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Mam za szczyt zwró cić się do wszyst kich oby wa te li Pol ski
z za pro sze niem do od wie dze nia Bia ło ru si. Mi strzo stwa Świa ta
w Ho ke ju na Lo dzie, któ re od bę dą się w Miń sku w ma ju 2014 ro-
ku, stwa rza ją wy jąt ko wą oka zję nie tyl ko prze żyć spor to wych,

ale ta kże szan sę ak tyw ne go po dzi wia nia pięk na bia ło ru skiej przy ro dy, wa lo rów kul tu ro wych i roz -
wo ju na sze go kra ju. Ofe ru je my Pań stwu jed ną z naj cie kaw szych atrak cji tu ry stycz nych.

Chce my aby trwa ją ca obec nie kam pa nia pro mo cyj na, bu du ją ca po zy tyw ny wi ze ru nek Bia ło ru si ja -
ko kra ju no wo cze sne go, bez piecz ne go, dy na micz nie roz wi ja ją ce go się i go ścin ne go, by ła efek tyw na
i od czu wal na jesz cze przez dłu gie, dłu gie la ta. Za mie rza my to osią gnąć, po przez zwięk sze nie licz by
od wie dza ją cych nasz kraj tu ry stów, bu do wę no wo cze sne go wi ze run ku mar ki „Bia ło ruś” oraz dzię ki
zwięk sze niu roz po zna wal no ści i po głę bie niu wie dzy o na szym pań stwie.

Na Bia ło ru si znaj dzie cie Pań stwo du żo śla dów pol sko ści, w tym po mnik
na sze go wspól ne go wiel kie go ro da ka Ada ma Mic kie wi cza w sa mym cen trum
sto li cy oraz je go do mek pod No wo gród kiem. Po nad to wśród na sze go wspól -
ne go dzie dzic twa war to zwie dzić od re stau ro wa ne śre dnio wiecz ne zam ki
w Mi rze i Nie świe żu, nie daw no otwar te mu zeum Cze sła wa Nie mena w Sta -
rych Wa si lisz kach pod Szczu czy nem. Wart zwie dza nia jest Ko ściół Świę tych
Szy mo na i He le ny na pla cu Nie pod le gło ści w Miń sku oraz du żo in nych atrak -
cyj nych miejsc.

Na szym sta ra niem jest, aby ki bi ce, ich ro dzi ny i przy ja cie le chcie li w przy-
szło ści po now nie od wie dzić Bia ło ruś. Bę dzie my dą żyć do te go, aby po zy tyw ne
emo cje wy wie zio ne z na sze go kra ju by ły do brą, sku tecz ną i trwa łą pro mo cją. Na szym go ściom ofe -
ru je my no wo cze sne eu ro pej skie are ny spor to we, zmo der ni zo wa ne i zbu do wa ne na no wo dro gi, dwor ce
ko le jo we, ho te le, re stau ra cje. 

Po emo cjach ho ke jo wych za spo ko ić Pań stwa ape tyt po mo że kuch nia bia ło ru ska. To jest doskonała
szan sa oce nić wy śmie ni te sma ki tra dy cyj nych dań bia ło ru skich: dra ni ków, koł du nów, ma czan ki
i wie lu in nych. 

Wie rzę, iż tra dy cyj na bia ło ru ska go ścin ność po zwo li nam po zy skać pol ską sym pa tię, a pro mo cja
Bia ło ru si bę dzie rze czy wi ście pro mo cją do brą, sku tecz ną i trwa łą. 

My – Bia ło ru si ni od bie ra my Mi strzo stwa Świa ta w Ho ke ju na Lo dzie nie tyl ko, ja ko wiel ką im pre zę
spor to wą, ale także ja ko czyn nik, bu du ją cy po czu cie wspól no ty na ro do wej.

Po na wia jąc mo je za pro sze nie chcę przy po mnieć na sze ha sło: Bia�ło�ruś�–�go�ścin�ność�bez�gra�nic.

Aleksandr�Averyanov

Am ba sa dor Nad zwy czaj ny i Peł no moc ny 
Re pu bli ki Bia ło ruś 

w Rze czy po spo li tej Pol skiej

Szanowni Państwo,
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Dlaczego�Białoruś

Tu�ry�sty�ka�jest�fe�no�me�nem�go�spo�dar�ki�świa�to�-
wej�XXI�wie�ku�i�z�ka�żdym�ro�kiem�jej�ro�la�się�zwięk�-
sza.�Zna�cze�nie�tu�ry�sty�ki�prze�ja�wia�się�w�wy�so�kiej
zdol�no�ści�do�ge�ne�ro�wa�nia�no�wych�miejsc�pra�cy,
pod�no�sze�nia�ja�ko�ści�ży�cia�lo�kal�nych�spo�łecz�no�ści,
pod�wy�ższa�nia�kon�ku�ren�cyj�no�ści�re�gio�nów.�Rów�-
no�cze�śnie,�tu�ry�sty�ka�przy�czy�nia�się�do�od�kry�wa�nia
naj�cen�niej�szych�za�so�bów�kul�tu�ro�wych�i�śro�do�wi�-
sko�wych,�któ�rych�eks�po�no�wa�nie�po�pra�wia�we�w-
nętrz�ny� i� ze�wnętrz�ny�wi�ze�ru�nek�kra�ju,� re�gio�nów
oraz�miej�sco�wo�ści.

Eks�port�usług�tu�ry�stycz�nych�wpły�wa�ko�rzyst�nie�na
bi�lans�płat�ni�czy�kra�ju�oraz�wy�zwa�la�re�dy�stry�bu�cje�do�-
cho�dów�z�re�gio�nów�bo�gat�szych�do�bied�niej�szych.

Tu�ry�sty�ka�sta�no�wi�jed�ną�z�naj�szyb�ciej�roz�wi�ja�ją�cych
sie�ga�łę�zi�go�spo�dar�ki�na�świe�cie,�co�po�twier�dza�ją�da�ne
sta�ty�stycz�ne�Świa�to�wej�Or�ga�ni�za�cji�Tu�ry�sty�ki�(UNW�TO)
i�Świa�to�wej�Ra�dy�Pod�ró�ży�i�Tu�ry�sty�ki�(WTTC),�no�tu�ją�ce
po�II�woj�nie�świa�to�wej�sta�ły,�nie�prze�rwa�ny�wzrost,�za�rów�-
no w�za�kre�sie�licz�by�tu�ry�stów�ja�ki�i�wpły�wów�z�tu�ry�sty�ki.

Dla�te�go�też�co�raz�wię�cej�państw�sil�nie�an�ga�żu�je�się
w�roz�wój�tu�ry�sty�ki�i�dzie�dzin�z�nią�po�wią�za�nych.�

Ko�rzyst�ne�po�ło�że�nie�Bia�ło�ru�si,�w�środ�ku�kon�ty�nen�-
tu,�na�skrzy�żo�wa�niu�wa�żnych�dróg�eu�ro�pej�skich,�zna-
cz�ny�po�ten�cjał�kul�tu�ro�wy�i�do�brze�za�cho�wa�ne�śro�do�-
wi�sko�na�tu�ral�ne,�czy�nią�z�kraju�atrak�cyj�ne�miej�sce�do
zwie�dza�nia�i�wy�po�czyn�ku,�za�rów�no�dla�tu�ry�stów�kra�-
jo�wych�jak�i�za�gra�nicz�nych.�

Wy�ko�rzy�sta�nie�tych�szans�wy�ma�ga�mię�dzy�in�ny�mi
stwo�rze�nia�sku�tecz�nych�na�rzę�dzi�pro�mo�cji�sprzy�ja�ją-
cych� roz�wo�jo�wi� spo�łecz�no-go�spo�dar�cze�mu� Bia�ło�ru�si
oraz�pod�nie�sie�niu�kon�ku�ren�cyj�no�ści�re�gio�nów�i�ca�łe�go
kra�ju.

Tu�ry�sty�ka�jest�in�ter�dy�scy�pli�nar�ną�dzie�dzi�ną�go�spo�-
dar�ki;�rzu�tu�je�na�jej�roz�wój�wie�le�dzie�dzin,�m.in.�trans�-
port,�ochro�na�śro�do�wi�ska,�sek�tor�fi�nan�so�wy�i�ko�mu-
ni�ka�cja.�Dla�te�go�też�nie�zbęd�ne�jest�in�ter�dy�scy�pli�nar�-
ne�po�dej�ście�do�pro�mo�cji�tu�ry�stycz�nej�Bia�ło�ru�si.

Pod�sta�wo�wym�ce�lem�spe�cjal�ne�go�wy�da�nia�TTG
Cen�tral�Eu�ro�pe�„Bia�ło�ruś�Nie�zna�na”�jest,�mam�na�dzie�-
ję,�atrak�cyj�na�w�for�mie,�re�ko�men�da�cja�te�go�nie�zna�ne�-
go,�a�tym�sa�mym�in�try�gu�ją�ce�go�kra�ju�dla�pol�skich�tu-
ry�stów.�Na�szym�ce�lem�jest�rów�nież�pre�zen�ta�cja�mo�żli�-
wo�ści�in�we�sto�wa�nia�w�roz�wo�jo�wą�tu�ry�sty�kę�bia�ło�ru�ską.
Efek�tem�te�go�wy�da�nia�po�win�na�być�po�pra�wa�mię�dzy-
na�ro�do�wej�roz�po�zna�wal�no�ści�Bia�ło�ru�si,�ja�ko�kra�ju�atrak�-
cyj�ne�go�i�go�ścin�nego�dla�tu�ry�stów,�po�sia�da�ją�ce�go�kon�-
ku�ren�cyj�ne�pro�duk�ty�tu�ry�stycz�ne.

Pro�mo�cja,�i�jesz�cze�raz�pro�mo�cja

Pro�mo�cja�kra�ju�nie�bu�dzi�wie�le�kon�tro�wer�sji,�po�mi�-
mo�te�go,�że�jest�to�za�gad�nie�nie�zło�żo�ne�i�mo�żna�na
pro�mo�cję�pa�trzeć�z�ró�żnych�per�spek�tyw.�Wa�żnym�ob�-
sza�rem�pro�mo�cji�Bia�ło�ru�si�bez�wąt�pie�nia�po�win�na�być
pro�mo�cja�tu�ry�sty�ki.�Pro�mo�cja�wi�ze�run�ku�Bia�ło�ru�si�po�-
przez�pre�zen�ta�cję�wa�lo�rów�tu�ry�stycz�nych�(i�od�wrot�nie
-�pro�mo�cja�tu�ry�sty�ki�po�przez�pro�mo�cję�wi�ze�run�ku�Bia�-
ło�ru�si)�wy�ma�ga�dłu�go�fa�lo�wych�dzia�łań�w�ra�mach�spój�-
nej�stra�te�gii,�obej�mu�ją�cej�kom�ple�men�tar�ne�dla�tu�ry�s-
ty�ki�ob�sza�ry�i�współ�pra�cę�sze�re�gu�pod�mio�tów�pu�blicz�-
nych�i�po�za�rzą�do�wych�w�kra�ju�i�za�gra�ni�cą.�W�tej�pro�-

mo�cji�wa�żna�jest�jej�sku�tecz�ność:�po�przez�skie�ro�wa�-
nie�jej�na�okre�ślo�ne�re�gio�ny,�ro�dza�je�tu�ry�sty�ki�i�pro�duk�-
ty�oraz�pro�wa�dze�nie�no�wo�cze�sny�mi,�ade�kwat�ny�mi�in-
stru�men�ta�mi�pro�mo�cji.�Sło�wem,�chce�my�na�szym�wy�-
daw�nic�twem�za�su�ge�ro�wać�co�na�le�ży�osią�gnąć�i��ja�kich
użyć�do�te�go�ce�lu�wła�ści�wych�na�rzę�dzi.�Na�szą�mi�sją
jest�rów�nież�za�in�te�re�so�wa�nie�pol�skiej�bra�nży�tu�ry�stycz�-
nej�mo�żli�wo�ścią�współ�pra�cy�z�nie�zna�nym,�ale�ol�brzy�-
mim�po�ten�cja�łem�bia�ło�ru�skiej�tu�ry�sty�ki.

Pro�mo�cja�w�swo�jej�specyfice�wy�ma�ga�du�żej�kre�-
atyw�no�ści�i�no�wych�po�my�słów,�ale�rów�nież�umie�jęt�no�-
ści�ko�rzy�sta�nia�z�przy�kła�du�państw,�któ�rym�na�tym�po�lu
wie�dzie�się�le�piej.�Wstęp�na�ana�li�za�pro�mo�cyj�nych�suk�-
ce�sów�Pol�ski�po�zwa�la�zde�fi�nio�wać�sto�so�wa�ne�przez
nią�in�stru�men�ty.

Przede�wszyst�kim,�pod�mio�ty�za�an�ga�żo�wa�ne�w�pro�-
mo�cję��po�win�ny�trak�to�wać�swo�je�za�da�nia�kom�ple�men�-
tar�nie�i�kom�plek�so�wo.�Ak�tyw�nie�kre�ować�po�li�ty�kę�ce-
no�wą�usług�oraz�pre�cy�zyj�nie�ukie�run�ko�wy�wać�pro�mo�-
cję�na�kon�kret�ne�ni�sze�ryn�ko�we.�Pro�mo�cja�mu�si�speł�-
niać� ocze�ki�wa�nia� po�ten�cjal�nych� klien�tów,� z� jed�nej
stro�ny� pro�fe�sjo�nal�nych� to�uro�pe�ra�to�rów� or�ga�ni�zu�ją�-
cych�przy�jaz�dy�do�Bia�ło�ru�si,�z�dru�giej�zaś�ak�tyw�nie
za�in�te�re�so�wać�po�ten�cjal�nych�tu�ry�stów.�Do�nich�wła�-
śnie�chce�my�do�trzeć�z�na�szym�ma�ga�zy�nem�„Bia�ło�-
ruś�Nie�zna�na”.
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Po�bu�dzić�za�in�te�re�so�wa�nie�Po�la�ków

War�to�pod�kre�ślić�jesz�cze�raz,�że�to�wła�śnie�tu�ry�sty�-
ka�mo�że�po�zy�tyw�nie�zmie�nić�wi�ze�ru�nek�Bia�ło�ru�si.�Na�-
szym�za�da�niem�ważna�jest�pro�mo�cja�tu�ry�sty�ki�przy-
jaz�do�wej�do�Bia�ło�ru�si�na�ryn�ku�pol�skim�po�przez�dzia�-
ła�nia�mar�ke�tin�go�we�o�sze�ro�kim�spek�trum.�

Ma�my�świa�do�mość,�że�Bia�ło�ruś�ja�ko�mar�ka�jest�ma�-
ło�wy�ra�zi�sta�i�jesz�cze�sła�bo�roz�po�zna�wal�na�w�świe�cie,
a�je�że�li�już,�to�nie�ste�ty�w�ne�ga�tyw�nym�kon�tek�ście.�Je�-
stem�prze�ko�na�na,�że�roz�wój�tu�ry�sty�ki�na�Bia�ło�ru�si�mo�-
że�sta�no�wić�głów�ny�ka�nał�ko�mu�ni�ka�cji�mar�ki.�Dla�te�go
też�chce�my�w�na�szym�spe�cjal�nym�wy�da�niu�„Bia�ło�ruś
Nie�zna�na”�przed�sta�wić�ta�ką�Bia�ło�ruś,�któ�ra�rozpo�czy-
na�bu�do�wa�nie�no�wo�cze�snej�mar�ki.�Przede�wszyst�kim
chce�my�sku�pić�się�na�na�stę�pu�ją�cych�oko�licz�no�ściach:
1. Po�pra�wia�ją�cy�się�stan�ba�zy�ho�te�lo�wej;�lep�szy�prze-
cięt�ny�stan�dard.

2. Kon�ku�ren�cja�na�ryn�ku�kra�jo�wym�sprzy�ja�ją�ca�ogra-
ni�cze�niom�wzro�stu�cen.

3. Bo�gac�two�i�ró�żno�rod�ność�dzie�dzic�twa�hi�sto�rycz�no-
-kul�tu�ro�we�go.

4. Mar�ka�go�ścin�no�ści.
5. Zdro�wa�żyw�ność.
6. Sze�ro�ki�wa�chlarz�po�ten�cjal�nych�pro�duk�tów�od�po-
wia�da�ją�cy�tren�dom�tu�ry�sty�ki�eu�ro�pej�skiej.

Chce�my�aby�wi�zja�i�mi�sja�wy�daw�nic�twa�by�ła�ak�tu�-
al�na�przez�kil�ka�naj�bli�ższych�lat.�
W�ma�ga�zy�nie�do�ko�na�li�śmy�seg�men�ta�cji�wa�lo�rów�tu�-

ry�stycz�nych�Bia�ło�ru�si�w�roz�bi�ciu�na�prio�ry�te�to�we:�
1. Tu�ry�sty�ka�eko�lo�gicz�na.
2. Tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wa.
3. Tu�ry�sty�ka�biz�ne�so�wo�-kon�fe�ren�cyj�na.
4. Tu�ry�sty�ka�zdro�wot�na.
Du�żo�miej�sca�po�świę�ca�my�na�pre�zen�ta�cję�miast

i�ob�wo�dów�z�pod�kre�śle�niem�ich�zna�cze�nia�dla�po�sz-
cze�gól�nych�sek�to�rów�tu�ry�sty�ki.�

Atrak�cyj�ność�tu�ry�stycz�na�Bia�ło�ru�si

Tu�ry�sty�ka�eko�lo�gicz�na
Bia�ło�ruś�na�le�ży�do�naj�mniej�zur�ba�ni�zo�wa�nych�kra�-

jów�w�Eu�ro�pie.�Du�żą�je�go�część�zaj�mu�ją�te�re�ny�le�śne.
Nie�tknię�ta,�dzie�wi�cza�przy�ro�da�Bia�ło�ru�si,�uni�kal�ne�la�sy
i�bło�ta�kra�ju�po�cią�ga�ją�mi�ło�śni�ków�tu�ry�sty�ki�eko�lo�gicz�-
nej�z�ca�łe�go�świa�tu.�Na�te�ry�to�rium�Bia�ło�ru�si�utwo�rzo�no
czte�ry�par�ki�na�ro�do�we:�„Bia�ło�wie�ska�Pusz�cza”,�„Pry�-
pec�ki”,�„Je�zio�ra�Bra�sław�skie”�i�„Na�ro�czań�ski”.�

Szcze�gól�nie�chro�nio�nym�przez�pań�stwo�re�zer�wa�-
tem�i�naj�cie�kaw�szym�kom�plek�sem�tu�ry�stycz�nym�jest
ta�kże�Be�re�zin�ski�Re�zer�wat�Bios�fe�rycz�ny.�Oprócz�par�-
ków�na�ro�do�wych�i�Be�re�zin�skie�go�Re�zer�wa�tu�Bios�fe�-
rycz�ne�go� Bia�ło�ruś� ofe�ru�je� 85� re�zer�wa�tów� przy�ro�dy
o�ogól�no�kra�jo�wym�zna�cze�niu�i�348�re�zer�wa�tów�o�lo�-
kal�nym�zna�cze�niu,�oraz�847�za�byt�ków�przy�ro�dy.�Si�ła
od�dzia�ły�wa�nia�przy�ro�dy�bia�ło�ru�skiej�ocza�ru�je�swo�im
pięk�nem�ka�żde�go�tu�ry�stę.�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�jest�sta�łą�tro�ską�władz.

Turystyka�kulturowa
Bia�ło�ruś�ofe�ru�je�wy�jąt�ko�we�atrak�cje�zwią�za�ne�z�kul�-

tu�rą�w�jej�roz�ma�itych�aspek�tach.�Obiek�ty�tej�tu�ry�sty�ki

sta�no�wią� za�rów�no� wy�two�ry� kul�tu�ry� prze�szło�ści,� jak
i�współ�cze�sne.�W�jej�skład�in�te�gral�nie�wcho�dzi�więc
rów�nież� wszel�kie�go� ro�dza�ju� tu�ry�sty�ka� hi�sto�rycz�na.
Sze�ro�ko�do�stęp�na�tu�ry�sty�ka�kul�tu�ro�wa�Bia�ło�ru�si�ofe�ru�-
je�za�rów�no�eli�tar�ną�tu�ry�sty�kę�kul�tu�ry�wy�so�kiej�oraz�roz�-
licz�ne�atrak�cje�kul�tu�ro�we�bę�dą�ce�mo�ty�wem�lub�uzu�-
peł�nie�niem�tu�ry�sty�ki�po�wszech�nej.

Tu�ry�sty�ka�zdro�wot�na
Tu�ry�sty�ka�zdro�wot�na�i�me�dycz�na�jest�ogól�no�świa�-

to�wym�tren�dem�i�co�raz�wię�cej�lu�dzi�pla�nu�jąc�swo�je�wy�-
jaz�dy�łą�czy�wy�po�czy�nek�z�ró�żne�go�ro�dza�ju�za�bie�ga�mi
dla�zdro�wia�i�uro�dy.�Tu�ry�sty�ka�zdro�wot�na�na�Bia�ło�ru�si
ma�dłu�gą�hi�sto�rię.�

Bia�ło�ru�skie�uzdro�wi�ska�(m.in.�Sa�na�to�rium�Azior�ny,
Sa�na�to�rium�Cza�ba�rok,�Sa�na�to�rium�Be�re�stje,�Sa�na�to�-
rium� Pra�le�ska,� Sa�na�to�rium� Ru�żań�skij,� Sa�na�to�rium
Swi�tez)�ofe�ru�ją�pro�fe�sjo�nal�ną�ka�drę�me�dycz�ną,�wy�so�-
ki�stan�dard�usług�me�dycz�nych,�no�wo�cze�sne�wy�po�sa�-
że�nie,�wy�so�ką�ja�kość�wy�ko�ny�wa�nych�za�bie�gów�oraz
atrak�cyj�ne�ce�ny.

Tu�ry�sty�ka�biz�ne�so�wa�(MI�CE)
Dla�turystów,�którzy�wybierają�się�na�Białoruś�w�celu

spotkania�z�partnerami�biznesowymi,�zwiedzenia�profi-
lowej� wystawy� lub� przeprowadzenia� seminarium
branża� turystyki�biznesowej�stwarza�wszystkie�nie-
zbędne�warunki�dla�efektywnej�realizacji�biznesowych
celów�podróży.�Hotele�są�coraz�lepiej�przygotowane
do� obsługi� turystów� biznesowych.� Swoim� gościom
oferują��wysoką�jakość�zakwaterowania�oraz�szeroki
zakres�usług�biznesowych.

No�wo�cze�sne�za�rzą�dza�nie�tu�ry�sty�ką

Ry�nek�tu�ry�sty�ki�nie�ist�nie�je�nie�za�le�żnie�od�pań�stwa
i�spo�łe�czeń�stwa.�Za�rzą�dza�nie�tu�ry�sty�ką�na�bie�ra�dzi�-
siaj�szcze�gól�ne�go�zna�cze�nia,�po�nie�waż�jej�funk�cjo�no�-
wa�nie� i� roz�wój� w� dru�gim� dzie�się�cio�le�ciu� XXI� ma�ją
bar�dzo�wa�żny�wpływ�na� re�ali�za�cję�bie�żą�cej�po�li�ty�ki
spo�łecz�no�-go�spo�dar�czej�kra�ju,�al�bo�wiem:

- pod�trzy�mu�je�i�utrwa�la�ten�den�cje�wzro�sto�we�w�go�s-
podar�ce�pań�stwa;�

-�sta�no�wi�po�zy�tyw�ny�przy�kład�wpro�wa�dza�nia�za�chod-
nich�stan�dar�dów�(ró�żni�ce�tech�nicz�ne�i�tech�no�lo�giczne
nie�są�tak�du�że,�jak�w�in�nych�dzie�dzi�nach�go�spo�darki);

- stwa�rza��szan�sę�sto�sun�ko�wo�szyb�kie�go�wy�rów�na�nia�
ró�żnic�mię�dzy�kra�jo�wą� i� za�gra�nicz�ną�go�spo�dar�ką
tu�ry�stycz�ną�(przy�za�cho�wy�wa�niu�wła�snych�spe�cy-
ficz�nych�cech�kul�tu�ro�wych�i�na�ro�do�wych);�

-�wzmac�nia�pro�ce�sy�de�cen�tra�li�za�cyj�ne�w�pań�stwie,
sta�jąc�się�bez�kon�flik�to�wym�ele�men�tem�współ�pra�cy
ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej,�sa�mo�rzą�do�wej�oraz�pod�mio-
tów�tu�ry�stycz�nych�i�ich�zrze�szeń;�

- jest�ak�tyw�nym�czyn�ni�kiem�roz�wo�ju�re�gio�nal�ne�go;�
- sta�je�się�po�zy�tyw�nym�przy�kła�dem�roz�wi�ja�ją�cej�się
współ�pra�cy�wła�dzy�te�re�no�wej�ze�spo�łecz�no�ścia�mi
lo�kal�ny�mi;

-� wzmac�nia� dą�że�nie� władz� lo�kal�nych� do� roz�wo�ju
współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej�o�zde�cen�tra�li�zo�wa-
nym�cha�rak�te�rze;�

- sta�je�się�im�pul�sem�do�po�sze�rza�nia�wie�dzy�i�kwa�li�fi-
ka�cji�za�wo�do�wych;�

- sta�no�wi�po�zy�tyw�ny�przy�kład�ochro�ny�wła�sne�go�śro-
do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.

Jest� to�bar�dzo�ogól�nie� spi�sa�ny�ka�ta�log�dzia�łań,
któ�re�sto�ją�przed�wszyst�ki�mi�pod�mio�ta�mi�zaj�mu�ją�cy�-
mi� się� tu�ry�sty�ką� na� Bia�ło�ru�si.� Ja�ko� re�dak�cja� TTG
Cen�tral�Eu�ro�pe�od�bie�ra�my�to�ja�ko�wy�zwa�nie.�Już�dziś
za�pra�sza�my�do�na�stęp�nych�wy�dań�o�tematy�ce�tu�ry�-
sty�ki�bia�ło�ru�skiej.

Ali�na�Ma�zew�ska

Dy�rek�tor�

Re�dak�cji�

Wschod�niej�

TTG�CE�
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Mi�strzo�stwa�Świa�ta�w�ho�ke�ju�na�lo�dzie�mężczyzn
–�mię�dzy�na�ro�do�wy�tur�niej�ho�ke�jo�wy�or�ga�ni�zo�wa�ny
przez�In�ter�na�tio�nal�Ice�Hoc�key�Fe�de�ra�tion�(IIHF).�Po�-
przed�ni�kiem�by�ły�Mi�strzo�stwa�Eu�ro�py,�któ�re�od�by�-
wa�ły�się�od�1910�do�1932�ro�ku.�

Tur niej zor ga ni zo wa ny pod czas igrzysk olim pij -
skich w An twer pii uzna je się ja ko pierw sze mi strzo -
stwa świa ta. Tak też by ło przez ko lej ne 11 im prez.
Ostat nim ra zem po łą czo no igrzy ska z mi strzo stwa mi
w 1968 ro ku w Gre no ble. Do tych czas ro ze gra no 76
mi strzow skich tur nie jów. Naj czę ściej wy gry wa li Ro sja -
nie (w tym ZSRR), któ rzy zdo by li 26 ty tu łów.

Pierw sze trzy mi strzo stwa by ły roz gry wa ne co czte-
ry la ta na igrzy skach olim pij skich. Do pie ro od 1930 ro -
ku za czę to je roz gry wać co rok. W la tach od 1920 do
1968, je śli mi strzo stwa od by wa ły się w ro ku olim pij -
skim to roz gry wa no je na igrzy skach olim pij skich.
W okre sie mię dzywo jen nym (1920-1939) mi strzo stwa
zo sta ły zdo mi no wa ne przez re pre zen ta cję Ka na dy.
Dru ży na te go kra ju zdo by ła 11 ty tu łów mi strzow skich
na 13 mo żli wych. 

Pierw sze mi strzo stwa po II woj nie świa to wej ro ze -
gra no w 1947 ro ku. Po cząw szy od 1954 ro ku, gdy na
mi strzo stwach za de biu to wa ła re pre zen ta cja Związ ku
Ra dziec kie go, za wo dy przez wie le lat by ły zdo mi no -
wa ne prze tę dru ży nę. W ca łej swo jej hi sto rii re pre -
zen ta cja ZSRR (1954-1991) tyl ko raz w 1962 nie zdo-
by ła me da lu (gdyż nie wy stą pi li). 

W Pol sce dwu krot nie ro ze gra no  Mi strzo stwa Świa ta
w któ rych uczest ni czy ły naj lep sze re pre zen ta cje świa -
ta - w Kry ni cy w 1931 ro ku i w Ka to wi cach w 1976 ro -
ku. Kil ka ra zy ro ze gra ne zo sta ły mi strzo stwa gru py "B".

Mi strzo stwa z 2004 ro ku w Cze chach do dziś są
re kor do we pod wzglę dem fre kwen cji pu blicz no ści.
Obej rza ło je na try bu nach 552 097 wi dzów.

Na prze strze ni lat zmia nom ule gał for mat mistrzostw
i po dział państw na gru py.
W pierw szej de ka dzie XXI wie ku mi strzo stwa roz gry -
wa no we dle na stę pu ją ce go po dzia łu:
• Eli�ta: zło żo na z 16 ze spo łów - spo śród tej gru py

wy ła nia no mi strza świa ta (ka żdo ra zo wo de gra do-
wa ne by ły dwie re pre zen ta cje).

• I�Dy�wi�zja: sta no wi ła za ple cze Eli ty - wy stę po wa-
ło w niej 12 ze spo łów po dzie lo nych na 2 gru py
(awans do Eli ty uzy ski wa ły dwie re pre zen ta cje wy-
gry wa ją ce gru py).

• II�Dy�wi�zja: gra ło w niej 12 ze spo łów po dzie lo nych
na 2 gru py (awans do I Dy wi zji zdo by wa li zwy cięz-
cy obu grup).

• III�Dy�wi�zję: gra ło w niej 6 ze spo łów.

Na kon gre sie IIHF zor ga ni zo wa nym pod czas Mi -
strzostw Świa ta na Sło wa cji 12 ma ja 2011 ro ku pod -
ję to zmia ny re for mu ją ce for mu łę mi strzostw. O ile
sta tus quo obo wią zu ją ce w Eli cie nie ule gło zmia nom,
do ko na no ich w ni ższych kla sach mi strzow skich.
I tak szcze bel I Dy wi zji po dzie lo no na dwie, nierów -
no rzęd ne Gru py, tak sa mo uczy nio no z II Dy wi zją.
Tym sa mym stwo rzo no no we szcze ble mi strzow skie,
cze go efek tem by ło ob su nię cie o kla sę ni żej nie któ -
rych re pre zen ta cji. Zmia ny obo wią zu ją od Mi strzostw
Świata w 2012.
• Eli�ta: 16 ze spo łów - spo śród tej gru py wy ła nia ny

jest mistrz świa ta (ka żdo ra zo wo de gra do wa ne są
dwie re pre zen ta cje).

• I�Dy�wi�zja�Gru�pa�A: za ple cze Eli ty - wy stę pu je w
niej 6 ze spo łów (awans do Eli ty uzy sku ją dwie
pierw sze re pre zen ta cje).

• I�Dy�wi�zja�Gru�pa�B: trze cia kla sa (awans do Dy wi-
zji I Gru py A uzy sku je jed na dru ży na)

• II�Dy�wi�zja�Gru�pa�A: li czy 6 ze spo łów (awans do
Dy wi zji I Gru py B uzy sku je je den ze spół)

• II�Dy�wi�zja�Gru�pa�B: li czy 6 ze spo łów (awans do
Dy wi zji II Gru py A uzy sku je je den ze spół, de gra do-
wa ne do Dy wi zji III są dwie eki py)

• III�Dy�wi�zja:�li czy 6 ze spo łów (do Dy wi zji II Gru py B
awan su ją dwa pierw sze ze spo ły, de gra do wa ne ni-
żej są dwie re pre zen ta cje).

Sys�tem
For mu ła or ga ni za cyj na (me czo wa) sa mych mi -

strzostw nie ule ga zmian mi mo re form struk tu ral nych.
Roz gryw ki Eli ty po dzie lo ne są na dwie fa zy. 

Pierw�sza�fa�za�to roz gryw ki gru po we w czte rech
two rzo nych ka żdo ra zo wo gru pach (A, B, C, D) po
czte ry ze spo ły. 

Dru�ga�fa�za to wal ka o ćwierć fi nał i wal ka o utrzy -
ma nie. Do wal ki o ćwierć fi nał przy stę pu ją ze spo ły, któ -
re za ję ły pierw sze trzy miej sca w czte rech gru pach.
Ze spo ły te zo sta ją przy dzie lo ne do dwóch sze ścio -
oso bo wych grup (E i G), z któ rych do wal ki o ćwierć -
fi nał przy stą pią na stęp nie ze spo ły z czte rech pier-
w szych miejsc. Za sa dą jest, że w dru giej fa zie re pre -
zen ta cje roz gry wa ją me cze tyl ko z no wy mi ry wa la mi
w gru pie E lub G. W ćwierć fi na łach i pół fi na łach obo -
wią zu je sys tem pu cha ro wy, w któ rym roz gry wa ny jest
je den mecz - wy gra ny awan su je da lej. Zwy cięz ca fi -
na łu zdo by wa ty tuł mi strza świa ta, or ga ni zu je się ta -
kże mecz o 3. miej sce. Na to miast do wal ki o utrzy-
ma nie przy stę pu ją ze spo ły, któ re za ję ły ostat nie miej -
sca w po cząt ko wych gru pach (A, B, C, D). Ze spo ły te
zo sta ją przy dzie lo ne do jed nej czte ro oso bo wej gru py
tzw. H. Do I dy wi zji de gra do wa ne są dru ży ny, któ re
zaj mą dwa ostat nie miej sca w wal ce o utrzy ma nie.

krążek

Historia mistrzostw

Dotychczasowi medaliści
Lp. Państwo Złoto Srebro Brąz Razem

1 ZSRR 22 7 5 34
Rosja 4 2 2 8
Łącznie 26 9 7 42

2 Kanada 24 12 9 45

3 Szwecja 9 19 15 43

4 Czechosłowacja 6 6 12 12
Czechy 6 1 5 12
Łącznie 12 13 21 46

5 Stany Zjednoczone 2 10 5 17

6 Finlandia 2 6 3 11

7 Wielka Brytania 1 2 2 5

8 Słowacja 1 2 1 4

9 Szwajcaria 0 2 8 10

10 Niemcy 0 1 2 3

11 Austria 0 0 2 2
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Hi�sto�ria�na�ro�do�wej�re�pre�zen�-
ta�cji�Bia�ło�ru�si�w�ho�ke�ju�na� lo�-
dzie,� za�czy�na� się� od� roz�pa�du
ZSRR�w�1991�ro�ku. Ka�żdy�kraj,

znaj�du�ją�cy� się� do�tąd� w� Związ�ku� Ra�dziec�kim,
chciał�wy�od�ręb�nić�wła�sną�re�pre�zen�ta�cję. Ro�sja�-
nie�bę�dąc�pierw�szy�mi�„spad�ko�bier�ca�mi”�ra�dziec�-
kiej�re�pre�zen�ta�cji�gra�li�w�eli�tar�nych�dy�wi�zio�nach,
a�resz�ta�kra�jów�mu�sia�ła�za�czy�nać�ka�rie�rę�z�naj�ni�ż-
szych�szcze�bli,�czy�li�w�gru�pie�„C”.�
Pierw�szy�ofi�cjal�ny�wy�stęp�bia�ło�ru�skiej� re�pre�-

zen�ta�cji�od�był�się�7�li�sto�pa�da�1992�w�eli�mi�na�cjach
do�Mi�strzostw�Świa�ta�z�dru�ży�ną�Ukra�iny.�Pierw�sze
pró�by�za�kwa�li�fi�ko�wa�nia�się�do�wy�ższej�gru�py�by�ły
nie�uda�ne,�ale�w�mar�cu�1995�ro�ku�ze�spół�bia�ło�ru�-
ski�wresz�cie�zdo�był�„bi�let”�do�gru�py�"B".�Dzię�ki�sku�-
tecz�nej�stra�te�gii� roz�gry�wek”�bia�ło�ru�scy�ho�ke�iści
prze�szli�do�wy�ma�rzo�nej�gru�py�„A”�w�1998�ro�ku.

Do tych cza so wym naj więk szym suk ce sem re pre -
zen ta cji Bia ło ru si w ho ke ju by ło za ję cie 4. miej sca na
Igrzy skach w Salt La ke Ci ty w 2002 ro ku, 6. miej sca
na Mi st rzo stwach Świa ta na Ło twie (2006 r.) i 8. po -
zy cji w ran kin gu Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Ho ke ja
na lo dzie (2009 r.)

Sym�bol�
bia�ło�ru�skie�go�ho�ke�ja

Tre ne rem na ro do wej re pre -
zen ta cji ho ke ja od czerw cu 2013
jest Ka na dyj czyk Glen�Han�lon.
Już wcze śniej tre no wał ho-
ke jo wą re pre zen ta cję na Mi s-
trzo stwa Świa ta w 2005, 2006
i 2009 ro ku. To wła śnie z nim
w 2006 ro ku w ło tew skiej sto li -

cy Ry dze re pre zen ta cja we szła po raz pierw szy
w swo jej hi sto rii do play off Pu cha ru Świa ta, gdzie
osta tecz nie za ję ła 6. miej sce i osią gnę ła naj lep szy
wy nik w swo jej hi sto rii Mi strzostw. Le gen dar ny tre ner
zo stał wy bra ny czło wie kiem ro ku w dzie dzi nie spor -
tu przez czy tel ni ków ga ze ty „Press bol”, a bia ło ru ski
go al ke eper An�drei�Me�zin wszedł do sym bo licz nej re -
pre zen ta cji świa ta.

Jak in for mu je Ar�se�nij�Ja�ko�wen�ko, se kre tarz pra -
so wy Fe de ra cji Bia ło ru skie go ho ke ja - Do te go rocz -
nych Mi strzostw Glen Han lon ma po dej ście pro fe-
sjo nal nie. Nie mo że prze wi dzieć wy ni ków, ale za pew -
nia, że bia ło ru ska re pre zen ta cja po sta ra się dać z sie -
bie wszyst ko, aby osią gnąć naj wyższą po zy cję. 

Bia ło ru ska re pre zen ta cja pod czas Mi strzostw Świa -
ta bę dzie miesz kać nad „Miń skim Mo rzem" w pre sti -
żowym ho te lu „Ro bin son Club”.

Spor�to�wa�mo�da

Spon so rem na ro do wej re pre zen ta cji w te go rocz -
nych Mi strzostw, któ re od bę dą się w dniach 9-25 ma -
ja w Miń sku, sto li cy kra ju, bę dzie fir ma „Ni ke”. Za pre-
zen to wa no już stro je ho ke istów bia ło ru skich. Ko lo ry
zo sta ją tra dy cyj ne - bia ły i czer wo ny z zie lo ny mi pa -
ska mi na rę ka wach i go dłem Bia ło ru si.

W stro jach ho ke istów za strze żo no nu mer 24, upa -
mięt nia jąc tym samym bia ło ru skie go ho ke istę Ru�sła�na
Sa�le�ja, któ ry zgi nął wraz z ze spo łem "Lo ko mo tiw"
7 wrze śnia 2011 pod czas star tu z lot ni ska w Ja ro sła wiu. 

Pod czas, gdy ofi cjal ny spon sor „Ni ke” za pro je ko -
wał stro je bia ło ru skim ho ke istom, wio dą cy bia ło ru ski
pro jek tant mo dy - Iwan�Aj�pla�tow, przed sta wił no wą
ko lek cję „Wio sna -la to -2014” in spi  ro wa ną tym wy da -
rze niem. Kon cep cja ko lek cji bia ło ru skie go pro jek tan -
ta po łą czy ła świat mo dy ze spor tem. Ko lek cja sym-
bo li zu je nad cho dzą ce Mi strzo stwa Świa ta w Miń sku,
wpro wa dza mo tyw czar nych kó łek - sym bo li krą żków,
a ho ke jo we ki je w rę kach nie któ rych mo de li na wią -
zu ją do tej dys cy pli ny.

Ofi�cjal�ni�przed�sta�wi�cie�le

Ofi cjal nym tu ro pe ra to rem Mi strzostw Świa ta jest
fir ma „Centr�Ku�rort”. Fir ma od po wia da ła za pre zen -
ta cję i pro mo cję nad cho dzą cych Mi strzostw. Ope ra -
tor ofe ru je ki bi com pa kie ty tu ry stycz ne, któ re łą czą
w so bie – bi let na roz gryw ki ho ke jo we, miej sce za -
kwa te ro  wa nia w ho te lu lub wio sce aka de mic kiej
(w za le żno ści od kwo ty) oraz kar tę na prze jazd we
wszyst kich środ kach trans por tu miej skie go, do stęp -
nych pod czas Mi strzostw, w tym ta kże au to bu sy wy -
ciecz ko we.

Ofi cjal nym spon so rem Mi strzostw Świa ta w ho ke -
ju jest fir ma „Sko�da”. Od lat, a do kład nie od 1993 ro -
ku „Sko dę” łą czy się z ho ke jem. Do Ksią żki Re kor-
dów Gu ines sa wpi sa na jest na wet ja ko naj dłu żej
współ pra cu ją ca fir ma spon sor ska w dzie dzi nie spor -
tu. Ofi cjal nym im por te rem „Sko dy” na Bia ło ru si bę -
dzie „Fe lOkt Ser wis. 

Spe cjal nie przed Mi strzo stwa mi Świa ta od by ła się
pre zen ta cja bia ło ru skie go wy da nia „En cy klo pe dii bia -
ło ru skie go ho ke ja”. Au to ra mi są Dmi�trij�Ko�sze�wa�-
row i Igor�Mar�ty�now�skij, dwaj od da ni ki bi ce ho ke ja.

Ksią żka to bio gra ficz ne zbio ry
ar ty ku łów o bia ło ru skich klu bach
ho ke jo wych, are nach spor to -
wych, ta be le i da ne sta ty sty cz -
ne o tur nie jach, w któ rych uczest ni czy ła re pre zen ta cja.

Ga�dże�ty�im�pre�zy�

W otwar tym kon kur sie na ma skot kę -sym bol Mi -
strzostw wy grał miń ski ma larz  – pro jek tant Wi�ta�lij�Or�-
tuch. Twór czy ma larz za pro jek to wał żu bra, ubra ne go
w bia ło -ze lo no -czer wo ny strój ho ke jo wy, na ły żwach
i z ki jem ho ke jo wym. Moc ne, sil ne zwie rzę sym bo li zu -
je Bia ło ruś. Ka żda ma skot ka ma swo je imię. Żu bro wi
nada no imię Wo lat, co w ję zy ku bia ło ru skim ozna cza
„bo ha ter”. W kon kur sie na imię i hi sto rię żu bra wy gra li
Ma ria Mac kie wicz i Le onid Kraw czen ko, któ rzy otrzy -
ma li w pre zen cie bi le ty na Mi strzo stwa Świa ta.

Pie�tro�wicz,�i�cóż�to�bę�dzie?

W świe cie sta ło już się tra dy cją, przed wa żnym wy -
da rze niem spor to wym, wy bie ra nie zwie rzę cia prze po -
wia da ją ce go wy ni ki me czów.

Jest to bar dzo me dial ny chwyt, któ ry przy cią ga do -
dat ko wo uwa gę na im pre zę spor to wą, a przy pad kiem
tra fią cy wró żbi ta sta je się „skar bem” na ro do wym i zna-
ną mię dzy na ro do wą po sta cią. Tak by ło z ośmior ni cą
Pau lem, owcą So nią, gi bbo nem So nią, oran gu tanem
Eli i in ny mi.

Mo dzie nie opar ła się ta kże Bia ło ruś. Sto łecz ne
Cen trum Oce ano gra fii „Otwar ty oce an” po chwa li ło
się nie daw no no wym mor skim sko ru pia kiem. Z Mo -
rza Ba rent sa zo stał przy wie zio ny 10-let ni krab, któ ry
bę dzie prze po wia dać wy ni ki me czów pod czas Mi -
strzostw Świa ta. Krab wa żą cy 3,5 kg o roz sta wie
szczyp ców – 95 cm, bę dzie po słu gi wał się dwo ma
atry bu ta mi – lo do wi skiem i krą żkiem ho ke jo wym.
Zda niem bia ło ru skich eks per tów, krab naj bar dziej
sym bo li zu je tę dys cy pli nę – lu bi chłód, a na sta dio -
nach jest zim no, a je go szczyp ce przy po mi na ją kij
ho ke jo wy. Dla te go bo ha te rem jesz cze nie roz po czę -
tych Mi strzostw stał się krab o imie niu Pie tro wicz. 

Za wod ni cy re pre zen ta cji bia ło ru skiej pod czas zbli -
ża ją cych się Mi strzostw Świa ta bę dą czuć się wy jąt -
ko wo przy aplau zie swo ich ki bi ców. Po win no to
po zy tyw nie wpły nąć na grę dru ży ny, wzmoc nić mo -
ty wa cję spor tow ców w dą że niu do zwy cięstw.

Ali�na�Ma�zew�ska

Gospodarze mistrzostw
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Are�nA�Mińsk zo�sta�ła�ukoń�czo�na
pod� ko�niec� stycz�nia� w� 2010� ro�ku.
Otwar�ciu�to�wa�rzy�szy�ło�in�au�gu�ra�cyj�ne
spo�tka�nie� ho�ke�jo�we� Mecz Gwiazd
kHL,�któ�re�po�ka�za�ło,�że�obiekt�po�wi�-
nien�być�po�wa�żnie�trak�to�wa�ny�i�bra�-
ny�pod�uwa�gę�przy�wy�bo�rze�miej�sca
na�spor�to�we,�wy�da�rze�nia�mię�dzy�na�-
ro�do�we. 

Dzię ki no wo cze snej kon struk cji are na mo -
że po mie ścić po nad 15 000 osób, a to licz -
ba nieuwzględ nia ją ca miejsc sto ją cych.
W 2012 ro ku te stem dla Are ny by ły Mi strzo -
stwa Świa ta w ły żwiar stwie fi gu ro wym, kie -
dy od no to wa no re kor do wą licz bę 17 100
osób. Jed nak Are na sprawnie ob słu gu je nie
tyl ko spor ty zi mo we, ale ca ły wa chlarz spor -
to wych kon ku ren cji. Na po rząd ku dzien nym
są siat ków ka, ko szy ków ka, pił ka ręcz na czy
spor ty wal ki. Tro chę więk sze zdzi wie nie mo -
że bu dzić mo żli wość prze pro wa dze nia spor -
tów mo to ro wych, a na wet wind sur fin gu.
Ta wszechstron ność czy ni z ha li miej sce wy -
jąt ko we.   

Are na Mińsk mo że po chwa lić się rów nież
pew nym re kor dem niezwią za nym ze spor -
tem. Pod da chem, na środ ku sa li, wi si oś-
mio bocz ny me dia kub, wy po sa żo ny w pla -
zmo we ekra ny, któ re go wa ga to aż 18 ton.
Sa ma ope ra cja pod nie sie nia i mon ta żu te go
mon strum za ję ła dwa ty go dnie. Peł ne tech -
nicz ne wy po sa że nie umo żliwia ta kże re ali -
zo wa nie kon fe ren cji, spo tkań biz ne so wych,
tar gów, ban kie tów, gal lub in nych mniej kon -
wen cjo nal nych wy da rzeń. Obiekt speł nia
wy so kie stan dar dy tech no lo gicz ne. Po za
uni wer sal no ścią jest to miej sce bez piecz ne
i wy god ne. Wy po sa żo ny w sys tem in te li -
gent ne go bu dyn ku, ostrze ga nia awa ryj ne go,
przy sto so wa ny dla nie peł no spraw nych, jest
w sta nie ugo ścić ka żde go. Nie mo żna nie
wspo mnieć o świet nej lo ka li za cji i po jem -
nych par kin gach. 

Ocze ki wa nia w sto sun ku do Are ny są du -
że, jed nak sam obiekt nie wie le mo że zro bić
oprócz te go, że jest i słu ży. Ca łość przed się -
wzię cia, suk ces mi strzostw, spo czy wa
w rę kach lu dzi are nę ob słu gu ją cych i dba -
ją cych o jej jak naj lep sze wy ko rzy sta nie. 

ARENA MIŃSK
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Are�nA�Czy�żów�kA to�dru�gi�ośro�-
dek,�gdzie�odbę�dą�się�gry�z�udzia�łem
naj�lep�szych�ho�ke�istów�świa�ta.�wy�bu�-
do�wa�no�go�na�prze�ciw�nym�koń�cu�Miń-
ska�-�osie�dlu�Czy�żów�ka.

Pra wie dwu krot nie mniej szy niż Mińska
Are na ośro dek Czy żów ka jest nie mniej cie -
ka wy. Pod da chem fu tu ry stycz ne go bu dyn ku
miesz czą się dwa bo iska. Na jed nym bę dą
roz gry wa ne me cze w obec no ści 8 ty się cy ki -
bi ców, po nieważ ta ką licz bę mo gą po mie ścić
try bu ny. z ko lei na dru gim za wod ni cy bę dą
mie li miej sce prze zna czo ne do tre nin gów,
a try bu ny przyj mą 500 wi dzów. Po łą czo ne zo -
sta ną czę ścią ko mer cyj ną o po wierzch ni oko -
ło 10 ty się cy me trów kwa dra to wych. w ośrod-
ku jest 12 szat ni i za awan so wa ny sys tem
oszczę dza nia ener gii. wy jąt ko wy jest też
dach i ele wa cja przy szłe go ośrod ka spor to -
we go, już dziś okre śla ne go ja ko doskonały
przykład na no tech no lo gii w bu dow nic twie.

wy ko rzy sta na zo sta ła te flo no wa fo lia sto -
so wa na do nie daw na tyl ko w urzą dze niach
ko smicz nych. Mo że być ona za rów no prze -
zro czy sta, jak i nie prze zro czy sta oraz pod -
świe tla na od we wnątrz. 

Pro blem przy kle ja nia się śnie gu zo sta nie
roz wią za ny po przez włą cze nie pod grze wa -
nia na wierzch ni.

z cie ka wo stek –  pierw szym obiek tem,
pod czas bu do wy któ re go wy ko rzy sta no na -
wierzch nię te flo no wą, by ła Al lianz Are na
w Mo na chium. Ostat nim — olim pij ski ba sen
w Pe ki nie, któ ry zo stał jed ną z atrak cji
Igrzysk Olim pij skich.

ARENA CzyżówkA



W chwi li, gdy po raz pierw szy sta ne łam na
nar tach, a sta ło się to w wie ku sze ściu lat, za -
wsze by ły ze mną olim pij skie aspi ra cje.  Wie -
rzy łam, a te raz wiem na pew no, że nie ma nic
nie mo żli we go. Naj wa żniej sze – to ko chać to
czym się zaj mu jesz.

Sta wia łam przed so bą ce le, któ re chcia łam
osią gnąć i dą ży łam do nich, co dzien nie ćwi -
cząc i pra cu jąc nad so bą. Czę sto py ta ją mnie,
czy przy pusz cza łam kie dyś, że zo sta nę mi -

strzy nią olim pij ską? Mo ja od po wiedź nie bę -
dzie zbyt skrom na: tak, a na wet wię cej, to był
mój cel, któ ry osią gnę łam pod czas Olim pia dy
w So czi trzy krot nie.  

Ja ko spor to wiec je stem bar dzo dum na z te -
go, że w ma ju od bę dzie się tak wiel ka im pre za
na Bia ło ru si jak Mi strzo stwa Świa ta w Ho ke ju.
Je stem prze ko na na, że jest to szan sa  dla mo -
je go kra ju, aby po ka zać pięk ną Bia ło ruś. Jest

to nie sa mo wi ta oka zja dla ki bi ców i fa nów ho -
ke ja na lo dzie - zo ba czyć Mińsk, mo je ro dzin -
ne uko cha ne mia sto, któ re pięk nie je z ka żdym
dniem. Sto li ca Bia ło ru si jest przy go to wa na
i cie szy mnie myśl, że do mo je go kra ju przy je -
dzie ogrom na ilość tu ry stów, któ rzy po zna ją cie -
pło serc mo ich ro da ków i szczerą bia ło ru ską
go ścin ność. Wszyst kim Go ściom ży czę  nie za -
po mnia nych wra żeń pod czas po by tu na Bia ło -
ru si i ko lej nych po wro tów do mo je go kra ju. 

Mi mo osza ła mu ją cych suk ce sów sta ram się
po zo stać so bą, dziew czy ną z Bia ło ru si. Pod -
kre śla łam wielokrot nie, że nie chcę być gwiaz -
dą show -bi zne su, je stem pro fe sjo nal ną te ni si-
st ką i na tym chcę się sku pić. Ze swo imi fa na -
mi ko mu ni ku ję się ak tyw nie na por ta lach spo -
łecz no ścio wych, a wy wia dów wo lę udzie lać
dzienni ka rzom spor to wym. 

Dzię ki mo jej uko cha nej ma mie, któ ra już od
dzieciństwa zaraziła mnie pasją do tenisa, czu -
ję się szczę śli wa, bo zaj mu ję się tym, co lu bię.
Te nis ko cham bar dzo. Mo ją głów ną mo ty wa -

cją, któ ra po ma ga mi zwyciężać jest walka na
kor cie. Co dzien nie kształ tu ję swo je umie jęt no -
ści i po wa żnie trak tu ję swój za wód. Chcia ła -
bym, że by te nis ja ko spor to wa dys cy pli na
roz wi ja ła się na Bia ło ru si i dla te go  wspie ram
dwie bia ło ru skie mło de te ni si stki – Ulja nę i Ka -
te ri nę Grib. 

Mo im zda niem, Mi strzo stwa Świa ta w Ho -
ke ju w Mińsku, bę dą  świet ną oka zją dla ki bi -
ców z całego świata, do poznania Bia ło rusi,  jej
tra dy cji, kul tu ry i mieszkańców. Tak du ża im -
pre za spor to wa mo że przy czy nić się do za in -

te re so wa nia kra jem, a do brze zor ga ni zo wa ne
Mi strzo stwa gwa ran tu ją, że lu dzie wró cą do
siebie z pozytywnymi wspo mnie nia mi i po le cą
kraj przyjaciołom. Roz po zna wal ność Bia ło ru si
w świe cie na po zio mie spor to wym mo że przy -
nieść do bre efek ty w tworzeniu wi ze run ku kra -
ju. Po zy cja bia ło ru skich spor tow ców na świa to-
wych are nach w ró żnych dziedzi nach spor tu,
sukcesy na te go rocz nej Olim pia dzie w So czi,
Mi strzo stwa Świa ta w Ho ke ju, to wszyst ko po -
win no być wy ko rzy sta ne do kre owa nia mar ki
Bia ło ru si. 
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Zakres naszej działalnoœci:
l orgazacja wyjazdów na Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję

l specjalna oferta na Białoruœ:
l turystyka sentymentalna
l turystyka ekologiczna, wycieczki tematyczne (Polesia Czar, Ãladami Wy-

bitnych Polaków, Szlakiem Adama Mickiewicz, Zamki i Pałace, Szlak 
Napoleona, Szlak Stefana Batorego, Dziwny jest ten Świat, Militarne
tajemnice kraju, Białoruski wianek)

l wycieczki zagraniczne

l wycieczki szkolne i kolonie

l turystyka medyczna i lecznicza

l turystyka biznesowa
l obsługa konferencji, seminarów
l obsługa wyjazdów dla klientów indywidualnych, 

firm i grup zorganizowanych

Komponuj 
wakacje 

swoich marzeń 
z Biurem Podróży 

Raytan Tour 

Biuro Podróży 
Raytan Tour

00-074 Warszawa 
ul.Trębacka, 4 lok. 5

tel/fax + 48 (22) 630 97 18 
+48 (22) 630 99 18
www. raytantour.com
biuro@reytantour.com

warszawa@raytantour.com

Ofe ru je my 
pod ró że na Wschód.

Pragniemy Pań stwu przy bli żyć 
tra dy cje, oby cza je, kul tu rę 

i hi sto rię ziem na szych sâsia dów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Raytan Tour – razem spełnimy najgłębsze marzenia. 
Biuro służy pomocą na każdym etapie planowania podróży, 

a po dokonaniu wyboru gwarantuje Państwu beztroski i niezapomniany pobyt.

l pakiet usług w zakresie obsługi turystyki wyjazdowej
l ubezpieczenia 
l bilety autobusowe
l rezerwacje hoteli 
l poœrednictwo wizowe
l usługi przewodników turystycznych
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Sza�now�ni�
Pań�stwo!

Ob�wód�Miń�ski�jest�naj�więk�szym�re�gio�nem�Re�pu�bli�ki�Bia�-
ło�ruś�utwo�rzo�nym�15�stycz�nia�1938�ro�ku.�Uni�kal�na�lo�ka�li�-
za�cja�za�pew�ni�ła�po�ten�cjał�go�spodar�czy,�po�li�tycz�ny,�przy-
rod�ni�czy� oraz� kul�tu�ro�wy� Mińsz�czy�zny� –� jest� ona� za�wsze
„w�cen�trum�wy�da�rzeń”.

Ob�wód�le�ży�w�cen�trum�kra�ju,�gra�ni�czy�z�pię�cio�ma�po�zo�sta�ły�mi�ob�wo�da�mi�zaj�mu�jąc�ob�szar�o�po�wierzch�ni�40,2�ty�się�cy�km�kw.�Miesz�ka�tu�oko�ło�1,5�mln�osób,
z�te�go�po�nad�650�ty�się�cy�to�lud�ność�wiej�ska.�Ob�wód�Miń�ski�jest�po�dzie�lo�ny�na�22�re�jo�ny.�Naj�więk�szy�mi�mia�sta�mi�ob�wo�du�są�Bo�ry�sów,�Wi�lej�ka,�Dzie�rżyńsk,
Żo�dzi�no,�Mo�ło�decz�no,�So�li�gorsk,�Słuck.

Ob�wód�sto�łecz�ny�to�praw�dzi�we�ser�ce�Bia�ło�ru�si,�po�nie�waż�do�nie�go,�jak�ar�te�rie,�zbie�ga�ją�się�szla�ki�ze�wszyst�kich�krańców�re�pu�bli�ki.�Na�da�je�on�ton�ży�ciu�ca�-
łe�go�pań�stwa.�Czuć�tu�taj�ryt�micz�ne�bi�cie�tęt�na�ży�cia�po�li�tycz�ne�go�pań�stwa.�Tu�się�ro�dzą�wiel�kie�ini�cja�ty�wy�kul�tu�ral�ne.�Wresz�cie,�na�Mińsz�czyź�nie�jest�sku�pio�ny
bar�dzo�po�tę�żny�po�ten�cjał�na�uko�wy�oraz�prze�my�sło�wy�Bia�ło�ru�si.�W�ob�wo�dzie�Miń�skim�utwo�rzo�no�roz�bu�do�wa�ną�sieć�dróg�sa�mo�cho�do�wych,�więc�do�je�chać�do
sto�li�cy�re�pu�bli�ki�z�do�wol�nej�miej�sco�wo�ści�ob�wo�du�mo�żna��za�le�d�wiew�cią�gu�kil�ku�go�dzin.

Ob�wód�dys�po�nu�je�znacz�nym�po�ten�cja�łem�tu�ry�stycz�nym.�Tu�ry�stów�przy�cią�ga�pięk�no�i�czy�stość�eko�lo�gicz�na�przy�ro�dy,�du�ża�ilość�po�mni�ków�hi�sto�rii�oraz�kul�-
tu�ry,�ko�rzyst�na�lo�ka�li�za�cja�geo�gra�ficz�na�w�cen�trum�Eu�ro�py

Zie�mia�Miń�ska�jest�bo�ga�ta�w�ta�kie�ko�pa�li�ny�uży�tecz�ne,�jak�sól�ka�mien�na�oraz�po�ta�so�wa,�torf,�gli�na,�sa�pro�pel,�ma�te�ria�ły�pia�sko�wo�-żwi�ro�we,�ru�da�że�la�za,�łup�-
ki�pal�ne,�wo�da�mi�ne�ral�na�oraz�in�ne.�Ob�wód�zaj�mu�je�dru�gie�miej�sce�w�re�pu�bli�ce�pod�wzglę�dem�zbior�ni�ków�oraz�cie�ków�wod�nych�i�po�sia�da�po�nad�450�rzek
o�łącz�nej�dłu�go�ści�po�nad�10�tys.�km,�po�nad�70�je�zior,�łącz�nie�z�ty�mi�mniej�szy�mi�o�po�wierzch�ni�ogól�nej�180�km�kw.,�31�zbior�ni�ków�wod�nych.�

Po�te�re�nie�Mińsz�czy�zny�prze�bie�ga�dział�wod�ny�mię�dzy�rze�ka�mi�Mo�rza�Bał�tyc�kie�go�a�Czar�ne�go�–�Nie�me�nem�a�Dnie�prem.�Więk�szość�je�zior�jest�po�cho�dze�nia
lo�dow�co�we�go,�sta�no�wią�one�nie�od�łącz�na�część�kra�jo�bra�zów�ob�wo�du.�Naj�więk�sze�z�nich�to�Na�rocz�oraz�Świr.�Naj�więk�sze�rze�ki�to�Be�re�zy�na,�Nie�men,�Wi�lia.

W�ob�wo�dzie�Miń�skim�37%�po�wierzch�ni�zaj�mu�ją�la�sy�–�jest�to�po�łą�cze�nie�la�sów�igla�stych�ty�pu�wschod�nio�eu�ro�pej�skie�go�oraz�la�sów�li�ścia�stych�ty�pu�za�chod�-
nio�eu�ro�pej�skie�go.�W�re�jo�nach�Be�re�zyń�skim,�Bo�ry�sow�skim,�Ło�hoj�skim,�Krup�skim�oraz�Sta�ro�do�ro�skim�sto�pień�za�le�sie�nia�osią�ga�45-50�%.�Na�te�re�nie�ob�wo�du
Miń�skie�go�znaj�du�je�się�243�ob�sza�ry�przy�rod�ni�cze�ob�ję�te�szcze�gól�na�ochro�ną�o�łącz�nej�po�wierzch�ni�249,6�tys.�ha,�w�tym –�1�re�zer�wat�(Be�re�zyń�ski�bios�fe�ro�wy),
1�park�na�ro�do�wy�(Na�ro�czań�ski),�20�re�zer�wa�tów�cza�so�wych�o�zna�cze�niu�re�pu�bli�kań�skim�(6�kra�jo�bra�zo�wych�oraz�14�bio�lo�gicz�nych),�82�po�mni�ki�przy�ro�dy�o�zna�-
cze�niu�re�pu�bli�kań�skim�(56�geo�lo�gicz�nych,�23�bo�ta�nicz�ne,�3�hy�dro�lo�gicz�ne),�108�po�mni�ków�przy�ro�dy�o�zna�cze�niu�lo�kal�nym�(53�bo�ta�nicz�ne,�25�geo�lo�gicz�nych
oraz�30�hy�dro�lo�gicz�nych).�Udział�ob�sza�rów�przy�rod�ni�czych,�ob�ję�tych�ochro�na�szcze�gól�ną,�o�łącz�nej�po�wierzch�ni�za�so�bów�le�śnych�ob�wo�du�wy�no�si�12,6%.�Skład
ga�tun�ko�wy�świa�ta�zwie�rząt�na�te�re�nie�ob�wo�du�Miń�skie�go�jest�na�der�ró�żno�rod�ny.�Ze�zwie�rząt�ko�pyt�nych�naj�bar�dziej�roz�po�wszech�nio�ne�są�łoś,�je�leń�szla�chet�ny,
dzik,�sar�na�eu�ro�pej�ska,�z�fu�ter�ko�wych�–�za�jąc,�bóbr,�wie�wiór�ka,�pi�żmak,�wilk,�lis,�je�not,�ku�na,�z�pta�ków�–�głu�szec,�cie�trzew,�ja�rząb,�słon�ka,�ku�ro�pa�twa,�gęś�bia�-
ło�czel�na,�krzy�żów�ka,�kacz�ka�kra�kwa,�cy�ran�ka,�kor�mo�ran�zwy�czaj�ny,�kszyk,�cza�pla�si�wa.�W�wo�lie�rach�nie�któ�rych�go�spo�darstw�ło�wiec�kich�są�utrzy�my�wa�ne�da�-
niel�oraz�je�leń�pla�mi�sty.�

Na�Mińsz�czyź�nie�wie�le�miejsc�pa�miąt�ko�wych�jest�zwią�za�nych�z�bi�twa�mi�hi�sto�rycz�ny�mi,�któ�re�od�by�wa�ły�się�na�tej�zie�mi�w�każdym�okresie�czasu.�Obo�wiąz�ko�-
wa�tra�sa�tu�ry�stycz�na�prak�tycz�nie�wszyst�kich�firm�tu�ry�stycz�nych�obej�mu�je�Ko�piec�Chwa�ły�oraz�Cha�tyń.�W�2007�ro�ku�zo�stał�otwar�ty�Kom�pleks�Hi�sto�rycz�no�-Kul�-
tu�ro�wy�„Li�nia�Sta�li�na”,�któ�ry�od�ra�zu�stał�się�wi�zy�tów�ka�ob�wo�du.�Ten�ze�spół�znaj�du�ją�cy�się�na�te�re�nie�re�jo�nu�Miń�skie�go�wszedł�do�gro�na�miejsc,�któ�re�od�wie�dza�ją
licz�ne�de�le�ga�cje�rzą�do�we�oraz�dy�plo�ma�tycz�ne�przy�je�żdża�ją�ce�do�Bia�ło�ru�si.�W�ob�wo�dzie�Miń�skim�od�by�wa�się�znacz�na�ilość�ma�so�wych�im�prez�kul�tu�ral�nych
o�zna�cze�niu�re�pu�bli�kań�skim,�ob�wo�do�wym,�re�gio�nal�nym�oraz�lo�kal�nym.
Re�gion�Miń�ski�re�pre�zen�tu�je�du�ża�ró�żno�rod�ność�za�byt�ków�hi�sto�rycz�nych,�kul�tu�ro�wych,�ar�chi�tek�to�nicz�nych�oraz�kul�to�wych.�661�obiek�tów�ob�wo�du�jest�wpi�sa�-

nych�do�wy�ka�zu�pań�stwo�we�go�dóbr�hi�sto�rycz�no�-kul�tu�ro�wych�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś.���
W�ob�wo�dzie�Miń�skim,�w�ce�lach�roz�wo�ju�tu�ry�sty�ki�utwo�rzo�no�od�po�wied�nią�in�fra�struk�tu�rę:�1785�obiek�tów�ga�stro�no�micz�nych,�155�obiek�tów�ser�wi�su�przy�dro�-

żne�go,�54�ho�te�le�oraz�44�po�dob�ne�obiek�ty�noc�le�go�we,�140�or�ga�ni�za�cji�sa�na�to�ryj�no�-uzdro�wi�sko�wych�oraz�zdro�wot�nych,�w�tym�30�sa�na�to�riów�i�27�obo�zów�zdro�-
wot�nych,�23�kom�plek�sy� ło�wiec�kie,�10�cu�mo�wisk,�30�obo�zo�wisk�tu�ry�stycz�nych,�7�pól�na�mio�to�wych,�15�par�ków�czyn�ne�go�od�po�czyn�ku,�374�go�spo�dar�stwa
agro�tu�ry�stycz�ne.��
Naj�więk�szą�po�pu�lar�no�ścią�cie�szą�się� tra�sy� tu�ry�stycz�ne,�któ�re�prze�wi�du�ją�od�wie�dza�nie� ta�kich�miej�sco�wo�ści� jak�Bo�ry�sów,�Wo�ło�żyn,�Za�sławl,� Iwie�niec,

Ło�hojsk,�Na�rocz,�Nie�śwież,�So�li�gorsk,�Słuck.�Szcze�gól�ne�za�in�te�re�so�wa�nie�tu�ry�stów�bu�dzą�ta�kie�obiek�ty,�jak�kom�plek�sy�pa�miąt�ko�we�„Cha�tyń”,�„Dal�wa”,�„Ko�piec
Chwa�ły”,�„Li�nia�Sta�li�na”.�Przy�cią�ga�ją�tu�ry�stów�obiek�ty�Na�ro�czań�skiej�stre�fy�uzdro�wi�sko�wej,�cen�trum�tu�ry�sty�ki�eko�lo�gicz�nej�„Stań�ko�wo”,�ze�spół�ar�chi�tek�to�-
nicz�no�-kul�tu�ro�wy�w�Nie�świe�żu,�kom�pleks�et�no�gra�ficz�ny�„Du�dut�ki”.�Zdobyła�popularność�aktywna�forma�wypoczynku,�jaką�jest�narciarstwo�alpejskie,�które
uprawia�się�w�górach�Jakckich,�kompleksie�rozrywkowym�„Ja�kuc�kie�Go�ry”,�kom�pleksie�roz�ryw�ko�wym�„We�sta”,�kom�plek�sach�„Ło�hojsk”�oraz�„Si�li�cze”.

Semen Szapiro 

Przewodniczący�Mińskiego�Obwodowego�Komitetu�Wykonawczego�

Prawdziwe serce kraju



Mińsk zy sku je co raz więk szą re no mę ja ko
atrak cyj ne miej sce or ga ni za cji spo tkań biz ne so -
wych. Z ro ku na rok zwięk sza się licz ba spo tkań
i wy da rzeń biz neso wych, or ga ni zo wa nych przez
fir my z bra nży MI CE.

Są to re no mo wa ne tar gi oraz kon gre sy kon fe ren -
cje. Zna czą co wzra sta ilość  spo tkań kor po ra cyj nych.
Ich struk tu ra te ma tycz na jest zbie żna z ten den cja mi
świa to wy mi. Do mi nu ją even ty o cha rak te rze me dycz -
nym, spo tka nia tech no lo gicz ne oraz  hu ma ni stycz ne
i eko no micz ne. 

W seg men cie tu ry sty ki biz ne so wej po zy cja Miń -
ska jest bar dzo moc na w sto sun ku do in nych miast
Bia ło ru si. Bez wąt pie nia de cy du je o tym cie ka wa dla
bra nży spo tkań in fra struk tu ra tu ry stycz na Miń ska. 

Więk szość spo tkań zor ga ni zo wa nych w sto li cy
Bia ło ru si nie trwa ła dłu go. Po nad 96 proc. z nich kró -
cej niż trzy dni.

Tu ry sty ka kon gre so wo -biz ne so wa w Min sku za -
pew nia klien tów w okre sie, kie dy zwy kli tu ry ści do
Miń ska ra czej nie przy je żdża ją, dzię ki cze mu ho te le
ma ją wię cej go ści w cią gu ca łe go ro ku. We dług sta -
nu na po czą tek 2013 w Miń sku znaj du je się ….. ho -
te li, w tym …… pię cio gwiazd ko wych i …..
czte ro -gwiazd ko wych . 

Od cza su za po wie dzi po wie rze nia Bia ło ru si ho ke -
jo wych Mi strzostw Świa ta mo żna po dej mo wać pla ny
or ga ni za cji du żych kon gre sów na miń skich Are nach.
Wy mie nić w tym miej scu mo żna ró żne for my im prez
biz ne so wych: kon gre sy, kon fe ren cje, se mi na ria, tar -
gi, pro mo cje pro duk to we, im pre zy ma so we, kon cer -
ty, fe sti wa le itd. Wszyst kie one ma ją wy peł nić uczes-
t ni ka mi za rów no Are nę Mińsk, jak i Czy żow kę, gdy
opad ną już ho ke jo we emo cje. Ko mer cyj ne wy ko rzy -
sta nie tych gi gan tycz nych in we sty cji po przez roz wój
funk cji po za spor to wych jest szan są ge ne ro wa nia do -
dat ko wych przy cho dów.

Ostat nie la ta to dy na micz ny roz wój no wych obiek -
tów kon gre so wych w kil ku dzie się ciu lo ka li za cjach na
świe cie. War to w tym miej scu pod kre ślić, że w sa -

mych Chi nach w ostat nich la tach po wsta ło i po wsta -
je po nad 100 cen trów kon gre so wych .

Wiel kie im pre zy biz ne so we to wszę dzie na świe -
cie swo ista eks tra kla sa i lo ko mo ty wa roz wo ju bran -
ży spo tkań – Me etings In du stry (czę sto okre śla nej
skró tem MI CE – Me etings, In cen ti ve, Co nventions,
Exhi bi tions).

Bez za głę bia nia się w de fi ni cje, kon gre sy to spo -
tka nia naj więk sze (li czą ce od kil ku set do wie lu tysię cy
uczest ni ków), a więc i przy no szą ce naj więk sze przy -
cho dy. Za pew nia ją one nie tyl ko wie lo go dzinne wy ko -
rzy sta nie sa li – jak w przy pad ku kon cer tu – ale du żo,
du żo wię cej: noc le gi w ho te lach, za ma wia nie po sił ków
nie raz przez kil ka dni, ogrom ną ilość ma te ria łów dru -
ko wa nych, za bu do wę to wa rzy szących wy staw, usłu gi
tłu ma czy, prze wod ni ków, firm trans por to wych itp., itd.

We dług sta ty styk In ter na tio nal Con gress and Co nven -
tion As so cia tion (IC CA), or ga ni za cji mo ni to ru ją cej na
świe cie wszel kie zja wi ska kon fe ren cyj no -kon gre so we
o za się gu mię dzy na ro do wym, śred niej wiel ko ści mię dzy -
na ro do wy kon gres, np. me dycz ny, sku pia oko ło 600 ucze-
st ni ków i ge ne ru je bu dżet o wy so ko ści 350 000 USD, nie
li cząc kosz tów przy lo tu do da ne go kra ju.

Rzecz cie ka wa, je dy nie 10 proc. z tej kwo ty tra fia
do ge sto ra da ne go cen trum kon gre so we go, po zo sta -
łe 90 proc. za si la bu dżet in nych pod mio tów za an ga -
żo wa nych w przy go to wa nie i prze pro wa dze nie im-
prezy: ho te li, re stau ra cji i firm ca te rin go wych, ob słu -
gi tech nicz nej, w koń cu - lo kal nych skle pów, in sty tu -
cji kul tu ral nych i trans por tu miej skie go. A więc ca łe
mia sto i re gion wo kół nie go od no szą ko rzy ści! 

Ber lin to po nad 100 mln eu ro przy cho du z kon gre -
sów i kon fe ren cji, Pra ga 50 mln eu ro i Bu da peszt 60 mln.
War sza wa w 2012 ro ku na kon gre sach za ro bi ła 21 mln.

Kon gre sy to przed się wzię cia naj trud niej sze, wy -
ma ga ją ce pro fe sjo nal nych kadr i wie lo let nich za bie -
gów mar ke tin go wych. Pod kre ślić na le ży, że dzię ki pla-
no wa nym Mi strzo stwom Świa ta w ho ke ju, w ostat -
nich latach Mińsk zde cy do wa nie po pra wił swo ją po zy -
cję na mię dzy na ro do wym ryn ku spo tkań, mię dzy in ny -
mi dzię ki zbu do wa niu in fra struk tu ry – głów nie ho te li
– zdol nej do gosz cze nia im prez o wy so kim stan dar dzie.

Are ny są go to we przy jąć ty siąc e osób. Do daj my
jesz cze mo żli wość wy ko rzy sta nia uczel ni, sal te atral -
nych i mul ti ple xów. 

Kon gre sy sta no wią „crème de la crème” świa to wej
bra nży spo tkań. Są do wo dem za ufa nia da ne go śro -
do wi ska za wo do we go dla mia sta i kra ju, któ rym po -
wie rzo no ro lę go spo da rzy. Są zna ko mi tą oka zją dla
pro mo cji i bu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku. Re -
zul ta ty kon gre sów znacz nie wy kra cza ją po za ob szar
dzie dzi ny, któ rej for mal nie do ty czył da ny te mat. Kra -
je na ca łym świe cie, a zwłasz cza wiel kie miasta, wal -
czą o przy cią gnię cie do sie bie kon gre sów i in nych
gło śnych zgro ma dzeń – kul tu ral nych, społecz nych
czy spor to wych. 

Jed nym z wa run ków jest roz bu do wa in fra struk tu -
ry – np. du żych sal bie siad nych, za pew nie nie do god -
no ści trans por tu, przy go to wa nie atrak cyj nych pro -
gra mów, do sko na le nie kadr, ich kom pe ten cji np. zna -
jo mo ści ję zy ków.

Wa żnym czyn ni kiem by ło stwo rze nie struk tur od -
po wia da ją cych za pro mo wa nie i po pra wia nie pro duk -
tów dla tu ry stów biz ne so wych. Dla te go też przy go-
to wu jąc ten ma te riał o po ten cja le Miń ska w seg-
men cie tu ry sty ki MI CE mam na dzie ję, że przy czy nię
się do po wsta nia - Mińsk Co nven tion. (red.)
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Biznesowy Mińsk
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Arena Mińsk -- koncert Depeche Mode

Sala konferencyjna w hotelu Wiktoria

Biblioteka Narodowa
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W obiektywie 
Andreja Dybowskiego

Pa�sja�fo�to�gra�fo�wa�nia�za�byt�ków�ar�chi�tek�to�-
nicz�nych�Bia�ło�ru�si,� po�wsta�łych�w�okre�sie
przedso�wiec�kim,�zna�la�zła�swo�je�od�zwier�cie�-
dle�nie�w�pro�jek�cie�„Glo�bus�Bia�ło�ru�si”.�Mińsz�-
cza�nin�-�An�drej�Dy�bow�ski -�pod�ró�żnik,�fo-
tograf,�pro�gra�mi�sta�z�wy�kształ�ce�nia,�lau�re�at
wie�lu�na�gród�z�zakresu�pro�gra�mo�wa�nia,�stwo-
rzył�wir�tu�al�ną�fo�to�gra�ficz�ną�en�cy�klo�pe�dię�Bia�-
ło�ru�si�na�por�ta�lu�www.glo�bus.tut.by.�

Turystyczne�minimum�Białorusina

Każdy obywatel powinien znać kulturowe mi-
nimum własnego kraju. Jak mówi sam twórca,
większość Białorusinów zna kilka standardowych
zabytków: Zamek w Mirze, Nieśwież, Nowogródek,
Twierdza Brzeska i kilka innych. Można stwier-
dzić, że powszechny jest brak wiedzy o swo-
im kraju. Przecież każdy kraj ma swoje minimum
miejsc, które powinno się odwiedzić. Białoruś
również i dlatego na swojej stronie poza szeroką
bazą fotograficzną, umieściłem 100 obowiązko-
wych miejsc do zwiedzania, aby ludzie zobaczyli
unikalne budowle kraju. Jest to wybór subiek-
tywny, ale myślę, że wystarczy aby przeciętna

osoba poznała w ten sposób kulturę własnego
kraju. Niektóre zabytki na zdjęciach już nie is-
tnieją, więc warto było je fotografować, aby nie
zginęły bez śladu, a zostały pamiątką fotogra-
ficzną dla przyszłych pokoleń rodaków.

Podróżując po Białorusi Andrej przejechał 80
tys. kilometrów. Na portalu zgromadził ponad
2000 zdjęć. Odwiedza go codziennie ponad 700
internautów. 

O sobie mówi skromnie: Jestem programistą
z wykształcenia, nie jestem profesjonalnym foto-
grafem, może bardziej kolekcjonerem, który sza-
nuje, ceni i chyba ma sentyment do starej archi-
tektury.

Wirtualna�podróż�sentymentalna
Portal cieszy się ogromną popularnością

wśród zagranicznych internautów, którzy są cie-
kawi nieznanego kraju albo mają korzenie wscho-
dnie i sentyment do Białorusi. Zdarza się, że
Andrej dostaje listy z podziękowaniem i notką, że
na przykład, ta kapliczka lub cerkiew była zbudo-
wana przez ich krewnych. Ludzie żyjący daleko
od kraju mają możliwość wirtualnie odwiedzić

swoje rodzime strony. Czasami piszą z prośbą
o zrobienie zdjęcia konkretnego zabytku, np.
cmentarza żydowskiego.

Link do portalu globus.tut.by pod hasłem „Kul-
turowe oblicze Białorusi” był umieszczony na
stronach Ambasady Białorusi w Paryżu i Mos-
kwie. Zdjęcia podróżują w globalnej sieci inter-
netu, pozwalając każdemu poznawać i podziwiać
Białoruś. 

Redakcja wyraża podziękowania Andrejowi
Dybowskiemu za pomoc w przygotowaniu spe-
cjalnego wydania „Nieznana Białoruś” poprzez
udostępnienia zdjęć, które zostały wykorzystane
na stronach magazynu.

Alina Mazewska
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Ka żdy kraj sma ku je
ina czej, dzię ki swo jej tra-
dy cyj nej kuch ni. Bia ło ru -
ska po zo sta je nieodkry-
tym skarbem w świecie
zmy sło wych sma ków.

Eks pert bia ło ru skiej kuch ni, kry tyk ku li nar ny, au-
torka książki „Starodawna kuchnia Białorusi”,
popularna redaktor programów telewizyjnych o te-
matyce kulinarnej, autorka bloga (www.kulinaria
plus.com) - Ele�na�Mi�kul�czik - po dzie li ła się z re -
dak cją TTG Central Europe ta jem ni cą za co war to
ko chać kuch nię bia ło ru ską. 

Ali na Ma zew ska: Jak to się sta ło, że zo sta ła Pa -
ni uzna nym eks per tem bia ło ru skiej kuch ni i kry -
ty kiem ku li nar nym?

Ele na Mi kul chik: Dziś mo gę śmia ło po wie dzieć,
że kuch nia bia ło ru ska to dla mnie styl ży cia, a na wet
mi łość mo je go ży cia, któ ra za czę ła się w dzie ciń stwie.
Pierw szą umie jęt ność go to wa nia prze ka za ła mi mo ja
pra bab cia i bab cia. W na szej ro dzi nie wszyst kie ko -
bie ty ży ją dłu go, więc mia łam szczę ście, że by uczyć
się od naj lep szych. Mó wiąc sło wa mi współ cze snej
fran cu skiej pi sar ki Ma riel Bar be ry, „Ni�gdy�ża�den�ku�-
charz�nie�po�rów�nał�się�i�nie�po�rów�na�w�sztu�ce�do�na�-
szych� babć”. Pod ró żu jąc du żo po kra ju i świe cie,
od kry wam dla sie bie ty sią ce ró żnych sma ków. Po ta -
kiej pod ró ży sta ram się nie tyl ko do dać do swo jej
skarb ni cy wie dzy no wy prze pis, ale i za pa mię tać do -
kład nie smak po tra wy, je j cha rak te ry stycz ną nut kę.
Jed nak naj le piej w pa mię ci zo sta ły mi sma ki bab ci nych
dań, przy go to wa nych z tro ską i mi ło ścią. Od 15 ro ku
ży cia za czę ła się mo ja, mo żna po wie dzieć, do ro sła,
przy go da ze świa tem ga stro no mii. Za czę łam uczyć
się hi sto rii Bia ło ru si i jej kuch ni. Chcia łam wie dzieć
wię cej o tym, dla cze go na si przod ko wie je dli to, a nie
in ne da nie w kon kret nym cza sie. Szu ka łam in for ma -
cji wszę dzie – w ar chi wach, ksią żkach, no tat kach. Aby
być eks per tem w ja kiejś dzie dzi nie, trze ba po sia dać
szcze gó ło wą wie dzę na da ny te mat. Bia ło ru ska kuch -
nia ko ja rzo na jest z ziem nia ka mi, ka lo rycz nym i tłu -
stym je dze niem, ale ma ło kto wie, że przy kła do wo -
tra dy cyj na po tra wa dra ni ki - to je dze nie pierw szej po -
ło wy dnia, naj czę ściej przy go to wy wa ne na śnia da nie.
Za le ca się, jesz cze przed je dze niem, zjeść ka wa łek
ciem ne go pie czy wa lub go to wa ne bu ra ki, aby przy go -
to wać nasz prze wód po kar mo wy do przy ję cia sma żo -
nej po tra wy. 

Się ga jąc do ko rze ni ga stro no mii bia łoru skiej, ana -
li zu jąc, do cho dzę do wnio sku, że jest nie po wta rzal na.
Tak eks pert, jak i kry tyk po win ni umieć go to wać wszy-
st kie da nia, któ re oce nia ją. W do mu czę ściej go tu ję
po tra wy bia ło ru skie – smacz ne, zdro we, eko no micz -
ne i ła two do stęp ne. Lu bię kuch nię chiń ską, zwłasz -
cza wte dy, gdy trze ba coś szyb ko przy go to wać. Że by
na kar mić ro dzi nę lub go ści wy star cza 15 mi nut. Mo ją
ży cio wą pa sją jest pod ró żo wa nie po świe cie i od kry -
wa nie no wych sma ków. Tu ry sty ka ga stro no micz na
jest w 100% dla mnie! Do swo jej skarb ni cy zbie ram

prze pi sy ró żnych na ro do wo ści, ale mo im ulu bio nym
po zo sta je bia ło ru skie – pie czy ste z so sem grzy bo wym.
Pie czo ne mię so z de li kat nym grzy bo wym so sem jest
ide al ną pro po zy cją na wet dla go spo dyń z ma łym do -
świad cze niem ku li nar nym.  

AM: Co wy ró żnia kuch nię bia ło ru ską na tle in -
nych?

EM: Jej ko rze nie się ga ją cza sów po gań skich. Ze
sto sun ko wo nie wiel kiej i pro stej gru py pro duk tów Bia -
ło ru si ni stwo rzy li nie po wta rzal ne po tra wy. Czę sto uży -
wa jąc jed ne go prze pi su, ale in nych me tod prze twa-
rzania, two rzy li zu peł nie in ne da nia (np. klu ski ziem -
nia cza ne, da nie z tar tych ziem nia ków, któ re są pie -
czo ne, a po tem go to wa ne). Oczy wi ście, Bia ło ru si ni
du żo prze ję li od są sia dów. Kuch nie wie lu na ro dów po -
sia da ją wy raź ne wpły wy in nych. Na przy kład, słyn na
wło ska la sa gne zo sta ła za po ży czo na od sta ro żyt nych
Gre ków, nie po rów ny wal ne fran cu skie pasz te ty ma ją
ży dow skie po cho dze nie, a zna ny pol ski de ser sę kacz,
wy wo dzi się z nie miec kich ku li nar nych tra dy cji, gdzie
jest zna ny jak Baum ku chen. Bia ło ru ska i Pol ska kuch -
nia są bar dzo po dob ne, prze cież nie daw no by li śmy
jed nym pań stwem, ale nie zna czy to, że są kuch nia -
mi - bliź nia czy mi. Aby po znać praw dzi wy smak Bia ło -
ru si, trze ba przy je chać i spró bo wać. Ser decz nie za-
chęcam Po la ków do przy jaz du.

AM: Jak po pu la ry zu je się kuch nię bia ło ru ską?
EM: Ży je my w bar dzo cie ka wych cza sach, kie dy

mo że my od kry wać wła sną kuch nię na ro do wą. Sa mi
Biało ru si ni za in te re so wa li się ku li nar ny mi tra dy cja mi
kra ju. Re stau ra cje, aby przy cią gnąć tu ry stów, ser wu -
ją na ro do wą kuch nię sta ra jąc się zna leźć wy jąt ko we-
da nia. Wy bra li śmy głów ną po tra wę, któ ra na szym
zda niem, jest naj bar dziej cha rak te ry stycz ną dla na -
szej kuch ni. Są to dra ni ki. Głów nym skład ni kiem bia -
ło ru skich dra ni ków są ziem nia ki, któ re z po wo du
ko rzyst nych wa run ków kli ma tycz nych po sia da ją więk -
szą za war to ścią skro bi. Prze pis jest bar dzo pro sty -
bia ło ru skie ziem nia ki, ce bu la, sól i już mo żna sma żyć
na smal cu, jak to ro bi li na si przod ko wie lub na ole ju ro -
ślin nym, jak to się ro bi dzi siaj. Nie po win no się do da -
wać mą ki, bo wte dy dra ni ki nie bę dą mia ły tak cha-
rak te ry stycz nej chru pią cej skór ki. Je śli ziem nia ki bę dą
mia ły ma ło skro bi, dra ni ki roz pad ną się na pa tel ni. Naj -
lep sze mo skiew skie re stau ra cje za ma wia ją tyl ko bia -
ło ru skie ziem nia ki. W pol skiej kuch ni bar dzo po dob-
ny mi do bia ło ru skich dra ni ków są plac ki ziem nia cza ne,
gdzie do ziemniaków do da je się mą kę, jaj ka, ce bu lę
i cza sa mi czo snek. Rów nież pysz ne, ale jed nak nie to.

AM: Czym ró żnią się da nia kuch ni re gio nal -
nych?

EM: Bia ło ruś po zor nie wy da je się ma łym kra jem,
ale ka żdy re gion, to ko pal na prze pi sów i spe cja łów.
Ja ko eks pert kuch ni bia ło ru skiej, po sta no wi łam po -
świę cić 2014 rok ku li nar nym wy pra wom po re gio nach
Bia ło ru si. Nie daw no wró ci łam z pod ró ży z re gio nu
brze skie go, po wia tu Ko brin. Ze bra łam bar dzo bo ga ty
ma te riał i to nie tyl ko prze pi sy, ale ta kże hi sto rie z ży -
cia, tra dy cji i pie śni – cen ne dla kul tu ry. Za pro szo na
je stem przez ob wód gro dzień ski. Tam jest wieś, gdzie
pie ką sę ka cze, po dob nie jak w Pol sce. Miej sco wi
twier dzą, że są to ich re gio nal ne wy pie ki, choć nie za -
prze cza ją ich pol skiemu po cho dze niu. Jak wró cę z po-
d ró ży, obo wiąz ko wo zdra dzę ta jem ni cę czym bia ło ru -
ski sę kacz ró żni się od pol skie go. 

AM: Dzię ku ję za roz mo wę

Podróże ze smakiem

5 potraw, które obowiązkowo muszą spróbować turyści:

- Draniki ze śmietaną, z mięsem,
- Machanka - duszone żeberka ze słoniną, kiełbasą i cebulą,
- Wereszczaka – duszone mięso w granku z grzybami, warzy-

wami i słoniną,
- wszystkie rodzaje potraw z wieprzowiny, w tym słynną

kiełbasę "palcem pchaną" i kaszankę,
- napoje bezalkoholowe - kwas chlebowy i zbiteń (rozgrze-

wający napój na bazie miodu) oraz iwan-czaj (napar z liści
wierzbówki),

- alkohole – białoruskie piwo, wódkę, nalewkę Krambambulę,
miód pitny, żurawinówkę i chrzanówkę.

Słodkie upominki z Białorusi:

- cukerki czekoladowe fabryk „Komunarki” i „Spartak”, 
- zefiry (miękkie bezy),
- chałwa

Pieczyste z sosem grzybowym

Składniki:
1-1,5 kg wieprzowiny, 1 duża cebula, kminek gruntowy
i kolendra, czarny pieprz, sól.

Do sosu: 300 g świeżych lub mrożonych grzybów (naj-
lepiej mieszanka z różnych grzybów), 1 cebula, 1 łyżka
mąki, 2 łyżki masła, 200 g śmietany, 150 g sera żółtego,
sól i pieprz

Mięso natrzeć solą, pieprzem, kminkiem i kolendrą,
drobnie startą cebulą i zostawić w marynacie na kilka go-
dzin. Następnie umieścić mięso w natłuszczonej blaszce
do pieczenia i piec godzinę w temperaturze 180-200oC.
Podczas gotowania, kilka razy zalać mięso sosem
własnym.

Podczas, gdy mięso się piecze, przygotować sos
grzybowy. Gotujemy grzyby, małe w całości, a duże
w plasterkach. Podsmażyć posiekaną cebulę na maśle
na złoty kolor, dodać mąkę i smażyć przez kilka minut,
mieszając od czasu do czasu. Następnie dodać grzyby,
doprawić solą i pieprzem. Po kilku minutach wlać śmie-
tanę i gotować na wolnym ogniu przez 10 minut. Jeśli
sos wychodzi zbyt gęsty, rozcieńczyć go grzybowym
bulionem. Jako ostatni wsypać starty na grubej tarce ser,
wymieszać i zdjąć z ognia. 

Ściany garnka posmarować masłem, przelać do nie-
go sos i przykryć pokrywką, zostawiając w piekarniku na
15 minut w temperaturze 180 stopni .

Pieczyste pokroić w plastry i podawać polane sosem
grzybowym.

Smacznego!



Ku�li�nar�ny�kry�tyk�i�eks�pert�bia�ło�-
ru�skiej�kuch�ni�Ele�na�Mi�kul�chik�przed-
sta�wia�ran�king�sto�łecz�nych�re�stau�-
ra�cji,�od�któ�rych�war�to�za�cząć�podróż
w�po�szu�ki�wa�niu�praw�dzi�wych�biało-
ru�skich�sma�ków.
Bia�ło�ru�ska� kuch�nia� jest� bar�dzo

zró�żni�co�wa�na.�Kry�tyk�po�dzie�li�ła�ją�na
trzy� ro�dza�je:� chłop�ską,� szla�chec�ką
i�miej�ską.�Aby�po�znać�smak�ka�żdej
z�nich,�na�le�ży�od�wie�dzić�re�stau�ra�cje
w�Miń�sku:�„Karcz�mę”,�„Ka�mia�ni�cę”
i�ka�wiar�nię�”Ogiń�ski”,�gdzie�go�ście
ma�ją�mo�żli�wość�nie� tyl�ko�skosz�to�-
wa�nia�bia�ło�ru�skich�po�traw,�ale�ta�kże
po�zna�nia�hi�sto�rii�i�kul�tu�ry�Bia�ło�ru�si.
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Bia�ło�ru�ski�
skan�sen

Polecone�przez�znawcę

Obo�wiąz�ko�wym�da�niem�do�de�gu�sta�cji�jest�bia�lo�-
ru�ska�ma�czan�ka,�we�dług�prze�pi�su�Sze�fa�Kuch�ni,
zgodne�z�bia�ło�ru�ski�mi�ku�li�nar�ny�mi�tra�dy�cja�mi.War�to
zwró�cić�uwa�gę�na�na�po�je�al�ko�ho�lo�we,�go�rą�co�po�le�-
cam,�na�lew�ki�na�mio�dzie,�na�żu�ra�wi�nie,�na�chrza�nie.
To�miej�sce�mo�żna�śmia�ło�po�le�cać�naj�bar�dziej�głod�-
nym,�gdzie�do�sta�ną�praw�dzi�we�chłop�skie�por�cje.

Szlach�eckie
klimaty

Re�stau�ra�cja�"Ka�mya�ni�tsa" przy�pad�nie�do
gu�stu�na�wet�naj�bar�dziej�wy�bred�nym�sma�ko�-
szom,�a�wy�strój�jej�wnę�trza,�na�wią�zu�ją�cy�do
Wiel�kie�go�Księ�stwa�Li�tew�skie�go,�za�cie�ka�wi
nie�jed�ne�go�tu�ry�stę.�Umiesz�czo�ne�na�ścianach
her�by�ma�gna�tów,�ma�syw�ne�sto�ły,�krze�sła�i�ce-
rami�ka,�two�rzą�spe�cy�ficz�ny�prze�wod�ni�mo�tyw
zło�te�go�wie�ku�Bia�ło�ru�si.�Sty�li�zo�wa�ny�de�sign,
kel�ner�ki�w�na�ro�do�wych�stro�jach,�cię�żka�karta
dań�w�skó�rze,�wszyst�ko�to�spra�wia�wra�że�nie
za�trzy�ma�nia�cza�su�w�miej�scu,�po�zwa�la�za�po�-
mnieć�o�tem�pie�co�dzien�ne�go�ży�cia�i�na�sy�cić
się�spo�koj�ną,�przy�tul�ną�at�mos�fe�rą.�Do�dys�po�-
zy�cji�go�ści� jest�kil�ka�sal,�po�zwa�la�ją�cych�na
spę�dza�nie� cza�su� tak�w� ka�me�ral�nym� krę�gu
przy�ja�ciół,�jak�i�w�więk�szym,�ha�ła�śli�wym�to�-
wa�rzy�stwie.

Mo�im�ulu�bio�nym�da�niem�w�tej�re�stau�-
ra�cji� jest�san�dacz�po�nie�meń�sku.�De�li�-
kat�ny�smak�ry�by,�ory�gi�nal�nie�po�da�wa�na
z�wy�bor�nym�grzy�bo�wym�so�sem,�po�tra�fi
prze�ko�nać�ka�żde�go,�na�wet�te�go,�kto�nie
lu�bi�ry�by�słod�ko�wod�nej.�

Kry�tyk�za�le�ca�roz�po�czę�cie�pod�ró�ży�ku�li�nar�nej�od�re�stau�ra�cji
"Karcz�ma",�znaj�du�ją�cej�się�na�te�re�nie�Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry
i�By�tu�w�Ozer�ce.�Za�mysł�re�stau�ra�cji,�po�le�ga�ją�cy�na�prze�niesie�-
niu�go�ści�w�świat�ży�cia�chło�pów�XIX,�po�cząt�ku�XX�wie�ku.�Dzię�-
ki�licz�nym�drew�nia�nym�za�byt�kom�ar�chi�tek�tu�ry,�eks�pona�tom�z�go-
spo�darstw�do�mo�wych,�go�ście�po�zna�ją�wiej�ską�pro�sto�tę,�a�sma�-
ku�jąc�sze�ro�ką�ga�mę�po�traw,�któ�re�mo�żna�zna�leźć�w�me�nu,�po�-
czu�ją�praw�dzi�wą�bia�ło�ru�ską�go�ścin�ność.�

www.kamyanitsa.by

www.kamyanitsa.by/ru/karchma



17marzec2014

Ca�fe „Ogiń�ski” zwią za na z imie -
niem księ cia Mi cha iła Kle ofa sa Ogiń -
skie go wpro wa dzi go ści w at mos fe rę
XIX w., ser wu jąc szla chec ką kuch nię.
Wie le po traw zna la zło au tor skie po -
my sły w opar ciu o fak ty hi sto rycz ne. 

Ku li nar ny
po lo nez

R E K L A M A ...................................................................................................................................................................................................................................

Po�le�cam�do�spró�bo�wa�nia�sa�ła�tkę�„Ogiń�ski”,
"dra�ni�ki�z�ję�zy�kiem"�w�śmie�ta�no�wym�so�sie�oraz
in�dy�ka� w� so�sie� wi�śnio�wym.� Spe�cjal�na� du�mą
Sze�fa�Kuch�ni��jest�de�ser�"Pół�noc�ne�Ate�ny".

Tak więc od wie dza jąc trzy sto łecz -
ne re stau ra cje, ma ją Pań stwo oka zję
skoszto wać sma ku ró żnych po -
traw z tłem hi sto rycz nym. 

www.aginski.relax.by

Kim jesteœmy? polskim tour operatorem specjalizującym się w organizacji wy-
jazdów na Wschód, oficjalnym przedstawicielem Intourist Brzeœć
na rynku polskim

Co robimy? każdy rodzaj wyjazdów na Białoruœ

Zapewniamy: Programy pobytowe z dużym wyborem hoteli oraz wycieczek.
Weekendy – Mińsk, Grodno, Brzeœć. Wyjazdy na leczenie do naj-
ważniejszych wyspecjalizowanych placówek medycznych. Wy-
jazdy grup i turystów indywidualnych. Rezerwacje hotelowe, wyja-
zdy biznesowe, wyjazdy na targi, konferencje, incentive tours,
organizację wiz. Podróże sentymentalne. Wyjazdy na imprezy
sportowe, kulturalne, koncerty. Ubezpieczenia turystyczne.

Co zyskasz współpracując z nami ?

• Radoœć z podróżowania i całkowitą swobodę! 
• Hotele w atrakcyjnych cenach!
• Oszczędnoœć czasu i pieniędzy!
• Gwarancję współpracy z profesjonalistami!
• Optymalizację wydatków!
• Europejski standard usług!
• Bezpieczeństwo!
• Pełen zakres usług turystycznych /w tym wizy i ubezpieczenia/

Intour Polska
ul. Belgradzka 48
02-793 Warszawa

tel. +48 22 43 90 510-19
info@intourpolska.pl
www.intourpolska.pl

Odkryj z nami Białoruœ
– miejsce, gdzie Zachód 
spotyka się ze Wschodem



Wy�wiad�
TTG�Cen�tral�Eu�ro�pe�z
Ana�to�li�jem�
Akan�ti�no�wem
–�ge�ne�ral�nym�Dy�rek�to�rem
Cen�trum�Roz�wo�ju�Stra�te�-
gicz�ne�go� „Mar�ke�tin�go�we
sys�te�my”�w�Miń�sku.�
A.�Akan�ti�now�bie�rze�ak�ty-
w�ny�udział�w�kon�fe�ren�cjach
i�fo�rach,�na�pi�sał�po�nad 100
ar�ty�ku�łów� na� te�mat�mar�-
ke�tin�gu,�prze�pro�wa�dził�ponad�50�warsz�ta�tów,�zor�-
ga�ni�zo�wał�oko�ło�15�kon�fe�ren�cji�oraz�był�do�rad�cą
mar�ke�tin�go�wym�w�sze�re�gu�wio�dą�cych�firm�bia�ło�-
ru�skich.� Zor�ga�ni�zo�wał� 2�mię�dzy�na�ro�do�we� fo�ra
"Ima�ge�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś"�(2010-2011)�i�stwo�rzył
otwar�ty�pro�fe�sjo�nal�ny�pro�jekt�in�ter�netowy�„Ima�ge
Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś”.

Ali�na�Ma�zew�ska:�Kie�dy�spe�cja�li�ści�po�czu�li�po�-
trze�bę�bu�do�wy�wi�ze�run�ku�Bia�ło�ru�si?�Czy�ist�nie�ją
już�zrę�by�wi�ze�run�ku?

Ana�to�lij�Akan�ti�now:�Wi ze ru nek kra ju jest jak puz -
zle, któ re skła da się z wie lu ele men tów - hi sto rii, lu -
dzi, go spo dar ki, spor tu, kul tu ry i po li ty ki. Bia ło ruś, jak
ka żdy kraj, ma prze szłość i te raź niej szość. Jed na kże
nie mo żna ogra ni czać  się do te go  co by ło i jest. Przy-
szło ścio wa wi zja po zy cjo now nia i bu do wa nia wi ze -
run ku kra ju wpły wa na to, że jest po strze ga ny ja ko
no wocze sne, roz wi ja ją ce się pań stwo, stwa rzają ce
wa run ki dla roz wo ju  kon ku ren cyj nej go spo dar ki. 

Po trze ba bu do wa nia wi ze run ku Bia ło ru si po wsta -
ła wte dy, gdy wio dą ce przed się bior stwa kra ju ze tkne -
ły się z fak tem, iż Bia ło ru si nie ko ja rzy li po ten cjal ni
za gra nicz ni part ne rzy. W 2008 ro ku serb ska fir ma,
któ ra pro wa dzi du że in we sty cje bu dow la ne na Bia ło -
ru si, pod czas wy sta wy w Lyonie, chcia ła na wią zać
współ pra cę z in te re su ją cy mi fir ma mi, a oni py ta li:
"Bia ło ruś - gdzie to jest"? Wte dy za rząd fir my po sta -
no wił stwo rzyć film pro mo cyj ny o Bia ło ru si i pu ścić go
na kana le Eu ro news. In nym przy kła dem jest je den
z kra jo wych przed się bior ców, wła ści ciel kli ni ki "No we
spoj rze nie", któ ry za in we sto wał w kam pa nię re kla mo -
wą w Wil nie, gdzie Bia ło ruś był pro mo wa na ja ko kraj
dra ni ków (plac ków ziem nia cza nych, na dzie wa nych
mię sem). 

Od 2010 ro ku w kra ju od by wa się fo rum „Ima ge
Re pu bli ki Bia ło ruś” ( ima ge be la rus.by ), gdzie uczest -
ni cy roz ma wia ją o pro ble mach i kie run kach roz wo ju
wi ze run ku kra ju. Ele men tem pro gra mu fo rum jest
kon kurs prac z za kre su pro mo cji Bia ło ru si. 

Współ cze sną Bia ło ruś wy ró żnia du ży po ten cjał in -
te lek tu al ny kadr oraz no wo cze sne oprzy rzą do wa nie
tech no lo gicz ne i in for ma tycz ne. To
wła śnie te ele men ty przy czy ni ły się
do za in te re so wa nia Chin du ży mi in -
we sty cja mi w Par ku Tech no lo gicz -
nym w Miń sku. 

W 2012 ro ku pod ję to pró bę opra -
co wa nia spój ne go wi ze run ku Miń ska.
Nie bie sko gra na to we pa ski z ha słem
re kla mowym „Think Minsk” po win ny
cha rak te ry zo wać sto li cę Bia ło ru si ja ko mą dre mia sto,
ale ten pro jekt nie zo stał przy ję ty przez za rząd mia -
sta. Cho ciaż ba da nia in ter nau tów wska zu ją, że
miesz kań cy Miń ska po strze ga ją swo je mia sto wła -
śnie ta kim. Wie lu za gra nicz nych eks per tów twier dzi,
że Bia ło ruś jest zwią za na z żeń skim imie niem. Na
pew no jest zwią za na z żu brem, bo cia nem i cha brem.

Ali�na�Ma�zew�ska:�Ja�kie�dzia�ła�nia�są�po�dej�mo�-
wa�ne�dla�kre�owa�nia�wi�ze�run�ku�kra�ju?

Ana�to�lij�Akan�ti�now: Na po zio mie rzą do wym dzia -
ła nia do two rze nia wi ze run ku kra ju nie są wy star cza ją -
ce - wła dze nie wi dzą eko no micz ne go ce lu ta kich
dzia łań. Naj bar dziej zaj mu ją się ty mi kwe stia mi Mi ni -
ster stwo Spraw Za gra nicz nych, któ re w 2013 ro ku
stwo rzy ło por tal in ter ne to wy „Bia ło ruś Fak ty” (be la rus -
facts.by) oraz Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki - wspie -
ra po ten cjał tu ry stycz ny kra ju (be la ru sto urism.by).
Tu ry sty ka ma ogrom ny wpływ na go spo dar kę ka żde -
go kra ju, przy no si nie tyl ko bez po śred ni efekt eko -
no micz ny, ale rów nież po śred ni, dzię ki ho te lom, mu-
ze om, trans por to wi – wszyst ko to skła da się na
mno żni ko wy efekt eko no micz ny w tu ry sty ce, ale nie -

ste ty na Bia ło ru si nie są  pro wa dzo ne ta kie ana li zy,
dla te go trud no jest za in te re so wać wła dze pro ble ma -
mi tu ry sty ki.

W ra mach pro jek tu „Even to wa Bia ło ruś”, któ ry ma
na ce lu stwo rze nie i pro wa dze nie ró żnych wy da rzeń
kul tu ro wych, cen trum roz wo ju stra te gicz ne go pro mu -
je pre sti żo we wy da rze nia kul tu ro we: Fe sti wal Za ba -

wek, Fe sti wal Se ra, Fe sti wal Wi śni,
Mi strzo stwa Eu ro py w Sia no ko sach
i wie le in nych, któ re mo gą być atrak -
cyj ne dla tu ry stów. To wła śnie po -
przez emo cje, in te rak tyw ność,
ko mu ni ka cję i pod ró że chce my że by
lu dzie naj le piej po zna li kraj i je go
miesz kań ców.

Ali�na�Ma�zew�ska: Czy�Mistrzostwa�Świata�w�Ho-
keju�mogą�wpłynąć�na�wizerunek�Białorusi?

Ana�to�lij�Akan�ti�now: Uważam, że wizerunek kra -
ju to nie jest po ję cie abs trak cyj ne, a cał kiem na ma -
cal na war tość han dlo wa. Dzię ki po zy tyw ne mu wi ze-
run ko wi kraj po zy sku je za gra nicz ne in we sty cje, roz -
wi ja się ruch tu ry styczny, zwięk sza się eks port. 

Mi strzo stwa Świa ta są świet ną oka zją do zwięk -
sze nia roz po zna wal no ści kra ju. Dla Bia ło ru si wa ż-
nym bę dzie okres po Mi strzo stwach Świa ta, kie dy
bę dzie się gło śno mó wi ło o zre ali zo wa nej im pre zie
spor to wej. Trze ba wy ko rzy stać ten czas dla za in te -
re sow nia kra jem jak naj więk szej licz by tu ry stów. My -
ślę, że naj pierw trze ba wy kre ować ima ge kra ju wśród
są sia dów, bo klę ską bę dzie ka żda kam pa nia re kla -
mo wa, któ ra bę dzie pro wa dzo na w od le głych geo gra -
ficz nie kra jach, a te naj bli ższe nie bę dą wie dzia ły
pod sta wo wych rze czy o nas. Mam na dzie ję, że Po -
la kom pod czas Mi strzostw Świa ta spodo ba się na -
sza wspól na hi sto ria, bia ło ru ska eko lo gia i sło wiań-
ska go ścin ność, któ ra u Bia ło ru si nów jest bez gra nic.

Ali�na�Ma�zew�ska:�Dzię�ku�ję�za�roz�mo�wę

18

Budowanie 
wizerunku kraju

Serowy event II Międzynarodowy Festiwal Serów
w ramach „Tygodnia Sera”  
Ozerco pod Mińskiem

Program festiwalu:
1. Tydzień sera (9-15 czerwca 2014)
• Handlowy tydzień sera w sklepach: degustacja i promocja 
• Tydzień dań serowych w białoruskich restauracjach i ka-

wiarniach
2. Program biznesowy:
• Konferencja dla technologów żywienia na temat „Nowe

trendy w produkcji serów" 
• Konferencja dla producentów, dystrybutorów i sieci han-

dlowych - „Nowe możliwości w dystrybucji i promocji serów” 
3. Konkurs na najlepszy ser wśród producentów.

Festiwal plenerowy zapewni dobrą zabawę całej rodzinie: kon-
certy, degustacja, konkursy.

Serdecznie zapraszamy na festiwal!

kontakt: 8 017 321 20 40, 8 029 638 29 61
fest@imagebelarus.by

marzec 2014



Miń ska Aso cja cja Ho te lo wa
- sto wa rzy sze nie firm i or ga ni za cji
dzia ła ją cych w dzie dzi nie ho te lar stwa

w Miń sku. Zrzesza 8 hoteli i 2 hostele.                                 

Ho tel eu ro pa ofe ru je
usłu gi dla wy ma ga ją -
cych tu ry stów, któ rzy
szu ka ją pry wat no ści, ka-
me ral nej ob słu gi i wy so kiej ja kość.

nie pod wa żal ną za le tą ho te lu jest
wspa nia łe po ło że nie w hi sto rycz nym
i kul tu ro wym cen trum sto li cy. Ho tel
ofe ru je 67 po koi ró żnych ka te go rii.
ele gan cja i luk sus wnę trza w sty lu
mo dern jest w sta nie za do wo lić naj -
bar dziej wy ma ga ją cych, za pew nia jąc
komfort i sta ran ność w ob słu dze go ści.

Hotel oferuje również dwie nowoczes-
ne sale konferencyjne mieszczące 70
i 25 osób, elegancką restaurację, przy-
tulny bar, spa, basen, saunę i centrum
fitness oraz podziemny parking.

tel. +375 (17) 229-83-33 

ww.hoteleurope.by

Ulo ko wa ny w cen trum no wo wy bu do wa ny ho tel
o eklek tycz nym wystroju. cie szy się po pu lar no ścią wśród biz nes -
me nów oraz tu ry stów, do ce nia -
ją cych je go kom fort i go ścin-
ność. ofe ru je  50 luk su so wych
po koi w różnych ka te go riach.
Ho te lu „Gar ni” - wcie le nie kla -
sycz nej tra dy cji go ścin no ści

tel. +375 (17) 229 76 10
www.hotel-garni.by

no wo cze sny ho tel wraz z wie lo-
funk cyj nym cen trum biz ne su jest
ide al nym miej scem dla potrzeb tu -
ry sty ki MI ce.

cen trum usług bizne sowych to no -
wo cze sne sa le wy po sa żo ne w sprzęt
au dio wi zu al ny. 
Ho tel ofe ru je 169 komforto wych
po koi na naj wy ższym mię dzy na ro dowym po zio mie, ka żdy z wi do-
kiem na pa no ra mę ma low ni cze go je zio ra kom so molskiego. 

tel. +375 (17) 239-77-77

www.hotel-victoria.by

eUropaHHHHH

GarnIHHH

Hostel oferuje miejsca noclegowe
w pokojach za przystępną cenę.

Hotel w centrum w Mińska
o cenionej przez klientów
jakości usług.

40 lat ZwYcIęstwaHHH

BelarUsHHH

Ide al na lo ka li za cja hos te lu (300 m od metra)
w po łą cze niu z do brze wy po sażo ny mi po -
ko ja mi w ni skich ce nach da ją mo żli wość
cie sze nia się po by tem w sto li cy Bia ło ru si.

postoYalets

spUtnIkHHH

traVeler

VIctorIaHHHH

tel. +375 (17) 297-17-55

www.40hotel.by

tel. +375 (17) 220-36-19 

www.sputnik-hotel.com

Znaj du je się w spo koj nej
i ci chej dziel ni cy Miń ska.  
Za do wo li ka żde go tu ry stę
po szu ku ją ce go atrak cyj nej
ce ny i ja ko ści.

tel. +375 29 311 27 83
www.hostel-traveler.by+375 (17) 2434981 www.postoyalets.by

Ho tel zaj mu je 22-pię tro wy wie żowiec.
Do dys po zy cji go ści jest 520 po koi
ró żne go ty pu. Usy tu owa nie w za byt -
ko wym i kul tu ral nym cen trum Miń -
ska na brze gu rze ki Świ słocz w od le-
gło ści 45 mi nut jaz dy do lotni ska
"Mińsk -2", spra wia wy go dę dla ka -
żde go pod ró żującego.

tel. + 375 (17) 209-75-37
www.hotel-belarus.com

www.minotel-belarus.comwww.min skho tel.by

Informacja o powstającym hotelu Victoria Olimp:
www.realt.onliner.by/2012/11/15/radisson

www.rea ner.by/2013/06/14/shtab-kvartira



My�śląc�o�Bia�ło�ru�si�je�ste�śmy�zgod�ni�co�do�go�-
ścin�no�ści� na�szych�wschod�nich� są�sia�dów.� Po�w-
szech�nie�uwa�ża�my,�że�to�nie�omal�ich�na�ro�do�wa�ce�-
cha.�Wie�my,�że�chęt�nie�po�dej�mu�ją�go�ści,�są�ser�-
decz�ni,�szcze�rzy,�przy�jaź�ni�i�otwar�ci.�Tra�dy�cją�ka�ż-
dej�ro�dzi�ny�jest�za�pra�sza�nie�w�„go�ścin�ne�pro�gi”.
To�wła�śnie�te�ele�men�ty�chcą�wy�ko�rzy�stać��wła�dze
Bia�ło�ru�si�dla�po�lep�sze�nia�wi�ze�run�ku�kra�ju�w�świe�-
cie�pod�czas�Mi�strzostw�Świa�ta�w�Ho�ke�ju.�Bie�żą�cy
rok�uzna�no�ro�kiem�go�ścin�no�ści.�Ale�nie�jest�to�ta�-
kie�pro�ste.

Ho�spes�ho�spi�ti�sa�cer�
-�Gość�go�spo�da�rzo�wi�świę�ty

My ślę, że w „ro ku go ścin no ści” bez wąt pie nia spra-
w dzą się prze cięt ni oby wa te le Bia ło ru si. Nie mam pew -
no ści, jak to bę dzie z go ścin no ścią, na zwij my ją „in sty -
tu cjo nal ną”. Jest to bar dzo sze ro ka stre fa kon tak tów
tu ry stów z wy ko naw ca mi kom ple mentar ne go pa kie tu
usług w ra mach ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go. Po cząw -
szy od słu żb kon su lar nych przy wy da wa niu wiz, po -
przez straż gra nicz ną, cel ni ków, aż po mi li cjan tów,
kon duk to rów, sprze daw ców, kel ne rów, ho te la rzy, itp.
Pod po ję ciem go ścin no ści „in sty tu cjo nal nej” ro zu miem
zor ga ni zo wa ną tro skę w za spa ka ja niu ocze ki wań osób
na rzecz któ rych wy ko ny wa ne są usłu gi.

Ho�te�lar�stwo�–�prze�mysł�
zor�ga�ni�zo�wa�nej�go�ścin�no�ści

Go ścin ność in sty tu cjo nal na na bie ra szcze gól ne go
zna cze nia w ho te lar stwie. Jest ona cha rak te ry stycz -
nym i spe cy ficz nym ele men tem ró żnią cym ho te lar stwo
i usłu gi ho te lar skie od po zo sta łych ro dza jów dzia łal no -
ści usłu go wej w za spo ko je niu po trzeb by to wych. Treść
te go okre śle nia da le ce prze kra cza zwy cza jo wo ro zu -
mia ne po ję cie kul tu ry ob słu gi, któ re czę sto są ro zu mia -
ne ja ko po praw ność w re ali za cji for my i tech ni ki świad-
cze nia usług. To praw da, że re gu ły sztu ki ho te lar skiej
de ter mi nu ją oce nę ja ko ści ho te lu, ale nie za po mi naj -
my, ze sprze da jąc noc leg ofe ru je my klien to wi dom po -
za do mem. Ob słu ga ho te lar ska go ści sku pia w swo jej
isto cie dwa za sad ni cze ele men ty:
X tech ni kę świad cze nia, X kul tu rę ob słu gi
Pa mię taj my, że za wsze mu szą one być po łą czo ne

z re ali za cją sze ro kich form go ścin no ści. To wła śnie one
w po łą cze niu z es te ty ką wnętrz two rzą „du szę” ho te lu.
Trud ną do opi sa nia si łę, któ ra je że li za ist nie je to za -
wsze spra wia, że go ście wra ca ją.

Pierw�sze�wra�że�nie
Pierw sze wra że nie mo że być tyl ko jed no. Dla te go

też szan sa na osią gnię cie te go efek tu jest tak wa żna.
Oczy wi ście istot ne jest aby od czu cia go ścia by ły po -
zy tyw ne. Fron tem, na któ rym roz gry wa się wal ka o wy -
war cie do bre go wra że nia na go ściu ho te lu są  miej sca
pierw sze go kon tak tu. Przede wszyst kim jest to re cep -
cja, ale rów nież istot ne zna cze nie ma pra ca sta no wisk
„mun du ro wych” (par kin go wy, por tier, ba ga żowy). Pro -
fe sjo na lizm pra cy te go per so ne lu oraz wła ści wa jej or -
ga ni za cja są gwa ran cją do brych opi nii go ści.

Re�cep�cja
Re cep cja jest miej scem in ten syw nych kon tak tów

pra cow ni ków ho te lu z go ść mi. Od by wa ją się one prze-
de wszyst kim w for mie bez po śred niej oraz czę sto
przez te le fon. Dla te go też jak swo istą man trę mo żna
po wta rzać, że uśmiech i uprzej mość to pod sta wo we
ce chy za trud nio nych tam osób. Ich po sta wa i za cho -
wa nie to pre zen ta cja at mos fe ry pa nu ją cej w fir mie. Dla
go ścia mo że to być po twier dze nie je go słusz ne go wy -
bo ru, a tym sa mym za chę ta do po now ne go sko rzy sta -
nia z na szych usług w przy szło ści. Pod sta wą, na któ rej
po win no opie rać się za cho wa nie pra cow ni ków re cep -

cji to uprzej mość i jesz cze raz uprzej mość. Po win na
ona być wspar ta ser decz no ścią i uśmie chem, któ re
bu du ją po czu cie do bre go na stro ju. Te ele men ty za -
cho wa nia po win ny być wspar te nie na gan ny mi ma nie -
ra mi, tak tem oraz schlud nym wy glą dem. 

Per�fek�cyj�ny�wy�gląd
Pierw sze wra że nie go ścia to rów nież je go oce na

pre zen cji i sto sow ne go wy glą du pra cow ni ków. Do ty -
czy to za rów no ubio ru z do dat ka mi, jak rów nież ma -
ki ja żu i fry zu ry. Wy gląd po wi nien od po wia dać stan-
dar do wi obiek tu i być ade kwat nym do pre sti żu miej -
sca. Dla te go też w sfe rze usług ho te lar skich do mi nu -
je kon ser wa tyw ny styl ubrań pra cow ni ków. Za le ca ny
jest umiar i pro sto ta. Nie mniej jed nak za sad ne jest
do sto so wa nie sty lu do obo wią zu ją cej mo dy. Wa żne
jest, aby pa mię tać o ko niecz no ści do sto so wa nia stro -
ju do wie ku i fi gu ry oso by. Nie mo żna rów nież za po -
mi nać o tym, że ma to być strój do pra cy.

Je że li fir ma nie za ma wia dla pra cow ni ków fir mo we -
go umun du ro wa nia wa żne jest aby pra cow ni cy by li
szcze gó ło wo po in for mo wa ni o sta wia nych im wy ma -
ga niach. Po zwo li to unik nąć wie lu nie po ro zu mień.

Mar�ke�ting�part�ner�ski�
czy�li�ocza�ro�wa�nie�klien�ta

Mar ke ting  tak zło żo nej i swo iście pre sti żo wej usłu -
gi, jak ho tel wy ma ga szcze gól nej wie dzy, sta ran no -
ści i przy go to wa nia.

Nie wszy scy so bie ra dzą z mar ke tin giem tu ry sty -
ki, a cóż do pie ro ze zło żo nym, in ter dy scy pli nar nym
mar ke tin giem ho te lu. W tym za kre sie po trze ba sta -
łych szko leń i na uki. Po trze ba no wa tor skie go po dej -
ścia do pro ble ma ty ki mar ke tin gu ho te lar stwa. Ba da-
nia re no mo wa nych ho te li po twier dza ją, że klient
w cią gu pierw szych mi nut od przy by cia do obiek tu
zdą ży wy ro bić so bie opi nię o nim. I nie de cy du je o tym
es te ty ka wnę trza, ale przede wszyst kim po sta wy i za -
cho wa nie pra cow ni ków.

Wy ma ga nia go ści ho te lo wych wy mu sza ją  sto so -
wa nie ka me ral nych form mar ke tin gu.Tyl ko w ten spo -
sób mo żna efek tyw nie do sto so wy wać się do szyb ko

zmie nia ją cych się ocze ki wań i pre fe ren cji kon su men -
tów. Jed ną z form ta kich dzia łań jest mar ke ting bez -
po śred ni. Od nie daw na sto su je się je go spe cja li za cję
– mar ke ting part ner ski.  

Je go spe cy fi ka i za ło że nia prze wi du ją, że pra cow -
ni cy wcho dzą w re la cje mię dzy so bą i z klien ta mi.
Jest to rów nież naj wy ższy po ziom oka zy wa nia go -
ścin no ści.

Kon se kwen cją ta kie go po stę po wa nia po win no być
osią gnię cie efek tu mar ke tin go we go współ dzia ła nia

(sy ner gii) czy li ta kie go od dzia ły wa nia tych dwóch
czyn ni ków, aby za cho wa nie jed ne go z nich po tę go -
wa ło efek ty dru gie go i od wrot nie. 

Kre owa nie wła ści wych re la cji mię dzy pra cow ni ka -
mi wy ma ga peł nej świa do mo ści fak tu, że w ho te lu
naj wa żniej szy mi ak ty wa mi świad cze nia usług są od -
po wied nio wy szko le ni, do brze mo ty wo wa ni i pra cu -
ją cy w przy ja znej at mos fe rze pra cow ni cy. Pro fe sjo-
nal ny i ak tyw ny mar ke tin go wo per so nel to nie tyl ko
na kie ro wa nie na  sprze daż, ale rów nież kre owa nie do-
dat ko wych, nie za wsze wy mier nych i trud nych do
two rze nia kon kret nych wa lo rów, ta kich jak np.
–  trak to wa nie wszyst kich go ści, tak sa mo, ale z po-

czu ciem ich wy jąt ko wo ści 
–   two rze nie cie płej i przy ja znej at mos fe ry,
– bu do wa nie kom for tu po by tu,
– two rze nie wła ści we go na stro ju i po czu cia za ufa nia,
–   bu do wa nie pro fe sjo nal ne go ob ra zu swo im wy glą-

dem i za cho wa niem, 
–  udzie la nie rze tel nych in for ma cji na te mat usług, 
– kre owa nie ta kich wa lo rów obiek tu, któ re da ją war-

to ści, ja kich nie są w sta nie za pew nić kon ku ren ci
– go ścin ność,
– za pew nie nie go ściom wy go dy i po czu cia bez pie-

czeń stwa.

War to w tym miej scu pod kre ślić, że dzia ła nia te to
przede wszyst kim two rze nie wy so kiej ja ko ści ob słu -
gi, a wła ści wie tro ski o klien ta. Jest to naj tań szy ele -
ment re kla my fir my i to za zwy czaj bar dzo sku tecz ny.
Za do wo lo ny z na szych usług klient sta je się na szym
„współ pra cow ni kiem”, ro bi nam re kla mę szep ta ną,
a po nad to jest na szym lo jal nym go ściem i czę sto pow-
ta rza wi zy ty.    

Le�sław�Lip�ski
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Wi�sku�le�(biał.�Віскулі)�-�wieś�w�bia�ło�ru�skiej
czę�ści�Pusz�czy�Bia�ło�wie�skiej� -�ok.�10�km�na
po�łu�dnio�wy�wschód�od�Bia�ło�wie�ży.�Miej�sce�lo�-
ka�li�za�cji�wsi.�Jej�dość�za�gad�ko�wa�na�zwa�wiąże
się�z�tym,�że�miesz�kań�cy�ist�nie�ją�cej�w�tym�le�-
śnym�za�kąt�ku�ma�leń�kiej�osa�dy�zaj�mo�wa�li�się
tra�dy�cyj�nie�przecią�ga�niem� ło�dzi�pod�ró�żnych
i�kup�ców�z�rze�ki�Prze�wło�ka�do�rze�ki�Le�śna.�Za�-
da�wa�li� im� przy� tym� stan�dar�to�we� py�ta�nie,
w�miej�sco�wym�na�rze�czu:�„A�wy�sku�la?”�(Skąd
je�ste�ście?).�Stąd�mia�ła�po�wstać�na�zwa�osa�dy
„Wy�sku�la”,�przekształ�co�nej�na�stęp�nie�w�„Wi�-
sku�le”�czy�„Wi�sku�li”.�

Mię dzy na ro do wą sła wę Uro czy sko Wi sku le
zdo by ło do pie ro pod ko niec lat pięć dzie sią tych
ubie głe go wie ku, kie dy do wy bu do wa ne go tu taj
pa ła cy ku rzą do we go za czę li przy je żdżać pro mi -
nent ni dzia ła cze par tyj ni ZSRR, czę sto z go ść mi.
A okres pro spe ri ty dla te go pusz czań skie go uro -
czy ska roz po czął się dość pro za icz nie. W 1956 ro -
ku Ni ki ta Chrusz czow za pro sił ju go sło wiań skie go
przy wód cę Jo si fa Broz Ti to na po lo wa nie do ZSRR.
Wła śnie pod czas te go po lo wa nia u Chrusz czo wa
zro dzi ła się myśl, by wy budo wać my śliw ską re zy -
den cję w Pusz czy Bia ło wie skiej – na wzór ta kich,
ja kie wi dział w Ju go sła wii czy w Pol sce. Alek sy
Ko sy gin, prze wod ni czą cy Ra dy Mi ni strów ZSRR
wy sto so wał w tej spra wie pi smo do Ra dy Mi ni -
strów BSRR. Miej sce na bu do wę my śliw skiej re -

zy den cji w Wi sku lach wy brał po dob no prze wod ni -
czą cy Go spła na Mi ko łaj Baj ba kow, pro jekt zaś
opra co wał ar chi tekt Mi chał Ba kła now. Pa ła cyk zo -
stał za pro jek to wa ny w sty lu czy sto mo skiew skim.
Wej ście do nie go przy po mi na wej ście do gma chu
Du my Pań stwo wej. Przez Wi sku le prze wi nę ła się
ca ła ple ja da ów cze snych oso bi sto ści, m.in. sze fo -
wie państw – Wal ter Ulbricht, To dor Żiw kow, Ja -
nosz Ka dar, Wła dy sław Go muł ka, Edward Gie rek,
bia ło ru ski li der par tyj ny Piotr Ma sze ow, eli ta ra -
dziec kiej kul tu ry.

Hi�sto�rycz�ny�mo�ment

Świa to wy roz głos Wi sku le zy ska ły do pie ro po
wy da rze niach z grud nia 1991 ro ku, kie dy pre zy -
den ci Ro sji – Bo rys Jel cyn i Ukra iny – Le onid

Kraw czuk oraz prze wod ni czą cy Ra dy Naj wy ższej
Bia ło ru si (wów czas nie ist niał jesz cze urząd pre -
zy den ta) Sta ni sław Szusz kie wicz pod pi sa li w tym
za kąt ku Pusz czy Bia ło wie skiej „Po ro zu mie nie
o utwo rze niu Wspól no ty Nie pod le głych Państw
(WNP)” i ogło si li, że ZSRR prze stał ist nieć.

Ofer�ta�tu�ry�stycz�na
W 1998 ro ku pa ła cyk w Wi sku lach pod da ny zo -

stał re kon struk cji. Drew nia ne dom ki w tzw. ze spo -
le pre zy denc kim mo żna obec nie nie tyl ko oglą dać,
ale i w nich po miesz kać, i to za nie zbyt wy gó ro -
wa ną opła tą. Go ście mo gą ta kże sko rzy stać ze
znaj du ją cej się w po bli żu sau ny, któ ra wi dzia ła już
nie jed ną zna ko mi tość. Do stęp ny jest rów nież ele -
ganc ki ho tel „Wi sku le” z 18 miej sca mi ka te go rii lux
(6) lub pół lux (12). Zbu do wa no go dla ochro nia rzy
Chrusz czo wa (pa ła cyk pre zy denc ki znaj du je się
po są siedz ku, w od le gło ści 100 m). Od by wa ją się
w nim czę sto kon fe rencje i szko le nia, or ga ni zo wa -
ne głów nie przez ban ki i ró żne fir my. Ho tel, oprócz
kom for tu i do brej kuch ni, za pew nia ta kże ro we ro -
we i kon ne prze ja żdżki po oko li cy, bi lard, wspo -
mnia ną już sau nę i kort te ni so wy w Ka mie niu kach.
Bez wąt pie nia, ist nie nie kom plek su bu dyn ków w
Wi sku lach i wy da rze nia z ni mi zwią za ne, są te raz
sil nym ma gne sem, przy cią ga ją cych tu ry stów do
bia ło ru skiej czę ści Pusz czy Bia ło wie skiej.

historyk

Uroczysko zmieniające losy świata

R E K L A M A ...................................................................................................................................................................................................................................



24 marzec 2014

Sza�now�ni�
Pa�nie
i�Pa�no�wie!

Z�wiel�ka�sa�tys�fak�cją�chcę�przed�sta�wić�Pań�-
stwu�ob�wód�Gro�dzień�ski.�Po�zna�wa�nie�Bia�ło�ru�si
dla�wie�lu�ki�bi�ców,�któ�rzy�przy�ja�dą�do�na�sze�go�kra�ju
na�Mi�strzo�stwa�Świa�ta�w�Ho�ke�ju�na�Lo�dzie,�za�cznie�się�wła�śnie�od�na�sze�go�re�gio�nu.�Jest�to�ory�-

gi�nal�na�kra�ina�po�sia�da�ją�ca�bar�dzo�bo�ga�tą�hi�sto�rię�oraz�głę�bo�kie�tra�dy�cje�kul�tu�ro�we.�Tu�ży�je�pra�co�wi�ty�na�ród,�zna�ki�daw�-
nych�cza�sów�są�sia�du�ją�z�no�wo�cze�sno�ścią,�a�wy�god�na�lo�ka�li�za�cja�geo�gra�ficz�na,�na�sty�ku�gra�nic�trzech�państw,�czy�ni�re�gion
atrak�cyj�nym�dla�współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�wej.

Je�że�li�ktoś�był�wcze�śniej�na�Gro�dzieńsz�czyź�nie,�ten�po�po�wro�cie�tu�po�kil�ku�la�tach�na�tych�miast�za�uwa�ży�zmia�ny,�któ�re�tu�za�-
szły.�Zmie�ni�ły�swo�je�ob�li�cze�mia�sta�i�sio�ła,�zbu�do�wa�no�no�we�osie�dla,�uno�wo�cze�śnio�no�uli�ce�i�pla�ce,�za�ło�żo�no�no�we�par�ki
i�skwe�ry,�od�re�stau�ro�wa�no�wie�le�za�byt�ków�hi�sto�rycz�nych�i�kul�tu�ro�wych.�Przy�tym�miej�sco�wo�ści�za�cho�wu�ją�swo�ją�ory�gi�nal�ność.
W�re�gio�nie�ak�tyw�nie�trwa�bu�do�wa�dróg,�są�wdrażane�no�we�roz�wią�za�nia�trans�por�to�we.�Na�si�go�ście�za�uwa�ża�ją�do�bry�stan�dróg.
Roz�po�czę�to�roz�wój�ser�wi�su�przy�dro�żne�go.�W�ob�wo�dzie�jest�już�spo�ro�do�brych�ho�te�li,�wśród�któ�rych�mo�żna�wy�ró�żnić�im�po�nu�-
ją�cy�„Kro�non�Park�Ho�tel”,�znaj�du�ją�cy�się�w�ma�low�ni�czym�so�sno�wym�par�ku�le�śnym�głów�ne�go�mia�sta�ob�wo�du.�Nie�za�wio�dą
wy�ma�ga�ją�cych�go�ści�ho�te�le�„Nie�man”,�„Sie�masz�ko”,�„Sla�via”,�„Li�da”,�„Kon�ti�nent”�oraz�in�ne.

Za�przy�kła�dem�wie�lu�miast�eu�ro�pej�skich,�w�do�mach�sta�rej�za�bu�do�wy�hi�sto�rycz�nej,�two�rzo�ne�są�ka�wiar�nie�oraz�re�stau�ra�-
cyj�ki,�gdzie�mo�żna�prze�gryźć�coś,�od�po�cząć�oraz�po�sie�dzieć�z�przy�ja�ciół�mi�w�za�byt�ko�wych�wnę�trzach�pod�wie�ko�wy�mi�skle�-
pie�nia�mi.

Co�ro�ku�ty�sią�ce�żąd�nych�wie�dzy�lu�dzi�ze�wszyst�kich�za�kąt�ków�Bia�ło�ru�si,�Pol�ski,�Li�twy,�Ro�sji,�Nie�miec,�Izra�ela�oraz�in�nych
państw�przy�je�żdża�ją�na�Gro�dzieńsz�czy�znę.�Sta�ra�ją�się�od�wie�dzić�dom�mu�zeum�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w�No�wo�gród�ku,�za�nu�-
rzyć�się�w�prze�zro�czy�stych�wo�dach�je�zio�ra�Świ�teź,�obej�rzeć�dwo�ry�Fran�cisz�ka�Bo�gu�sze�wi�cza�w�Kusz�la�nach,�Mi�cha�ła�Kle�ofa�-
sa�Ogiń�skie�go�w�Za�le�siu,�zaj�rzeć�do�do�mu�mu�zeum�Eli�zy�Orzesz�ko�wej�w�Grod�nie,�spacerować�w��la�sach�re�lik�to�wej�Pusz�czy
Bia�ło�wie�skiej.�W�ostat�nich�la�tach�wie�le�zro�bio�no�dla�za�go�spo�da�ro�wa�nia�tych�miejsc.�I�jest�to�zwią�za�ne�nie�tyl�ko�z�dą�że�niem
do�przy�cią�gnię�cia�do�na�szych�stron�tu�ry�stów.�Dla�nas�to�nie�są�tyl�ko�obiek�ty�tu�ry�stycz�ne,�lecz�rów�nież�ośrod�ki�na�szej�kul�tu�ry.�

W�kra�inie�nad�nie�meń�skiej�są�za�byt�ki�o�war�to�ści�świa�to�wej.�Za�mek�Mir�ski,�Park�Na�ro�do�wy�Pusz�cza�Bia�ło�wie�ska�oraz
Po�łu�dnik�Stru�ve�go,�któ�re�go�zna�ki�geo�de�zyj�ne�znaj�du�ją�się�na�te�re�nie�ob�wo�du,�są�wpi�sa�ne�przez�UNE�SCO�na�li�stę�świa�to�-
we�go�dzie�dzic�twa�kul�tu�ro�we�go.

Gro�dzieńsz�czy�zna�po�sia�da�moc�ne�tra�dy�cje�spor�to�we.�Na�sza�zie�mia�wy�cho�wa�ła�spo�ro�wy�bit�nych�spor�tow�ców,�wśród�któ�-
rych�są�mi�strzo�wie�olim�pij�scy�–�Ol�ga�Kor�but,�Je�le�na�Woł�czec�ka�ja,�Iwan�Je�desz�ko,�Alek�san�der�Kur�ło�wicz,�Iri�na�Szy�ło�wa,
Kon�stan�tin�Łu�ka�szyk,�Ja�ni�na�Ko�rol�czyk,�An�driej�Bar�ba�szyń�skij,�An�driej�Mi�niew�skij,�Wła�di�mir�Ro�ma�now�skij.
Ho�kej�sto�sun�ko�wo�nie�daw�no�za�czął�być�upra�wia�ny�na�Gro�dzieńsz�czyź�nie,�lecz�rów�nież�tu�po�sia�da�my�nie�wąt�pli�we�osią�-

gnię�cia.�Dwa�klu�by�–�„Nie�man”�oraz�„Li�da”�gra�ją�w�eks�tra�li�dze�Mi�strzostw�Bia�ło�ru�si,�przy�czym�„Nie�man”�jest�ak�tu�al�-
nym�mi�strzem�kra�ju.�Wy�cho�wan�ko�wie�ho�ke�ju�gro�dzień�skie�go�re�pre�zen�to�wa�li�Bia�ło�ruś�na�Igrzy�skach�Olim�pij�skich�w�Na�ga�no,
Salt�La�ke�Ci�ty�oraz�Vancouver.�W�obec�nej�re�pre�zen�ta�cji,�któ�ra�bie�rze�udział�w�Mi�strzo�stwach�Świa�ta�także�grają�nasi
hokeiści.

Bie�żą�cy�rok�ogło�szo�no�w�kra�ju�Ro�kiem�Go�ścin�no�ści.�Kto�był�u�nas,�ten�wie,�że�miesz�kań�cy�Grod�na�są�go�ścin�ni�za�wsze!

Przy�je�żdżaj�cie�do�nas,�dro�dzy�przy�ja�cie�le�–�cie�szy�my�się�ze�spo�tkań�z�wa�mi!

W. W. Krawcow

Przewodniczący�Grodzieńskiego�Obwodowego�Komitetu�Wykonawczego�

Nadniemeńska kraina
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Sza�now�ni�Pań�stwo!

Historia�Grodna�liczy�prawie�900�lat,�w�trakcie�których�znajdowało�się�ono�pod�różnymi�wpływami.�Efekty�te�są

widoczne�w�jego�dzisiejszym�kształcie.�Współczesne�Grodno�jest�urokliwe,�gwarne,�nowoczesne� i�zarazem�pełne

klasycznych�budynków.�Ze�wszystkich�białoruskich�miast�to�tutaj�zachowało�się�najwięcej�historycznych�budowli,�które

dają�świadectwo�naszej�fascynującej�przeszłości.�Niewątpliwie�Grodno�jest�najpiękniejszym�spośród�miast�Białorusi

–�w�tej�kwestii�zarówno�Białorusini,�jak�i�Polacy,�są�jednomyślnie�zgodni.�Miejsce�to�łączy�historię,�widoczną�chociażby

w�architekturze,�z�nowoczesnością.�Dziś�jest�to�duże�centrum�administracyjne,�przemysłowe�i�naukowo-kulturalne.

W�tym�roku,�w�naszym�nadniemeńskim�mieście�będziemy�mieli�do�zaoferowania�dużo�atrakcyjnych�wydarzeń

kulturalnych.�W�2014�roku�władze�Republiki�przyznały�Grodnu�prestiżowy�tytuł�kulturalnej�stolicy�kraju�oraz�powierzyły

organizację�X�jubileuszowego�Festiwalu�Kultur,�który�tradycyjnie�skupia�przedstawicieli�ponad�40�narodowości.

Władze�miasta� przykładają� dużą� uwagę� do� realizacji� innowacyjnych� projektów� i� technologii,� wzmocnieniu� i

budowaniu�przyjaznych�relacji�z�przedstawicielami�biznesu.�Wspieramy�rozwój�biznesu�i�przemysłu�oraz�technologii

nowoczesnych�branż,�przede�wszystkim�tych,�które�są�przyjazne�dla�środowiska.�Aktywnie�budujemy�warunki�dla�integracji�gospodarczej�i�kulturalnej

w�wymiarze�międzynarodowym.

Grodno�jest�otwarte�na�rozwój�współpracy�poprzez�wzmocnienie�partnerstwa�regionalnego�i�międzynarodowego,�zarówno�w�sferze�gospodarki,�jak

i�w�projektach�społeczno-kulturalnych.

Znajdujące�się�tuż�przy�granicy�z�Polską�białoruskie�miasto�jest�wspaniałą�propozycją�na�kilkudniową�wyprawę�dla�turystów,�którzy�nie�mogą

pozwolić�sobie�na�dłuższy�wypoczynek.�Z�dumą�prezentujemy�zabytki�wspólnej�białorusko-polskiej��tradycji�i�tożsamości�naszych�narodów.�Grodno

może�stać�się�centrum�turystyki�sentymentalnej.�Tak�na�przykład,�Muzeum�Elizy�Orzeszkowej,�Muzeum�Czesława�Niemena�w�obwodzie�grodzieńskim,

rezydencja�Stanisława�Augusta�Poniatowskiego�są�ciekawymi�propozycjami�dla�spędzania�kulturowego�weekendu�w�klimacie�nostalgii.

Ser�decz�nie�za�pra�sza�my�do�Grod�na!
Andrej Hudyk

Przewodniczący�Grodzieńskiego�Miejskiego�Komitetu�Wykonawczego

Miasto na nadniemeńskiej skarpie

R E K L A M A ...................................................................................................................................................................................................................................

GRODNO
ul. Antonowa 10

tel. 375 152 750 299

375 296 750 295

375 295 850 299

mail: sem-hotel@tut.by

www.hotel-semashko.ru

Hotel Semashko - wizytówka Grodna, 
oznaka prestiżu i rynkowego sukcesu

Iloœć i jakoœć oferowanych usług, poziom serwisu
w hotelu, odpowiada międzynarodowemu systemowi
kategoryzacji „3 gwiazdek”.

Nowoczesny hotel Semashko zlokalizowany jest
w historycznej częœci miasta, blisko biznesowego,
administracyjnego i handlowego centrum Grodna, co jest
oczywistym atutem dla hotelowych Goœci. Kilka minut spacerem do dworców autobusowego i
kolejowego i najciekawszych atrakcji miasta.

Do dyspozycji Goœci hotel oferuje 41 pokoi, każdy wyposażony w komfortowe udogodnienia
w standardzie klasycznym lub VIP-owskim, strzeżony parking, bank, biuro podróży, saunę-club „Oazis”
z  basenem oraz renomowaną restaurację, serwującą dania kuchni europejskiej i bialoruskiej.

Doœwiadczony i przyjemny personel, doskonale mówiący w językach obcych, udzieli wszystkich
niezbędnych informacji dotyczących atrakcji turystycznych i kulturalnych Grodna oraz zarezerwuje
bilet do kina lub teatru.

Łącząc elegancką prostotę i modną nowoczesnoœć Hotel Semashko zawsze mile wita Państwa
w swoich progach!  Znajdziecie nas na booking.com



Per�ła� w� ko�ro�nie� bia�ło�ru�skich� miast.
Grod�no,�za�li�cza�ne�nie�gdyś�do�wiel�kiej�trój�-
ki�kre�so�wych�miast�Rzecz�po�spo�li�tej�Oboj�-
ga�Na�ro�dów,�za�słu�gu�je�na�od�wie�dzi�ny�nie
mniej�niż�Wil�no�czy�Lwów.�Grod�no�przez
wie�ki�by�ło�ści�śle�zwią�za�ne�z�Pol�ską�i�dla�te�-
go� do� dnia� dzi�siej�sze�go� za�cho�wa�ły� się� tu� pa�-
miąt�ki�wspól�nej�hi�sto�rii.

Stwo rzo ny w Grod nie po ten cjał tu ry stycz ny, ist nie -
ją ca tam ba za i atrak cje tu ry stycz ne wy ró żnia ją się na
ma pie usług tu ry stycz nych Bia ło ru si. Po ka za nie Po -
la kom mo żli wo ści spę dze nia week en du w Grod nie
i je go pięk nej oko li cy mo że być zna czą cą atrak cją dla
czy tel ni ków.

Tym bar dziej, że pod ró że week en do we sta ją się
bar dzo po pu lar ną for mą wy po czyn ku. Co raz czę ściej
na bie ra ją one zna mion tu ry sty ki kul tu ro wej i dla te go
też atrak cyj ne tu ry stycz nie Grod no po win no stać  się
swo isty mi cen trum week en dów. Zja wi sko to jest już
tak mod ne, że na wet do pra co wa ło się swo jej na zwy
w bra nży tu ry stycz nej – CI TY BRE AK. 

Sta ty sty ki mi nio nych lat po ka zu ją, że ta for ma tu -
ry sty ki zdo by wa co raz więk sze uzna nie wśród Po la -
ków. Jest ona do sko na łym roz wią za niem dla co raz
bar dziej dy na micz nej i  za pra co wa nej czę ści na sze -
go spo łe czeń stwa, któ ra nie za wsze mo że so bie po -
zwo lić na dłu ższy urlop, a ta kże tych, któ rym mo bil -
ność i zdol ność do im pro wi za cji po zwa la ją na or ga ni -
zo wa nie spon ta nicz nych wy pa dów

Jest to rów nież atrak cyj na for ma pod ró żo wa nia dla
szczę śli wie za ko cha nych, dla no wo żeń ców oraz zdol -
nych do tu ry stycz nych im pro wi za cji za pa leń ców.

Cie ka wy CI TY BRE AK to spo sób na ode rwa nie się
sche ma tu za pra co wa ne go dnia, na atrak cyj ny od po -
czy nek oraz po zna nie cie ka wych atrak cji „week en do -
we go” mia sta, je go za byt ków, mu ze ów i oczy wi ście
po sma ko wa nie re gio nal nych przy sma ków i roz ry wek.

Week en do wa ak tyw ność tu ry stów po zwa la wyjść
ho te lom po za klien tów biz ne so wych i przy cią gnąć do
sie bie klien tów in dy wi du al nych  w cza sie, kie dy tra dy -
cyj nie ma ją naj mniej sze ob ło że nie. Atrak cyj ne pa kie -
ty week en do we, po zwa la ją wy po czy wać w kom for -
to wych wa run kach i bli sko naj wa żniej szych miej skich
atrak cji za nie wy gó ro wa ną ce nę.

Grod�no�to�week�en�do�wy�hit
Tu ry sty ka kul tu ro wa jest ści śle zwią za na z kon tek -

stem hi sto rycz nym, z prze szło ścią.
Obiekt za in te re so wa nia tej tu ry sty ki sta no wią za -

rów no wy two ry kul tu ry w prze szło ści, jak i atrak cje
współ cze sne.

Grod no bę dąc nie omal ro man tycz ną nad nie meń -
ską oa za ci szy i spo ko ju jed no cze śnie po ka zu je pa -
zur tęt nią ce go ży ciem mia sta. Mia sto ma wie le do
za ofe ro wa nia. Po ło żo ne tyl ko 50 km od gra ni cy z Pol -
ską Grod no jest od daw na ulu bio nym wśród tu ry stów
miej scem co raz mod niej szych wy pa dów „ci ty bre ak”.
Ze wzglę du na bo ga tą hi sto rię i wy jąt ko wą at mos fe rę

współ cze sno ści. Za nu rzo ne w kul tu rze  sły nie
z  wy jąt ko wych even tów mu zy ki i sztu ki. Gro-
d no jest ty glem no we go i sta re go, prze szło ści
i te raź niej szo ści.

Dla�cze�go� war�to� za�li�czyć� ci�ty� bre�ak
w�Grod�nie?

Bo to jest fan ta stycz ne mia sto z ofer tą dla ka żde -
go, z bo gac twem hi sto rii, kul tu ry i tęt nią ce ży ciem no -
cą. Jest wie le rze czy do zro bie nia w Grod nie, co czy ni
go ide al nym week en do wym mia stem dla par i ro dzin,
a ta kże świet nym roz wią za niem dla tych, któ rzy szu -
ka ją kul tu ral nych atrak cji i do brej za ba wy.

Wyj�ście�w�mia�sto
Za byt ki

V Sta ry Za mek
V No wy Za mek
V mu zeum i po mnik Eli zy Orzesz ko wej
V Sta ni sła wów ka
V Ba to rów ka
V Dom Maj stra
V Plac Ty zen hau za
V Pa łac Eu sta che go Hrep to wi cza
V ko ściół ka te dral ny św. Fran cisz ka Ksa we re go
V klasz tor Bry gi dek z XVII w. 
V ko ściół Ber nar dy nów Uzy ska nia Krzy ża Świę te go
V cer kiew  z XII w. św. Bo ry sa i Gle ba
V za byt ko wa ży dow ska sy na go ga
V kir cha lu te rań ska
V po je zu ic ki ko ściół far ny
V ko ściół św. Zo fii

W 1496 r. Grod no otrzy ma ło pra wa mag de bur skie.
Jed no cze śnie mia sto uzy ska ło ma gi stra tu rę i  swój
herb - wi ze ru nek je le nia ze zło tym krzy żem mię dzy
ro ga mi, któ ry ska cze  przez płot ("Je leń św. Hu ber ta").
W ostat nich la tach pa no wa nia kró la Rze czypo spo li tej
Ste fa na Ba to re go mia sto sta ło się re zy den cją kró lew -
ską. Grod no, ja ko je dy ne mia sto daw nej Rze czy po -
spo li tej, mo że po szczy cić się po sia da niem dwóch
kró lew skich zam ków.

Zwie dza nie mo żna roz po cząć od Sta re go zam ku
na stro mym wzgó rzu, nad brze giem Nie mna, tu taj

znaj do wa ła się re zy den cja kró la Ste fa na Ba to re go,
póź niej tra sa pro wa dzi do No we go zam ku - daw ne go
pa ła cu kró lew skie go, zbu do wa ne go w XVIII wie ku,
w okre sie pa no wa nia kró la i wiel kie go księ cia li tew -
skie go Au gu sta III tu taj się znaj do wa ła let nia re zy den -
cja kró lów pol skich i wiel kich ksią żąt Li tew skich.
Zwo ła ny na No wym Zam ku w Grod nie,  przez tar go -
wi czan w 1793 ro ku ostat ni Sejm Rzecz po spo li tej pod
groź bą ro syj skich ar mat uznał II roz biór Pol ski. Idąc
da lej na le ży od wie dzić cer kiew Ko łó żską - jed ną z naj -
star szych w Eu ro pie Wschod niej, po mnik gro dzień -
skiej szko ły ar chi tek to nicz nej z XII wie ku, Ko ściół św.
Fran cisz ka Ksa we re go - ka te drę die ce zji gro dzień -
skiej. Jest to naj bo gat szy Ko ściół, zbu do wa ny dla Je -
zu itów. W trak cie dal szej wy ciecz ki prze wod ni ki
po le ca ją wi zy tę w  Ko ście le Mat ki Bo żej Aniel skiej i
klasz to rze fran cisz ka nów, zna nych z cu dow ne go ob -
ra zu Mat ki Bo żej Aniel skiej z XVII wie ku. Na po le ce -
nie za słu gu je naj więk szy ar chi tek to nicz ny kom pleks
XVI -XVIII w. gdzie znajdziemy po łą czo ne for my go ty -
ku, re ne san su i ba ro ku, - Ko ściół Zna le zie nia Krzy ża
Świę te go i klasz tor ber nar dy nów.

Mo żna śmia ło stwier dzić, że zwie dza nie Grod na to
eks cy tu ją ce i fa scy nu jące spoj rze nie na wie lo kul tu ro -
wość Bia ło ru si. Go ścin ne Grod no za pra sza na spa cer
uro kli wy mi ulicz ka mi i do hi sto rycz nych wnętrz, do wy -
god nych ho te li, ele ganc kich re stau ra cji  i na stro jo wych
ka fe jek. W mie ście funk cjo nu je kil ka te atrów, fil har mo -
nia, sce na ope ro wa, let nia sce na mu zycz na, trzy mul -
ti plek sy ki no we oraz kil ka mniej szych sal ki no wych,
po pu lar ne klu by, pu by i dys ko te ki. Licz ne mu zea, kon -
cer ty, jar mar ki w tym m.in. Jar mark św. Do mi ni ka z po -
nad 750-let nią tra dy cją, wy sta wy, ulicz ne spek ta kle
te atral ne  do peł nia ją bo ga tą ofer tę kul tu ral ną, w któ rej
ka żdy, za le żnie od za in te re so wań i na stro ju, znaj dzie
coś in te re su ją ce go dla sie bie. Mu sisz tam być aby od -
kryć hi sto rię te go fa scy nu ją ce go mia sta.

Zie�lo�ne�ogro�dy�nad�nie�meń�skich�brze�gów�Grod�na
Grod no jest zna ne ja ko jed no z naj bar dziej zie lo -

nych miast w Eu ro pie, a oko ło jed na trze cia mia sta
skła da się z par ków, la sów, je zior i ogro dów. 

Re�ko�men�do�wa�ne�ho�te�le�w�Grod�nie 
Kro non Park Ho tel, Ne man Ho tel, Se ma sh ko Ho -

tel, Apar ta men ty Eu ro com forts, Ka ra lin ski Fa lva rok,
Hel lo Grod no Ho stel
Ga�stro�no�mia

Week end w Grod nie  to do sko na ła oka zja, aby za -
po znać  się tra dy cyj ny mi da nia mi kuch ni bia ło ru skiej.
Ga stro no mia w Grod nie jest ta nia, na wet po si łek w reno-
mo wa nej re stau ra cji to uczta, któ ra nie zła mie budże tu. 
Roz�ryw�ki�w�Grod�nie 

Noc ne klu by: „Oskar”, „Sa fa ri”, „Al pha Cen tau ri”, 
„Flint”, „Pusz kin”, „Stop Li ne”.

Ka sy na: „Kaj man”, „Stre et Li ne” 
(red.)

26 marzec 2014

Sentymentalne city break w Grodnie

Zabytkowa synagoga

Cerkiew Borysa i Gleba

Gimnazjum Stary dla kobiet

Kościół katedralny św. Franciszka Ksawerego 
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Zwie�dza�jąc�Grod�no�nie�mo�żna

omi�nąć�do�mu,�w�któ�rym�miesz�ka�ła

pi�sar�ka�Eli�za�Orzesz�ko�wa,�znaj�du�ją�-

cego�się�na�uli�cy�Orzesz�ko�wej� 17.

Obec�nie�mie�ści�się�tu�dom�-mu�zeum

i�fi�lia�bi�blio�te�ki.�

Wnę trze mu zeum zo sta ło za pro jek -
to wa ne na pod sta wie ory gi nal nych za -
cho wa nych zdjęć do mu pi sar ki. Po sz-
cze gól ne po miesz cze nia pre zen tu ją się
tak, jak wy glą da ły za ży cia pi sar ki: ga bi -
net, sa lon, sta re me ble, ob ra zy, zdję cia.

Naj więk szą du mą mu zeum jest kom-
po zy cja ro ślin na stworzona przez pi-
sarkę. Po zna jąc świat kwia tów i ro ślin
Grod na i je go oko lic au tor ka za ło ży ła
ziel nik. Opis tej pa sji znaj du je my w utwo -
rze „Lu dzie i kwia ty nad Nie mnem”. 

Tu ry ści ma ją mo żli wość sko rzy sta -
nia z usług prze wod ni ka. Ka żda wy cie-
cz ka trwa 40-mi nut i jest po świę cona
okre ślo nmu te ma towi: „Mi łość i mę żczy-
ź ni w ży ciu Orzesz ko wej”, „Dzieciń stwo
pi sar ki”, „Orzesz ko wa i Grod no” i in ne.

28 marzec 2014

Tu�ry�sty�ka�sen�ty�men�tal�na�po�zwa�-
la�na�pod�ró�że�w�prze�szłość�do�cza�-
sów�współ�cze�snych�ulu�bio�nym�ge-
niuszom.�Mo�żna�po�czuć�twór�czą�at�-
mos�fe�rę,�któ�ra�sprzy�ja�ła�po�wsta�wa�-
niu�dzieł,�ce�nio�nych�przez�lu�dzi�ró�ż-
nych�kul�tur�i�na�ro�dów.�

Tu ry stom na ca łym świe cie ofe ru je
się do zwie dza nia ró żne „szla ki mic kie -
wi czow skie”: Mu zeum Ada ma Mic kie -
wi cza w Pa ry żu, Wil nie, Stam bu le oraz
dom -mu zeum w je go oj czy stym No wo -
gród ku. Ostat ni, to nąc w zie le ni pla cu

Le ni na mie ści się w od bu do wa nym dwo-
rze Mic kie wi czów w cen trum mia sta.
Licz ne po tę żne dę by i li py, ja bło nie i wi -
śnie two rzą tło dla mu zeum wiel kie go
po ety okre su ro man ty zmu.

Mu zeum jest otwar te dla sze ro kiej
pu blicz no ści co dzien nie. Zwie dza ja ce
znaj dą tu eks po zy cje bio gra ficz ne: re -
ko pi sy, ksią żki, au ten tycz ne kom ple ty
me bli, ze ga ry, ksią żki, por tre ty, for te -
pian. W mu zeum są dwie sta łe wy sta -
wy: „Świa tło kuch ni Mic kie wi czów” i po-
emat „Pan Ta de usz”. 

Co ro ku mu zeum zwie dza po nad
20 ty się cy tu ry stów. Ist nie je mo żli wość
zwie dza nia z prze wod ni kiem w ję zy ku
pol skim, ro syj skim, bia ło ru skim, an giel -
skim i nie miec kim. Naj wię cej tu ry stów
przy je żdża z Pol ski i Li twy. Ma my księ -
gę wpi sów, w któ rej lu dzie zo sta wia ją
nie tyl ko po dzię ko wa nia, ale do wo dy
wła snych przeżyć, zwią za nych z po by -
tem w ro dzi mym miej scu po ety. Inn y mi
sło wy, jak już za chę cał sam po eta, kto -
kol wiek bę dzie na no wo gródz kiej zie -
mi, ser decz nie za pra szam do odwie-
dzenia domu -mu zeum Mic kie wi cza - mó-
wi wie lo let ni dy rek tor - Ni�ko�laj�Gaj�ba.

www.mic�kie�wicz.mu�seum.by

Tropami 
Mickiewicza

Orzeszkowa 
nad Niemnem

zd
ję

ci
a

: 
a

rc
h

. 
M

u
ze

u
m

 M
ic

k
ie

w
ic

za
zd

ję
ci

a
: A

n
d

ri
ej

  D
yb

ow
sk

ij



Ta�lent�mu�zycz�ny� Cze�sła�wa�Nie�me�na� był� tak
wiel�ki,�że�po�zwa�lał�mu�two�rzyć�mu�zy�kę�dla�ca�łe�-
go�świa�ta.�Jed�na�kże�w�je�go�mu�zy�ce�jest�du�żo�mo�-
ty�wów�sło�wiań�skich.�

Sam Mistrz mó wił o tym za wsze z uzna niem: Wa�-
żne�jest�też�umiej�sco�wie�nie�mo�jej�ro�dzin�nej�wsi�na
po�gra�ni�czu�Li�twy�i�Bia�ło�ru�si,�w�po�ło�wie�dro�gi�mię�dzy
Wil�nem�a�Grod�nem.�Dla�cze�go�to�pod�kre�ślam?�Z�wie�-
lu�po�wo�dów.�My�ślę,�że�dla�ar�ty�sty�w�ogó�le,�a�dla�mu�-
zy�ka�w� szcze�gól�no�ści� bar�dzo�wa�żne� są� pierw�sze
mu�zycz�ne� za�słu�cha�nia.� Nie� cho�dzi� mi� więc� tyl�ko
o�na�strój,�au�rę�dzie�cię�cych�lat,�lecz�przede�wszyst�-
kim�o�tam�te�me�lo�die,�któ�re�ukształ�to�wa�ły�mo�ją�mu�-
zycz�ną�wra�żli�wość.

Cze sław Nie men pod kre ślał w swo ich wy po wie -
dziach wy so ką kul tu rę mu zycz ną lu dzi z miejsc swo -
je go dzie ciń stwa: Tam�te�oko�li�ce�ob�fi�to�wa�ły�w�za�stę-

py�mu�zy�kal�nych�lu�dzi.�By�ły�to�gło�sy�-sa�mo�rod�ki.�Nikt
ich�nie�uczył�tech�ni�ki�śpie�wu,�ale�śpiew�to�wa�rzy�szył
lu�dziom�wła�ści�wie�w�ka�żdej�sy�tu�acji�ży�cio�wej.�We�źmy
cho�cia�żby�po�grze�by.�Ist�niał�zwy�czaj�czu�wa�nia�przy
zmar�łych�oraz�śpie�wa�nia�przy�tym�na�bo�żnych�pie�śni.
Kto� choć� raz� usły�szał� ta�ki� śpiew,� zo�sta�wa�ło� to� już
w�nim�na�ca�łe�ży�cie.�Al�bo�śpiew�cer�kiew�ny.�Jeź�dzi�łem
z�oj�cem�do�cer�kwi�w�Grod�nie.�Jeź�dzi�łem�tam�tyl�ko�po
to,�by�po�słu�chać�cer�kiew�ne�go�chó�ru.�Tak�więc�mo�ja
wra�żli�wość�nie�stąd�ro�dem,�lecz�z�Gro�dzieńsz�czy�zny,
gdzie�krzy�żo�wa�ły�się�ró�żno�rod�ne�wpły�wy�kul�tu�ro�we.

Dziś mo żna są dzić, że te dźwię ki i kre so wy kli mat
dzie ciń stwa zde cy do wał o wy bo rze ar ty stycz ne go
pseu do ni mu. Le ni wy, ro man tycz ny nurt Nie mna sam
ar ty sta okre ślał ja ko „mój,�wła�sny,�bli�ski”. Nie tyl ko

rze ka – sym bol by ła sta łym wspo mnie niem mło do ści.
Cze sław Nie men czę sto pod kre ślał: Na�za�wsze�zo�-
sta�nie�we�mnie�pa�mięć�bli�nów�gry�cza�nych,�któ�re�pie�-
kła�mat�ka,�smak�wiel�ka�noc�nej�szyn�ki,�wspo�mnie�nia
sza�ro�nie�bie�skie�go�zmro�ku�za�oknem,�gdy�śmy�za�sia�-
da�li�do�wi�gi�lij�nej�wie�cze�rzy,�a�głos�ko�lę�dy�o�noc�nej�ci�-
szy�niósł�się�od�do�mu�do�do�mu.�To�zo�sta�nie.�Te�raz
ca�łe�ży�cie�jest�już�zu�peł�nie�od�mie�nio�ne.�I�te�go�wła�-
śnie�naj�bar�dziej�mi�żal.

Na ca łe szczę ście jest Mu�zeum�Cze�sława�Nie�me�-
na�w�Wa�si�lisz�kach, do mu ro dzin nym wiel kie go mu -
zy ka. Otwar cie Mu zeum i od sło nię cie ta bli cy pa mią-
t ko wej Cze sła wa Nie me na od by ło się w  2011 ro ku. 

Dzię ki dy rek to ro wi i twór cy  mu zeum Uła�dzi�mi�ro�-
wi�Sia�niu�cie stwo rzo no nie ba nal ną pla ców kę kul tu -
ral ną, któ ra przy po mi na po nad cza so we dzie ło ar ty sty. 

(red.)

29marzec 2014

Muzyczny geniusz pogranicza
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Ho�tel�Sla�via�-�uni�kal�ny�i�ele�ganc�ki�Ho�tel�w�Grod�nie�w�sty�lu�bo�uti�qo�wym.

Dys kret nie usy tu owa ny w cen trum mia sta, umo żli wia swo bod ny do stęp do klu -

czo wych punk tów Grod na, za byt ków kul tu ry, cen trów biz ne so wych i roz ryw ko -

wych oraz atrak cji tu ry stycz nych. Ho�tel�Sla�via zlo ka li zo wa ny jest w po bli żu tak

cha rak te ry stycz nych punk tów, jak Za mek w Grod nie czy Te atr Dramatyczny i nad -

nie meń skie bul wa ry, 1 km od dwor ca ko le jo we go.

In spi ra cją wy po sa że nia wnętrz ho te lu jest współ cze sna sztu ka Białoru si, kon se -

kwent nie za zna czo na we wszyst kich za kąt kach ho te lu. Do Pań stwa dys po zy cji

czekają 24 po ko je i apar ta men ty, in dy wi du al nie za pro jek to wa ne i ume blo wa ne. 

Za pra sza my do nie po wta rzal nych wnętrz re stau ra cji Art�Ca�fe, gdzie mo żna za -

po znać się ze współ cze sną sztu ką świa to wych ma la rzy i na być ob ra zy twór ców bia -

ło ru skich .

Na szym go ściom ofe ru je my strze żo ny par king, wi -fi, or ga ni za cję wy cie czek

z prze wod ni kiem po mieście, re zer wa cję bi le tów do te atrów i kin.

W�naszym�hotelu�po�czu�jesz�kli�mat�tra�dy�cyj�nej�bia�ło�ru�skiej�go�ścin�no�ści.

Znajdziecie nas booking.com

Grodno
ul. Mołodzieżnaja 1
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Bia�ło�ruś�– ser�ce�Eu�ro�py,�zie�lo�ny
kraj�je�zior�i la�sów.�Bia�ło�ru�ska�hi�sto�-
ria,�któ�ra�zwią�za�na�jest�z ta�ki�mi�zna�-
ny�mi� po�sta�cia�mi� jak� pi�sar�ka� Eli�za
Orze�szko�wa,�po�eta�Adam�Mic�kie�wicz,
kró�lo�wie�Ste�fan�Ba�to�ry,�Sta�ni�sław�Au�-
gust�Po�nia�tow�ski,�Wła�dy�sław�Ja�gieł�-
ło.�Za�cho�wa�ne�tu�zam�ki,�pa�ła�ce,�re�zy-
den�cje�two�rzą�nie�po�wta�rzal�ną�at�mos�-
fe�rę,�któ�ra�wy�ró�żnia�Bia�ło�ruś�na tle�in�-
nych�kra�jów�Eu�ro�py�Wschod�niej.
Wschod�nie�kre�sy�z nie�sa�mo�wi�ty�mi

kra�jo�bra�za�mi�sta�no�wią�tu�ry�stycz�ną
atrak�cję�dla�mi�ło�sni�ków�hi�sto�rii,�za�-
byt�ków,�bia�ło�ru�skiej�przy�ro�dy�i kul�tu�-
ry.�Swo�ją�pod�róż�pro�po�nu�ję�za�cząć
od�nie�gdyś�pol�skie�go�mia�sta�Grod�na,
znaj�du�ją�ce�go�się 20 km�od gra�ni�cy
z Pol�ską.� Za�cho�wa�ło� się� tu� du�żo
zabytków�ar�chi�tek�to�nicz�nych�z cza�-
sów�pa�no�wa�nia�wiel�kich�kró�lów�pol�-
skich�i ksią�żąt�li�tew�skich.

Na Gro dzieńsz czyź nie, na Gó rze Za-
m ko wej, nad brze giem Nie mna wzno-
si się Sta�ry�Za�mek, któ ry zo stał wznie -
sio ny w XI wie ku przez knia ziów ru -
skich w ce lach obron nych. Pod ko niec
XIV wie ku drew nia ny za mek pod jurys-
dykcją księ cia Wi tol da stał się ka mien -
ną kró lew ską re zy den cją z pię cio ma
wie ża mi. Król Ste fan Ba to ry, któ ry zro -
bił z Grod na pra wie sto li cę Rze czy po -
spo li tej, lu bił prze by wać w mu rach zam-
ku. W cza sie ro syj sko -pol skiej woj ny
w 1655 roku za mek zo stał cał ko wi cie
znisz czo ny. Od bu do wał go kanc lerz li -
tew ski i sta ro sta gro dzień ski Krzysz tof
Zyg munt Pac. W 1678 ro ku w murach
zam ku od by wał się III Sejm Rze czy po -
spo li tej. Pod czas woj ny pół noc nej za -
mek zo stał spa lo ny przez Szwe dów
i już ni gdy nie po wró cił do daw nej
świet no ści. Pla no wa na re kon struk cja
ma przy wró cić zam ko wi stan z cza sów
pa no wa nia Ste fa na Ba to re go. Gó ra Zam-
ko wa jest jed nym z ulu bio nych miejsc
miesz kań ców Grodna. W tym miej scu
czu jesz się swo bod ny i nie za le żny,
a z wy so ko śći góry otwie ra się przed
na mi wi dok na uro cze wy brze że Nie -
mna, któ re by ło na tchnie niem dla Eli zy
Orzesz ko wej two rzą cej słyn ne dzieło
„Nad Nie mnem”. 

W la tach 1734-1751, za cza sów pa -
no wa nia Au gu sta III, zbu do wa no No�wy
Za�mek w sty lu ro ko ko, któ ry słu żył kró -
lom pol skim ja ko let nia re zy den cja. W li -
sto pa dzie 1793 ro ku w No wym Zam ku
od był się słyn ny „nie my” sejm, na któ -
rym zo stał pod pi sa ny trak tat roz bio ro-
wy Rze czy po spo li tej, w wy ni ku któ re go
Grod no zo sta ło włą czo ne do impe rium

ro syj skie go. Dwa la ta póź niej, ostat ni
król pol ski – Sta ni sław Au gust Po nia -
tow ski ab dy ko wał, a za mek stał się
szpi ta lem i ko sza ra mi ro syj ski mi. Pod -
czas II woj ny świa to wej, w 1941 ro ku
za mek zo stał cał kiem znisz czo ny i do -
pie ro w 1952 ro ku od bu do wa no go w
sty lu so cre ali zmu. Przez ko lej ne la ta
bu dy nek słu żył ko mi te to wi ob wo do we -
mu Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku Ra -
dziec kie go. Ta ki styl za mek za cho wał
do dziś, obec nie mie ści się tam mu -
zeum sztu ki i bi blio te ka im. Kar skie go.

W Sta rym Zam ku zaś ma swo ją sie dzi -
bę Mu zeum Hi sto rycz no -Przy rod ni cze,
z za cho wa ny mi ory gi na ła mi do ku men -
tów w ję zy ku pol skim, ro syj skim i sta -
ro sło wiań skim. 

Du żą uwa gę tu ry stów przy cią ga ją
re zy den cje ostat nie go Kró la Rze czy po -
spo li tej – Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go. Nie ste ty zły stan, w któ rym
znaj du ją się one dziś, jest skut kiem
dzia łań wo jen nych pod czas I i II woj ny
świa to wej i obec nie bra ku pie nię dzy
na re kon struk cję. Mi mo te go war te są
uwa gi, cho cia żby po to, aby głę biej po -
czuć at mos fe rę tam tych lat.

Pod ko niec XVIII wie ku zna ko mi ty
ar chi tekt wło ski Jó zef Sac co, któ re go
z kró lem Po nia tow skim łą czy ła wiel ka
przy jaźń, za pro jek to wał trzy pięk ne re -
zy den cje: Sta ni sła wo wo, Au gu stó wek
i Po nie muń (cza sem my lo ny z Po nie -
mu nią pod Kow nem na Li twie). Zo sta -
ły one na zwa ne od imie nia i na zwi ska
swo je go wła ści cie la  - Sta ni sła wa Au gu -
sta Po nia tow skie go 

Re�zy�den�cja�Sta�ni�sła�wo�wo zo sta ła
zbu do wa na w 1706 ro ku, w sty lu póź -
nie go ba ro ku. Z mia sta do sie dzi by pro -
wa dzi ła dłu ga aleja li po wa, na zy wana
po tocz nie „ale ją mi ło śći”. Ogrom na bra -
ma uka zy wa ła bo gac two i mo żność
wła ści cie la re zy den cji. 

Po Po nia tow skim wła -
ści cie lem sie dzi by w 1814
ro ku zo stał ksią żę Fran ci -
szek Ksa we ry Druc ki -Lu -

beck (m. in. wła śnie od nie go po cho dzi ła
idea zbu do wa nia Ka na łu Au gu stow skie -
go). Ko lej nym wła ści cie lem był ksią żę
Wła dys ław Druc ki -Lu bec ki, po sia dacz
pierw sze go sa mo cho du w Grod nie.
W cza sie I woj ny świa to wej przez Sta -

ni sła wo wo prze cho dził front wo jen ny,
do szczęt nie znisz czo ne, ni gdy już nie
zo sta ło cał ko wi ce od bu do wa ne. Po woj-
nie na te re nie re zy den cji mie ści ły się
licz ne or ga ni za cje, a ostat nim wła ści -
cie lem jest Uni wer sy tet Go spo dar czy.

Znaj du ją ca się kie dyś za mia stem re�-
zy�den�cja�Au�gu�stó�wek�cie szy ła oczy
swoją uro dą. Dziś nie ste ty wszyst ko się
zmie ni ło: prze bie ga ją ce obok sza re uli-
cz ki oraz nie licz ne drze wa co raz mniej
przy po mi na ją te ren kró lew skie go pa ła -
cu. Pa łac ten miał wie lu wła ści cie li, naj -
bar dziej zna ny mi wśród nich był sta ry
ir landz ki ród O’Brien de Las si. Hi sto ria
po ja wie nia się te go ro du na zie miach
pol skich wią że się z prze gra ną bitwą
1690 ro ku, w któ rej Ir lan dia stra ci ła
nie pod le głość na rzecz An glii. Wie lu Ir -
land czy ków wy bra ło wy gna nie za miast
pod da nia się Wil hel mowi III Orań skie-
mu. Na jed nym z od pły wa ją cych z Zie -
lo nej Wy spy stat ków był Ja mes de La -
cy ze swo im bra tan kiem Pe te rem de
La cy. W 1700 ro ku Pe ter zo stał przy ję -
ty do ro syj skie go woj ska i od stop nia ka -
pi ta na do słu żył się stopnia marszał ka
po lne go, zo stał ge ne rał -gu ber na to rem
Ry gi, a na stęp nie ca łej Ło twy. 

Za ło ży cie lem pol skiej li nii ro du stał
się bra ta nek Pe te ra de La cy, hra bia
Mau ri ce -Pe ter de La cy. Po szedł śla da -
mi wuj ka, słu żąc w woj sku ro syj skim
i za licz ne za słu gi otrzy mał od Ka ta rzy -
ny II zie mię w Au gu stów ku, któ rą ca ry -
ca skon fi sko wa ła po ab dy ka cji kró la
Po nia tow skie go. Nie ma jąc wła snych
dzie ci, Mau ri ce zo sta wił spa dek swo je -
mu sio strzeń co wi Pa tric ko wi. Ten z ko -
lei od dał Au gu stó wek w rę ce młod sze-
go sy na Alek san dra, któ ry oże nił się
z Po lką, Ga brie lą Ra do wic ką. Z te go
ma łżeń stwa przy szły na świat trzy cór -
ki: Ma ria, Ge no we fa i Alek san dra oraz
trzech sy nów: Te ren cjusz, Pa tryk i Mau -
rycy. Te ren cjusz, jak wie lu mę żczyzn
z je go ro dzi ny, po świę cił się ka rie rze
woj sko wej. W cza sie woj ny na le żał
do ro syj skiej „Dzi kiej dy wi zji”, a po od -
zy ska niu nie pod le gło śći przez Pol skę
zo stał do wód cą puł ków ułań skich w Bia -
łymsto ku. Je go cór ka Nel ly O'Brien de
La cy, któ ra ukoń czy ła w cza sie woj ny
stu dia na Uni wer sy te cie Ber liń skim na
kie run ku ma lar stwo, emi gro wa ła do Ar -
gen ty ny, gdzie zo sta ła zna ną ma lar ką.
Na po cząt ku lat 90 ХХ w. w Grod nie
od by ła się wy sta wa jej ob ra zów. Mau -
ry cy O'Brien de La cy w cza sie I woj ny
świa to wej był ko men dan tem ro syj skie -
go po cią gu sa ni tar ne go w re jo nie Ode -
ssy. Wte dy po znał swo ją przy szłą
żo nę, ro syj ską księ żnicz kę Na dzie ję
Druc ką. W la tach 1929-1932 Mau ry cy

był pre zy den tem Grod na. Je go żo na
Na dzie ja z wiel kim za an ga żo wa niem
we szła w pol skie śro do wi sko i wkrót -
ce zo sta ła wi ce prze wod ni czą cą Ko ła
Zie mia nek, Czer wo ne go Krzy ża i To -
wa rzy stwa Do bro czyn no ści. By ła za -
ło ży ciel ką i prze wod ni czą cą To warzy-
stwa Przy ja cioł Li te ra tu ry i Sztu ki im.
E. Orzesz ko wej. Co wię cej, spod jej
rę ki wy szła au to bio gra ficz na powieść
„Zwy cię stwo”.

Park�w Po�nie�mu�niu na le żał do naj -
pięk niej szych na Gro dzieńsz czyź nie.
Za ło żo ny w 1777 ro ku na wy so kim,
stro mym brze gu Nie mna, miał cha rak -
ter wy bit nie kra jo bra zo wy i uwa ża ny
jest za szczy to we osią -
gnię cie w ka rie rze Jó ze fa
Sac co. 

Wy bu do wa ny dla Sta ni sła wa Au gu -
sta pa ła cyk bar dzo ró żnił się wy glą dem

od po wsta łych w tym sa mym cza sie
pa ła ców w Au gu stów ku i Sta ni sła wo -
wie. Ta pry wat na re zy den cja by ła
ulu bio nym miej scem spę dza nia wol -
ne go cza su przez ostat nie go kró la

Rze czy po spo li tej. Po ab dy ka cji król Sta -
ni sław Au gust Po nia tow ski od dał swo je
nie ru cho mo ści, w tym i Po nie muń, w rę -
ce bli skich ma gna tów. Początkowo wła -
ści cie la mi by li szlach cic J. Sa ro sek i nad-
zor ca ma ga zy nów za pa so wych J. Ru -
mel, po tem – mar sza łek gro dzień ski Ro -
man An to ni, po je go śmier ci część ma-
jąt ku sta ła się wła sno ścią je go cór ki
We ro ni ki, a dru ga – żo ny Jó ze fy Lach -
nic kiej. Od We ro ni ki ma ją tek tra fił do
Ja na Ur sy na Niem ce wi cza, mar szał ka
gro dzień skie go, a od Józefy Lach nic -
kiej prze szedł w rę ce Wła dy sła wa Sa -
ro sie ka. Pod ko niec ХIХ wie ku wła ści-
ciel ką re zy den cji w Po nie mu niu sta ła
się księ żna Ja dwi ga Druc ka, przy ja ciół -
ka pol skiej pi sar ki Eli zy Orzesz ko wej.
Ta ostat nia ob cho dzi ła na wet w Po -
nie mu niu 25. rocz ni cę swo jej dzia łal -
no ści li te rac kiej. Po I woj nie świa to wej,
część po miesz czeń re zy den cji przy dzie -
lo no pod miesz ka nia, po zo sta łe – dla
do mu dziec ka. W latach 90. XX w. re -
zy den cja kró lew ska sta ła się pra wie ru -
iną, któ ra do dziś cze ka na re kon struk cję. 

Bia ło ru ska hi sto ria zaj mu je wa żne
miej sce w świa do mo ści spo łe czeń stwa.
Mo że to wła śnie dzię ki za cho wa nym po -
sia dło ściom i za byt kom, któ re two rzy ły
wie ko wą hi sto rię i tra dy cję kra ju. Bia ło -
ruś cze ka też na mi ło śni ków ci szy, przy -
ro dy, la sów, rzek i je ziór. Zwo len ni kom
ta kie go wy po czyn ku po le cam zwie dza -
nie Bia ło ru si ście żka mi daw nych kró lów.

tekst: Ali�na�Ma�zew�ska

zdjęcia: Wiktor Ma�zew�ski

Podróż ścieżkami Królów



Naj�da�lej�na�wschód�wy�su�nię�ta�bu�dow�la�go�tyc�-
ko�-re�ne�san�so�wa�na�te�re�nach�daw�nej�Rze�czy�po�-
spo�li�tej�Oboj�ga�Na�ro�dów,�Bu�do�wa�ny� i� roz�bu�do-
wy�wa�ny�w�cią�gu�stu�le�ci,�za�cho�wał�się�w�czę�ścio�-
wej�ru�inie�od�bu�do�wa�nej�i�zre�wa�lo�ry�zo�wa�nej�w�la�-
tach�1991-2011.�Sta�no�wi�kom�pleks�wznie�sio�ny�na
pla�nie�kwa�dra�tu,�z�czte�re�ma�na�ro�żny�mi�wie�ża�mi
i� do�dat�ko�wą� pią�tą� bram�ną.� Skła�da� się� z� czę�ści
zam�ko�wej�i�pa�ła�co�wej.

Pierw sze za pi sy o wio sce Mir od no to wu je my przed
1345 r. Jej hi sto ria łą czy się ści śle z zam kiem, wy bu -
do wa nym na prze ło mie póź ne go śre dnio wie cza i  wcze -
sne go re ne san su. Je dy ny na Bia ło ru si ze spół zam ko wy
fi gu ru ją cy na li ście świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we -
go UNE SCO, ja ko przy kład środ ko wo eu ro pej skie go
zam ku, któ ry zawarł w sobie różne sty le ar chi tek to -
nicz ne – od go ty ku przez re ne san s do ba ro ku.

Bu do wę zam ku roz po czął pod ko niec wie ku XV w.
w sty lu go tyc kim sta ro sta brze ski i ko wień ski Je rzy Il -
li nicz. Na po cząt ku XVI w. by ły to tyl ko mu ry ob wo do -
we, basz ty i nie ist nie ją cy dziś bu dy nek jed no pię tro wy
w po łu dnio wo -za chod nim na ro żni ku dzie dziń ca. Pier -
wot ne ścia ny mia ły u pod sta wy gru bość 3 m i do 13 m
wy so ko ści. W po ło wie XVI w. po wstał par te ro wy, pod -
piw ni czo ny bu dy nek wzdłuż mu rów pół noc nych
i wschod nich. Oko ło
1568 r. mir ski za mek
prze szedł w rę ce ksią -
żąt Ra dzi wił łów, któ rzy
prze bu do wa li go w sty -
lu rene san so wym. Ist -
nie ją cy bu dy nek zo stał
pod wy ższo ny do trzech
kondy gna cji i zmie nił
cha rak ter z obron ne go
na pa ła co wy. Za mu ro -
wa no strzel ni ce, prze bi -
to okna i prze kształco-
no śre dnio wiecz ne ko-
ro ny mu rów. W pierw -
szej po ło wie XVII wie ku za mek otoczo no ba stiono wy -
mi for ty fi ka cja mi ziem ny mi. Ob szar o po wierzch ni 25 ha,
ota cza ją cy za mek zo stał za adap to wa ny na park.

Za mek został nisz czo ny przez Szwe dów w latach
1655 i 1706. Od bu do wa ny stał się re zy den cją m.in.
wo je wo dy wi leń skie go Ka ro la Sta ni sła wa Ra dzi wił -
ła „Pa nie Ko chan ku”, któ ry sły nął z wy staw nych
uczt. Za mek zo stał znacz nie uszko dzo ny w cza sie
walk pol sko -ro syj skich w 1794 r. W epo ce na po le -
oń skiej (1812 r.) zo stał spa lo ny i czę ścio wo wy sa -
dzo ny w po wie trze. Od 1813 r. dro gą dzie dzi cze nia
dwu krot nie zmie nił wła ści cie li. W 1895 r. za ku pio ny
zo stał przez ksią żę cą ro dzi nę Świa to pełk -Mir skich.
Bu dow la zo sta ła po now nie od no wio na i za miesz ka -
na. Ro dzi na Świę to pełk -Mir skich by ła go spo da rza -
mi Zam ku do 1939 ro ku.

Uro czy ste otwar cie Zam -
ko we go kom plek su „Mir” od-
by ło się 16 grud nia 2010 ro -
ku po pra wie dwu dzie sto let -
nich pra cach re mon to wych.
Te raz w mu zeum funk cjo nu -
je 40 wy sta wowych sal, któ -
re znaj du ją się w czte rech
wie żach, pół noc nym kor pu -
sie i cer kwi -gro bow cu ksią -
żąt Świa to pełk -Mir skich.. 

Głów na eks po zy cja zlo -
ka li zo wa na jest w pół noc -

nym kor pu sie Zam ku. W piw ni cach od two rzo ne są
wnę trza po miesz czeń go spodar czych z prze ło mu
XVII  i XVIII wie ku. Na dru giej kon dy gna cji znaj du ją się
sa le z eks po na ta mi, któ re opo wia da ją o obron nej ar -
chi tek tu rze Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go w XIV -
-XVII wie ku. Są tam rów nież pre zen to wa ne in for ma cje
o wła ści cie lach Zam ku. Na trze cim pię trze – od two -
rzo ne wnę trza „My śliw skiej sa li” i sal ga lo wych - „Sto -
ło wej” i „Por tre to wej”. 

Obec nie za mek Mir jest nie tyl ko hi sto rycz nym po -
mni kiem, ale rów nież pla ców ką oświa to wo -wy cho -
waw czą, do stęp ną dla wszyst kich za in te re so wa nych,
jed no cze śnie speł nia funk cję na uko wo -ba daw czą
i wy daw ni czą. Na pla cach kom plek su zam ko we go,
na je go pod zam czu, tra dy cyj nie or ga ni zo wa ne są mu -
zycz ne i ry cer skie fe sti wa le, a ta kże kier ma sze sztuk
i  rze mio sła.

Zam ko wy kom pleks Mir po sia da atrak cyj ną in fra -
struk tu rę dla tu ry sty ki biz ne so wej: dwie sa le kon fe ren -
cyj ne dla prze pro wa dze nia spo tkań i kon fe ren cji na
wy so kim po zio mie oraz ho tel z 15 po ko ja mi, któ re łą -
czą w so bie nie po wta rzal ny luk sus za byt ko wych wnętrz
ze współ cze snym kom for tem. 

Drzwi Zam ku są za wsze otwar te dla tych, któ rzy
szu ka ją fa scy nu ją cych wra żeń ob co wa nia z ży wą hi -
sto rią Bia ło ru si!

Je go fa scy nu ją ca hi sto ria oraz za ska ku ją ce mu -
zeum zam ko we sta no wią o atrak cyj no ści te go miej -
sca. Po nad to licz ne im pre zy i fe sti wa le or ga ni zo wa ne
przede wszyst kim w le cie. Zwłasz cza „Wie czo ry mu -
zycz ne w mir skim zam ku”, Świę ta sztu ki „Mir ski za -
mek” z udzia łem Na ro do wej Or kie stry Kon cer to wej
Bia ło ru si, tur nie je ry cer skie w hi sto rycz nych stro jach
itp. A na co dzień, na tu ry stów cze ka ją kra my z pa miąt -
ka mi wokół par kin gu obok zam ku.

Z za byt ko wych bu dow li w Mi rze trze ba jesz cze od -
no to wać kom pleks sy na go gi (głów ną – „cie płą”, tj. ogrze-
wa ną, „zim ną” – bez ogrze wa nia i szko łę) bu do wa ny
od XVIII do po cząt ku XX w. Je dy ny te go ro dza ju, ja ki
oca lał na Bia ło ru si. Ży dzi osie dla li się w tym mia stecz -
ku od XVII w. Za cho wał się ta kże kla sy cy stycz ny, pię -
tro wy gmach by łej je szi wy – wy ższej szko ły tal mu-
dycz nej, ist nie ją cej w la tach 1815-1939.

Więcej o mu zeum: www.mi�rza�mak.by

opr. i tłumaczenie: Olha Lomaka 

zdjęcia: arch. Zamku Mir
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Bia ło ruś nie jest dziś po pu lar nym ce lem pol skich tu ry stów. A prze cież,
mi mo znisz czeń z cza sów woj ny i oraz za nie dba nia w la tach póź niej szych,
kraj ten mo że po szczy cić się nie zwy kle in te re su ją cą spu ści zną ma te rial ną
lo kal nych spo łecz no ści ży dow skich. 

Do naj cie kaw szych bia ło ru skich obiek tów sa kral nych na le ży bez wąt -
pie nia Sy na go ga Chó ral na w Grod nie. Po po ża rze z 1899 r. obiekt zo stał
od bu do wa ny na po cząt ku XX w. w sty lu eklek tycz nym i mau re tań skim. Za -
chwy ca wy so kie, wy smu kłe wnę trze sa li głów nej, w któ rej bi ma znaj du je
się po mię dzy czte re ma ozdob ny mi ko lum na mi. Nad bu dyn kiem zda je się
cią żyć fa tum – po prze pro wa dzo nej ostat nio żmud ne re no wa cji, w li sto pa -
dzie 2013 r. w sy na go dze raz jesz cze wy buchł po żar. W po szu ki wa niu pe -
reł ar chi tek tu ry sy na go gal nej na le ży ko niecz nie wy brać się do Sło ni mia,
gdzie ba ro ko wa sy na go ga swo ją bry łą przy po mi na ko ściół ka to lic ki, a we
wnę trzu prze trwa ły re lik ty po li chro mii, mię dzy in ny mi zdo bie nia Aron ha -
-Ko desz z lwa mi pod trzy mu ją cy mi Ta bli ce Przy ka zań. Po li chro mie za cho -
wa ły się ta kże w sy na go dze w Oszmia nie, gdzie uwa żny ob ser wa tor
do dat ko wo do strze że nad wej ściem wy rzeź bio ne go w drew nie lwa. Wy jąt -
ko wym miej scem jest Mir, w któ rym kil ka sy na gog i gmach daw nej je szi wy
przy po mi na ją o bo ga tej hi sto rii te go szte tla. War to od wie dzić ta kże mniej
po pu lar ne miej sco wo ści, ta kie jak  Iwie z kom plek sem sto ją cych obok sie -
bie aż trzech sy na gog czy Ostry nę, gdzie przy obok sy na go gi za cho wał
się dom mo dli twy oraz dom ra bi na. 

Przed woj ną na te re nach II Rze czy po spo li tej znaj do wa ły się dzie siąt ki
drew nia nych sy na gog. Nie ste ty, nie mal wszyst kie z nich bez pow rot nie ule -
gły znisz cze niu. Nie ma już dziś oka za łych bó żnic drew nia nych w Woł pie
czy Grod nie. Je den z nie licz nych ta kich obiek tów – czę ścio wo prze bu do -
wa ny i otyn ko wa ny - za cho wał się w Iwień cu. Z ko lei w Te le cha nach stoi
drew nia ny bu dy nek, o któ rym miesz kań cy mó wią, że mie ścił nie gdyś dom
mo dli twy lub szko łę ży dow ską. 

Żydowskie zabytki
Przed dru gą woj ną świa to wą w nie mal ka żdym mie ście II Rze czy po spo li -

tej więk szość miesz kań ców – śred nio 60% lud no ści - sta no wi li Ży dzi. Ta kie
mia stecz ka po wszech nie na zy wa no szte tla mi. Sy tu acja ta do ty czy ła zwłasz -
cza wschod nich ob sza rów Pol ski, któ re obec nie znaj du ją się na te ry to rium
m. in. Bia ło ru si. To miej sce bar dzo wa żne dla ży dow skiej hi sto rii: tu dzia ła -
ły słyn ne je szi wy czy li wy ższe uczel nie re li gij ne, w któ rych wy kła da ły ta kie
sła wy jak ra bin Cha im So ło wiej czyk czy Izra el Me ir ha -Ko chen, zwa ny Ho -
fec Cha im. Tu uro dzi li się współ twór cy pań stwa Izra el, mię dzy in ny mi:
Szy mon Pe res, Me na chem Be gin, Zal man Sza zar, Ic chak Sza mir i Cha im
We izman. Tu dzia ła li uzna ni w ca łym świe cie ar ty ści i twór cy, wśród nich
Es ter Ra chel Ka miń ska, uwa ża na za mat kę te atru ży dow skie go.

Raduń - cmentarz

Słonim - synagoga

Słonim - synagoga

Sopoćkinie - cmentarz

Raduń - jesziwa
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Białorusi
Ży�dow�skie�śla�dy�mo�żna�od�na�leźć�ta�kże�na�nie�jed�nym�bu�dyn�ku�miesz�-

kal�nym�i�użyt�ko�wym.�Są�to�za�głę�bie�nia�po�me�zu�zach,�czy�li�mo�co�wa�nych
uko�śnie�na�pra�wej�fra�mu�dze�nie�wiel�kich�po�jem�ni�kach�z�frag�men�tem�To�ry;
in�skryp�cje�w�ję�zy�kach�he�braj�skim�i�ji�dysz�(m.�in.�za�pi�sa�ne�al�fa�be�tem�he�-
braj�skim�da�ty�bu�do�wy�do�mów�w�Iwie�i�Be�re�zie),�sym�bo�le�re�li�gij�ne�(np.�wy�-
ko�na�na� z� drew�nia�nych� li�ste�wek� Gwiaz�da� Da�wi�da� na� jed�nym� z� do�mów
w�Ka�mień�cu)�czy�licz�ne�kucz�ki�w�po�dwó�rzach�brze�skich�ka�mie�nic.

Za�in�te�re�so�wa�nie�tu�ry�stów�bu�dzą�też�licz�ne�cmen�ta�rze�ży�dow�skie.�Nie�-
któ�re�z�nich�–�m.�in.�w�Ra�du�niu,�Sło�ni�mie�i�Kar�li�nie�-�sta�no�wią�cel�piel�grzy�-
mek�po�bo�żnych�Ży�dów�z�ró�żnych�za�kąt�ków�na�sze�go�glo�bu,�któ�rzy�przy-
je�żdża�ją�mo�dlić�się�na�gro�bach�zna�nych�ra�bi�nów,�ca�dy�ków�i�mę�dr�ców.�War�-
to�od�wie�dzić�ma�low�ni�czo�po�ło�żo�ne�ne�kro�po�lie�w�Do�łhi�no�wie,�Dru�ji,�In�du�-
rze�czy�So�poć�ki�niach.�Uni�ka�tem�w�ska�li�Eu�ro�py�jest�cmen�tarz�ży�dow�ski
w�Le�ni�nie�ze�stu�let�ni�mi�na�grob�ka�mi�wy�ko�na�ny�mi�z�drew�na�dę�bo�we�go.�

Bia�ło�ruś�mo�że�być�nie�zwy�kle�cie�ka�wym�ce�lem�pod�ró�ży.�To�kraj,�w�któ�-
rym�wciąż�mo�żna�od�na�leźć�wie�le�war�to�ścio�wych,�nie�spo�pu�la�ry�zo�wa�nych
do�tąd�miejsc�i�za�byt�ków.�Kraj,�któ�ry�cze�ka�na�od�kry�cie.

Krzysz�tof�Bie�law�ski

Au�tor�jest�głów�nym�spe�cja�li�stą�w�Mu�zeum�Hi�sto�rii�Ży�dów�Pol�skich�w�War�sza�wie.
Współ�two�rzy�por�tal�in�ter�ne�to�wy�www.sztetl.org.pl,�opi�su�ją�cy�hi�sto�rię�i�dzie�dzic�two�ży�-
dow�skie�w�po�nad�2000�miej�sco�wo�ściach�z�te�re�nów�II�Rze�czy�po�spo�li�tej.�W�la�tach�2010-
-2012�od�wie�dził�oko�ło�100�miej�sco�wo�ści�na�Bia�ło�ru�si.

Wołożyn - jesziwa

Mołczadź - dawne domy żydowskie

Dołhinów - synagoga

Słonim - synagoga

Indura - synagogaPrużana - pomnik spalonych wsiOszmiana - synagoga

Łunna - dom z Gwiazdą Dawida Kamieniec - dom z Gwiazdą Dawida



Od�kryj�my�dla�sie�bie�Be�la�rus�bank

Roz�po�zna�wal�na�mar�ka�

Be�la�rus�bank�był�sze�ścio�krot�nie�wy�bie�ra�ny�naj�lep�szym�ban�-

kiem�na�mię�dzy�na�ro�do�wym�fe�sti�wa�lu�-kon�kur�sie�„Wy�bór�Ro�ku”

w�ka�te�go�rii�„Bank�nr�1”.

Trzy�krot�nie�otrzy�mał�ty�tuł�„Naj�lep�sze�go�ban�ku�„na�wscho�-

dzą�cych�ryn�kach�Eu�ro�py”�przy�zna�wa�ny�przez�ma�ga�zyn�Glo�bal

Fi�nan�ce.

Wie�lo�krot�nie�był�uzna�wa�ny�za�naj�-

lep�szy� bank� na�Bia�ło�ru�si� przez� ta�kie

re�no�mo�wa�ne�świa�to�we�ma�ga�zy�ny�jak

„The�Ban�ker”,�”Eu�ro�mo�ney”,�Bu�si�ness

New�Eu�ro�pe”,�„EMEA�fi�nan�ce”.

Za�słu�żo�ne�uzna�nie�dla��ban�ku�zo�sta�-

ło� zdo�by�te� dzię�ki� pro�fe�sjo�na�li�zmo�wi

je�go�ze�spo�łu,�któ�ry�jest�świa�dom�te�go,

że�dzia�ła�w�wa�run�kach�ostrej�kon�ku�-

ren�cji.�

Jak�się�mó�wi:�Im wię cej kon ku ren tów,

tym wy ższy jest pie de stał.

Praw�dzi�wa�hi�sto�ria

ASB��Be�la�rus�bank S.A.�od�wie�lu�lat

jest�in�te�gral�ną�czę�ścią�kra�jo�we�go�sys�te�-

mu�ban�ko�we�go,�re�ali�zu�jąc�pod�sta�wo�we

kie�run�ki� po�li�ty�ki� go�spo�dar�czej� i� spo�-

łecz�nej�pań�stwa.�

A�wszyst�ko�za�czę�ło�się�od�jed�nej�ka�sy

oszczęd�no�ścio�wej,�któ�ra�zo�stał�otwarta

w�Miń�sku�w�dniu�23�ma�ja�1923�r., gdy

rząd�so�wiec�ki�za�czął�or�ga�ni�zo�wać�pro�-

gram��oszczęd�no�ścio�wy.

Cho�ciaż,�we�dług�na�ukow�ców,�hi�sto�-

rycz�ne�ko�rze�nie�się�ga�ją�jesz�cze�głę�biej�w�prze�szłość.�

Jak�kol�wiek�jed�nak�by�to�nie��by�ło,�po�wsta�nie�i�roz�wój�ban�ku

-�jest�to�dłu�ga�dro�ga�po�szu�ki�wań�,�od�kryć,�cię�żkiej�pra�cy,�dą�że�-

nia��do�suk�ce�su�i�zdo�by�cia�sta�tu�su�ban�ku�nr�1.

Hi�sto�ria�Be�la�rus�ban�ku jest�nie�ro�ze�rwal�nie�zwią�za�na�z�naj�-

now�szą�hi�sto�rią�na�ro�du�bia�ło�ru�skie�go

Naj�więk�szy�na�Bia�ło�ru�si

ASB�Be�la�rus�bank S.A.-�jest�naj�więk�szą�in�sty�tu�cją�fi�nan�so�-

wą�na�Bia�ło�ru�si�.�Od�wie�lu�lat�zaj�mu�je�wio�dą�cą�po�zy�cję�w�sys�-

te�mie�ban�ko�wym�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś,�pod�wzglę�dem��wiel�ko�ści

ka�pi�ta�łów,�ak�ty�wów,�kre�dy�tów,�de�po�zy�tów�i�zy�sku.�

Posiada�uni�kal�ną�roz�ga�łę�zio�ną�sieć�fi�li��obej�mu�ją�cą�ca�łe�te�ry�-

to�rium�kra�ju,�ma�oko�ło�dwóch�ty�się�cy�od�dzia�łów,�po�sia�da�naj�-

bar�dziej� roz�bu�do�wa�ną� in�fra�struk�tu�rę� ban�ko�ma�tów,� kio�sków,

urzą�dzeń�płat�ni�czych.

Ofe�ru�je�swo�im�klien�tom�peł�ną�ga�mę�pro�duk�tów�i�usług�ban�-

ko�wych.��Na�sze�ak�ty�wa�–�środ�ki�kre�dy�to�we�są��udzie�la�ne���wio�-

dą�cym�fir�mom,�gi�gan�tom��go�spo�dar�ki�kra�jo�wej.

Bank�uczest�ni�czy�w�re�ali�za�cji�pro�gra�mów�rzą�do�wych�i�pro�-

jek�tów�in�we�sty�cyj�nych�prze�zna�czo�nych�na�mo�der�-

ni�za�cję� i�naj�now�sze�wy�po�sa�że�nie� tech�nicz�ne�dla

wio�dą�cych�firm�z�Bia�ło�ru�si.�Ak�tyw�nie�współ�pra�cu�-

je�z�klien�ta�mi�in�dy�wi�du�al�ny�mi.�

Wy�zna�cza�tren�dy�na�ryn�ku�fi�nan�so�wym.

Na�sze�am�bi�cje

Jak�po�wie�dział� �Al�bert�Ein�-

ste�in:�Nie mo żna roz wią zać pro-

ble mu ta kim sa mym spo so bem

my śle nia, po przez któ ry się po -

ja wił.

Dla�te�go� bank� po�szu�kuje

i� wdraża� naj�no�wo�cze�śniej�sze

i�naj�bar�dziej�efek�tyw�ne�prak�ty�-

ki�ban�ko�we.

No�wa�sze�ro�ka�ga�ma�pro�duk�-

tów� i�usług�do�stęp�nych�dla

klientów,�za�awan�so�wa�ne�tech�-

no�lo�gie,�naj�wy�ższej�ja�ko�ści�us-

łu�gi�–�to�za�da�nia�sto�ją�ce�przed

ze�spo�łem�ban�ku.�

Pro�mo�wa�niu�in�te�re�sów�ban�ku�i�je�go�klien�tów�na�ryn�ku

mię�dzy�na�ro�do�wym�słu�ży�dzia�łal�ność�na�szych�przed�sta�wi�-

cielstw�w�Ro�sji,�Pol�sce,�Chi�nach�i�Niem�czech.

Po�emi�sji�ob�li�ga�cji��rzą�do�wych,��bank�pla�nu�je�emi�sję�eu�-

ro�obli�ga�cji.�

Na�sze�mot�to�to:�Nie prze sta waj na tym co zo sta ło osią gnię -

te, na przód z uf no ścią!

Opie�ra�jąc�się�na�bo�ga�tej�prze�szło�ści� "Be�la�rus�bank"�pa�trzy

w�przy�szłość,�gdzie�głów�nym�kry�te�rium�bę�dzie�ja�kość�świad�-

czo�nych�usług�przy�za�cho�wa�niu�bez�pie�czeń�stwa�i�kom�for�tu�ich

do�stęp�no�ści,�za�pew�nie�nie�od�po�wied�niej�sta�bil�no�ści�fi�nan�so�wej

ban�ku.�

Zro bić wszyst ko jak naj le piej - to nasz obo wią zek. Do ko na -

nie nie mo żli we go - to spra wa na sze go ho no ru -�to�pod�sta�wo�-

we�za�sa�dy�funk�cjo�no�wa�nia�ban�ku.



Szanowni Goście  Mińska! 

ASB BELARUSBANK S.A. - najstarszy i największy bank
w kraju - jest gotów zaoferować Państwu szeroką gamę usług
i produktów, żeby Państwa pobyt na Białorusi  był jak najbar-
dziej komfortowy.

Nasz bank ma najbardziej rozbudowaną sieć w kraju i w każ-
dym naszym biurze zostaniecie Państwo gościnnie przyjęci,
a nasz personel będzie Wam służył konsultacjami i poradą. 

Nagromadzone doświadczenie, najnowsze technologie banko-
we oraz wiedza i kompetencje naszych pracowników dają pod-
stawy do przewidzenia, że nie będziecie Państwo mieli żadnych
problemów związanych ze specyfiką systemu finansowego na
Białorusi.

W nazwie naszego banku jest obecna nazwa republiki, co nakłada na nas szczególną odpowie-
dzialność. Sprawą honoru – jest służenie misji żeby być najlepszym bankiem w kraju. 

Będzie na miło powitać Państwa na naszej gościnnej ziemi jako gości Mistrzostw Świata w hokeju
na lodzie - 2014 roku! 

Mamy również nadzieję, że spotkamy się z Państwem jako klientami naszego banku!

Z poważaniem,

Siergiej Pisarik
Prezes Zarządu 



Wie�lo�let�ni�dy�rek�tor�Gro�dzień�skie�go�Za�kła�du�Prze�twór�stwa�Mię�sne�go

Ana�to�lij�Gri�szuk,�pia�stu�je�tę�po�sa�dę�od�1989�ro�ku.�Pod�je�go�kie�row-

nic�twem�przęd�się�bior�stwo�wy�pra�co�wa�ło�sil�ną�po�zy�cję�na�kra�jo�wym�i�mię�-

dzy�na�rodo�wym�ryn�ku�mięs�i�wę�dlin,�jest�do�brze�roz�po�zna�wal�ne�i�ce�nio�ne

wśród�kon�su�men�tów.�Pro�duk�ty�z�Grod�na�co�ro�ku�zdo�by�wa�ją�na�gro�dy�ja�-

ko�ści�na�pre�sti�żo�wych�kra�jo�wych�i�mię�dzy�na�ro�do�wych�tar�gach.�30�%�pro�-

duk�cji�prze�two�rów�mię�snych�kie�ro�wa�ne�jest�na�eks�port.�Za�kład�ak�tyw�nie

współ�pra�cu�je�z�za�gra�nicz�ny�mi�fir�ma�mi,�w�tym�z�pol�ski�mi�„MP�Tra�de”,

„Pro�mar”�i�„Kon�trak�tus”.

Firma w procesie produkcyjnym wykorzystuje tylko naturalne przyprawy.
Technologię  wędzenia, zakład opiera na prawdziwym dymie olchowym, a piekąc
mięsne wyroby na żywym ogniu, nadajemy produktom inten-
sywny zapach. Wszystkie nasze suche wędliny po-
dlegają dojrzewaniu, przez co najmniej 3 tygod-
nie. Proces dojrzewania i wędzenia powo-
duje utratę na wadze od 30% do 60% -
mówi Anatolij Griszuk.

Misją zakładu jest hasło: 

Pro�du�ku�je�my�w�100%�tak,�jak
de�kla�ru�je�my!�Na�sze�wy�ro�by�pro�-
du�ku�je�my�w�100%�z�mię�sa�wie-
przo�wego�bez�kon�ser�wan�tów�wg
sta�rych�re�cep�tur�i�tra�dy�cji�bia�ło�ru�-
skiej�wsi�i�dwo�ru.

Do pra wio ne świeżym czosn kiem, pie -
przem, ma je ran kiem, ce bu lą, zie lem an giel skim,
kminkiem, ja łow cem, ko len drą, pa pryką i so lą.
Wę dli ny wy twór ni cha rak te ry zu ją się zdecy do wa nym
sma kiem.

W za kła dzie prze ra bia ne jest mię so, któ re go ja kość kon tro -
lu je się w trak cie ca łe go pro ce su tech no lo gicz ne go, po czy na -
jąc od ubo ju. Dzię ki te mu gwa ran cją produk cji jest mię so
po zy ski wa ne tyl ko ze świe że go su row ca o naj wy ższej ja -
ko ści. Przęd sięw zię cie wy ko rzy stu je tra dy cyj ne me to -
dy pro duk cji z dba ło ścią o wy so kie stan dar dy hi gie nicz ne,
sto so wa ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej. Wy ko nywane
są regu lar ne ba da nia jakościowe i mi kro bio lo gicz ne na -
szych wę dlin.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego, poszerzając szeroką gamę
tradycyjnych wędlin i mięs, dąży do tego, aby Grodno honorowo peł-
niło rolę stolicy mięsnej gastronomicznej kultury Białorusi. Aby stoły
Białorusinów, jak za czasów panowania króla Stefana Batorega, podczas
hucznych uczt, uginały się od różnych mięsnych przysmaków.

Kreatywny dyrektor  dokonał ogromnej działalności na rzecz rozwoju
przedsiębiorstwa, ale i przyczynił się do rozwoju białoruskiej turystyki.
Łącząc smak, kulturę, tradycję, udało się stworzyć miejsce wypoczynku,
które ukazuje gościnną białoruską duszę – agroturystyczny kompleks
„Grodzieński Majątek Karobczycy” wraz z bażanciarnią „Poreczanka”
– miejsca, gdzie współczesna Białoruś niebanalnie przepląta się z hi-
storią i stwarza niepozdzielną całość.

W ramach społecznej misji przedsiębiorstwa dyrektor zakładu udziela
znacznej pomocy organizacjom i potrzebującym osobom. Corocznie
pomoc udzielana jest szkołom, internatom, domom dziecka, domom
spokojnej starości oraz schroniskom dla zwierząt. Za swoje działania,
które przynoszą radość dzieciom jest odznaczony prestiżową między-
narodową nagrodą - orderem uśmiechu, przyznawaną przez ONZ. 

Bia�ło�ru�ski�co�un�try�club

Grodzieńszczyzna ze swoją piękną przyrodą, bogatą historią, atrakcyjnym
położeniem -  może śmiało walczyć o tytuł turystycznej stolicy Białorusi.

Na przed mie ściach  Grod na  w 2001 ro ku stwo rzo no  na 16 hek ta rach agro -
tu ry stycz ny kom pleks „Gro dzien ski Ma ją tek Ka rob czy cy”. Obiekt zo stał zbu do -
wa ny w XVIII-wiecz nej sty li za cji. Jest to miej sce atrak cyj ne go re lak su od tę-
t nią ce go ży ciem mia sta, dla dzie ci jest to przej ście do świa ta ich ba jek. Po zna -

jąc sło wiań skie mi stycz ne po sta ci, ko rzy sta jąc z eko lo gicz nych pla ców za -
baw, zwie dza jąc ZOO dzie ci, ma ją atrak cyj nie wy peł nio ny czas. Ma ją tek

jest po pu lar nym miej scem dla no wo żeń ców. 

Po dzi wia jąc za gra ni cą agro tu ry stycz ne ma jąt ki, stwier -
dzi łem, że war to że by coś ta kie go po wsta ło na gro dzień -

skiej zie mi, któ ra ma bo ga tą hi sto rię i swo ją wy jąt ko-
wość na tle in nych miast kra ju. Dą ży li śmy do te go,

aby lu dzie zo ba czy li pięk no bia ło ru skiej zie mi. Za
po mo cą ar chi wów i do świad cze nia in nych kra -

jów sta ra li śmy się stwo rzyć praw dzi wą bia -
ło ru ską at mos fe rę, miej sce har mo nii

czło wie ka z przy ro dą dla spę dza nia
wol ne go cza su tak dla miesz kań -
ców kra ju, jak i za gra nicz nych tu ry -
stów - mó wi dy rek tor agro tury sty-
cz ne go kom plek su „Grodzieński Ma-
ją tek Ka rob czy cy”.

Kompleks oferuje wiele atrakcji dla zwiedzających: przejażdżki
dyliżan sem, po wo zem, jaz dę kon ną, tu ry stycz no -eko lo gicz ne mar -
szru ty z pi lo ta mi wy cie czek, któ rzy opo wia da ją o piek nej flo rze i fau -
nie, kra jo bra zie i ar chi tek tu rze ma jąt ku.

Na te ry to rium kom plek su do dys po zy cji go ści znaj du je
się no wo cze sna re stau ra cja z bia ło ru ską i eu ro pej ską
kuch nią „Za mok Zie wa ny”. Na zwa po cho dzi od sło wiań -
skiej bo gi ni zwie rząt i po lo wań – Zie wa ny.  Re stau ra cja
ofe ru je du żą sa lę na 100 osób i trzy ka me ral ne na 25, 16

i 14 osób, za ara nżo wa ne w ró żnych sty li za cjach. Są one
atrak cyj nym miejscem do or ga ni za cji kon cer tów, ślu bów czy
też po etyc kich wie czo rów. Szef kuch ni ofe ru je ogrom ny
wy bór mię snych dań, przy go to wa nych we dług sta ro bia -
ło ru skich re cep tur. Sma ko sze mo gą de gu sto wać mię so

żu bra, je le nia, ba żan ta oraz spró bo wać praw dzi wych ory gi nal nych bia -
ło ru skich na po jów, ta kich jak mors, zbi teń, kwas i miód pit ny.

W 2014 ro ku, przy współ pra cy z Su wał ka mi, zo sta nie zre ali zo wa ny
pro jekt utwo rze nia ośrod ka nar ciar skie go. W pla nach kom plek su jest
bu do wa ho te lu, w drew nia nych dom kach ty pu bun ga low w oto cze niu
kwia tów, któ re w przy szło ści bę dą two rzyć ro sa rium. 

Ary�sto�kra�tycz�ne�hob�by�dla�wy�bred�nych

Aktywną formę  wypoczynku popularyzuje się na Białorusi od dawna.
Energiczny dyrektor preferuje męskie spędzanie czasu w królewskim
stylu. Stąd pomysł z 2010 roku na stworzenie pierwszej i jedynej na
Białorusi bażanciarni, mieszczącej się 30 km od Grodna.

Polowanie na bażanty od wieków było arystokratyczną i luksusową
zabawą nie dla każdego. W bażanciarni „Poreczanka” hoduje się,
bażanty sprowadzone z Polski z okolic Łomży.

Alina Mazewska
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Czas za trzy mał się w tym miej scu mniej wię cej
200 lat te mu. Jest to je dy ne na Bia ło ru si mu zeum
pry wat ne. Mo żna po wie dzieć, że jest to mu zeum
sty lu ży cia daw nych po ko leń Bia ło ru si nów. Du dut ki
to mu zeum kul tu ry bia ło ru skiej wsi i bia ło ru skie go
rze mio sła. Swo iste cen trum et no gra fii. Tyl ko 40 km
od Miń ska. 

W mu zeum mo żna zwie dzić pra cu ją cą kuź nię, czyn -
ny młyn, mo żna oglą dać pra ce garn ca rza oraz od wie -
dzić lo kal ną mle czar nię. Na te re nie Mu zeum funk cjo-
nu je je dy na ofi cjal nie działa ją ca de sty lar nia „księżyców -
ki” czy li bim brow nia.

Kom pleks Du dut ki obej mu je kil ka bu -
dyn ków. Wspo mnia ne już warsz ta ty oraz
za bu do wa nia wiej skie z mi ni -wy sta wa mi.
Atrakcją jest rów nież ga raż z pre zen tacją
za byt ko wych, cha rak te ry stycz nych dla go -
spo dar ki Bia ło ru si sa mo cho dów i maszyn.
Dzie ci z za in te re so wa niem od wie dza ją far -
mę zwie rząt, gdzie oprócz krów, gę si i kur
ży ją dzi ki, je le nie, ba żan ty.

W Du dut kach jest rów nież ofer ta dla du cha. Drew -
nia na cer kiew na cześć Ja na Pro ro ka wy bu do wa na
w 2008 ro ku, w po bli żu wej ścia do po sia dło ści. 

Sa mo gon Du dut ki

W Du dut kach znajduje się kil ka atrak cji, któ re wy -
ró żnia ją to ulu bio ne przez Bia ło ru si nów mu zeum.

Jed nym z nich jest li cen cjo no wa na wy twór nia sa mo -
go nu. Prze pis wy twa rza nia sa mo go nu jest w za sa dzie
za wsze ta ki sam. Cu kier, bu ra ki, ziem nia ki i ku ku ry dza
by ły pra wie za wsze sto so wa ne ja ko pod sta wo we pro -
duk ty. Jed nak w ró żnych za kąt kach Biało ru si tra dy cja
pę dze nia sa mo go nu wy pra co wa ła przez wie ki ró żno -
rod ne sma ki te go na pit ku, po przez do da wa nie aro ma -
tycz nych ziół, orze chów lub ja łow ca. 

Dzi siaj pry wat na pro duk cja sa mo go nu na Bia ło ru si
jest ofi cjal nie za ka za na. Du dut ki są jed nym z dwóch wy -
jąt ków od tej re gu ły. Dru gą, ka me ral ną bim brow nią jest
li cen cjo no wa na wy twór nia w Pusz czy Bia ło wie skiej.  

Sa mo gon w Du dut kach ser wo wa ny jest we dług sta -
rej tra dy cji, z taką prze ką ską jak czar ny chleb z mio -
dem i ogór kiem ki szo nym. 

Na le ży za uwa żyć, że po mi mo ofi cjal ne go  za ka zu
pro duk cji sa mo go nu, bim brow nic two jest na dal po -
wszech ne. W miej sco wo ściach Bia ło ru si sa mo gon
przy go to wu je się pra wie wszę dzie. Mi li cja or ga ni zu je
re gu lar ne na lo ty, ale są one bar dziej osten ta cją, niż re -
gu łą. Głów nym po wo dem, dla któ re go wła dze pró bu ją
wy eli mi no wać pro duk cję sa mo go nu - to fakt, że ce chu -
je go ni ska ja kość oraz brak od po wied niej kon tro li. Nie -
mniej jed nak, w bia ło ru skich wio skach sa mo gon jest
tak roz po wszech nio ny, że czę sto na zy wa ny jest „wiej -
ską wa lu tą”. Za pła ta sa mo go nem ak cep to wa na jest
czę sto ja ko płat ność za usłu gi. Trze ba przy znać, że tra -
dy cja jest dru gą na tu rą na ro du. Dla te go też wła dze wal -

czą głów nie z du ży mi pod ziem ny mi pro -
du cen ta mi sa mo go nu. Pro duk cja go spo -
darstw do mo wych jest nie for mal nie, zwy -
cza jo wo to le ro wa na. Mo żna uznać, że
jest to ukłon w stro nę „tra dy cji na ro do wej”.

Etnograf

Dudutki: 
– trzy w jednym

Muzeum-Skansen-
-Country Club
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Agro�tu�ry�styka�na�Bia�ło�ru�si�rozwi-
ja�się�od�dzie�sięciu�lat,�ale�w�rze�-
czy�wi�sto�ści,�spon�ta�nicz�na,�nie�zor�-
ga�ni�zo�wa�na� for�ma� tu�ry�sty�ki�wiej-
skiej�ist�nia�ła�od�wie�ków.�Idea�roz�-
wo�ju�ta�kie�go�ro�dza�ju�tu�ry�sty�ki�na
Bia�ło�ru�si�krą�ży�ła�w�po�wie�trzu�dłu�-
gie�la�ta,�tyl�ko�bra�ko�wa�ło�or�ga�ni�za�-
cyj�nych�za�sad,�któ�re�by�zjed�no�czy-
ły�lu�dzi�i�po�zwo�li�ły�by�do�pro�wadzić
ta�ki�po�mysł�do�skut�ku.

Po mi mo fak tu, iż Bia ło ruś to je dy -
ny kraj w Eu ro pie, któ ry nie ma do -
stę pu  do mo rza, nie posiada gór, ma
w so bie ogrom ny po ten cjał dla roz -
wo ju agro tu ry sty ki – 20 tys. rzek,
10 tys. je zior, 36 % te ry to rium kraju
zaj mu ją la sy, 7 % -  par ki na ro do we.
Poza tym bez gra nicz na go ścin ność
mieszkańców, XIX -wiecz ne wsie,
stwarza ją ide al ne wa run ki do jej za -
ist nie nia. 

Za le ty wi dać z ka żdej stro ny. Dla
miesz kań ców wsi - to do dat ko wy do -
chód i mo żli wość po pra wy standardu
swo ich go spo darst. Dla władz lo kal -
nych i ca łe go re gio nu – to przy pływ
do dat ko wych środ ków, roz woj in fra -
struk tu ry, two rze nia no wych miejsc
pra cy. Dla kra ju – to szan sa dla roz -

wo ju tu ry sty ki po za mia sta mi oraz
zmniejszenie dysproporcji  mię dzy mia-
stem a wsią. Dla tu ry stów – to mo żli -
wość ta nie go po by tu w eko lo gicz nie
czy stym śro do wi sku przy ro dy. 

Uro�dzi�ny�tu�ry�sty�ki�wiej�skiej
W 2002 ro ku skrzyknął się wresz-

cie ze spół, po dob nie my ślą cych lu dzi
z ró żnych re gio nów Bia ło ru si i w tym
sa mym ro ku po wsta ła re gio nal na or -
ga ni za cja non -pro fit – Spo łecz ne Sto-
wa rzy sze nie "Agro i Eko tu ry sty ka".
Już rok póź niej, ma jąc pewne do -
świad cze nie, wiedzę, ilość wspie ra -
ją cych idee agro tu ry sty ki wz ro sła.
Sto wa rzy sze nie „Agro i Eko tu ry sty -
ka” na po ziomie ogólnokra jowym ut-
worzyło or ga ni za cję Bia ło ru skie Spo -
łecz ne Sto wa rzy sze nie „Od po czy nek
na wsi”. Po wstał in no wa cyj ny pro -
dukt tu ry stycz ny.

Obec nie or ga ni za cja zrze sza po -
nad 800 człon ków, głów nie miesz kań -
ców wsi, któ rzy chcą na uczyć się no-
we go za wo du, wprowadzić w swoich
gospodarstwach serwis ty pu „Bed
& Bre ak fast”. Są to lu dzie w ró żnym
wie ku i ró żnych pro fe sji: od mło dzie -
ży do eme ry tów, od rol ni ków do eko -
no mi stów.

Dziś "Od po czy nek na wsi" – jed na
z nie licz nych spo łecz nych or ga ni za cji,
któ ra współ pra cu je z lud no ścią wiej -
ską i sta ra się roz wi jać ich go spo-
dar czą i spo łecz ną dzia łal ność. Or ga -
ni zja dba o roz wój ob sza rów wiej skich
w ra mach part ner stwa (współ praca
z lo kal ną spo łecz no ścią, two rze nie
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go); pro-
mocję ma łych i śred nich przed się-
biorstw ja ko ka ta li za to ra roz wo ju wsi
bia ło ru skiej; zo bo wią za nie do zrówno-
wa żo ne go roz wo ju i dys try bu cji, two-
rze nie bia ło ru skiej to żsa mo ści  w opar-
ciu o dzie dzic twa narodowe. 

Organizacja "Od po czy nek na wsi"
or ga ni zo wa ła wie le cie ka wych pro -
jek tów w dzie dzi nie rol ni czo-tu rystycz-
nej, przy go to wała ze spół tre ne rów
w za kre sie tu ry sty ki wiej skiej, stwo rzy -

ła pro gram edu ka cyj ny dla wła ści cie li
gospodarstw prze pro wa dzając po nad
300 se mi na riów, opra co wa ła kla sy fi ka -
cję osie dli wiej skich, za gwa ran to wa ła
Bia ło ru si człon ko stwo w nie któ rych mię-
dzy na ro do wych or ga ni za cjach - ECE -
AT (Eu ro pej skie Centrum eko lo gicz nej
i agro tu ry sty ki), TIES (Mię dzy na ro do -
we Sto wa rzy sze nie Eko tu ry sty ki), Eu -
ro gi tes (Eu ro pej ska Fe de ra cja rol nic-
twa i tu ry sty ki wiej skiej) i in nych.

Agro tu ry sty ka – to dy na micz ne roz-
wija ją ca się część gospodarki Bia ło -
ru si, skupiająca du żą uwagę opi nii
pu blicz nej na suk ce sie i opty mi zmie.
Ilość gospodarstw agrotu ry stycz nych
szyb ko ro śnie: w 2006 r. by ło 34,
w 2009 r. - już 884, a w 2013 ro ku
wię cej niż 2 tys. We dług da nych sta -
ty stycz nych w 2012 ro ku na bia ło ru -
skiej wsi od po czy wa ło ok. 220 tys.
osób. Bia ło ruś stwa rza naj ko rzyst -
niej sze wa runki spośród wszyst kich
kra jów WNP i blis kie go Wscho du.
Agro tu ry sty ka stała się dla kra ju
szla chet nym ro dza jem tu ry sty ki.

Bia ło ru ska wieś za pra sza tu ry s-
tów, aby za nu rzli się w bia ło ru ską
pro win cji i do świad czyli praw dzi wej
go ścin ność jej na ro du.

tekst: Walerija Klicunowa

Prezes Białoruskiego Stowarzyszenia

„Odpoczynek na wsi”

zdjęcia: arch. Stowarzyszenia

tłu ma cze nie: Ali na Ma zew ska

Witamy na białoruskiej wsi



Tro�pi�kal�ne�pla�że�za�chę�ca�ją�zło�ty�mi�pia�ska�mi,�da�-
le�kie�kra�je�ku�szą�eg�zo�ty�ką,�mo�rza�i�oce�any�cza�ru�ją
przej�rzy�sto�ścią�wo�dy,�a�dżun�gle�ku�szą�wiel�bi�cie�li
ak�tyw�ne�go�wy�po�czyn�ku.�Ta�ką�uwo�dzi�cielską�moc
ma�tu�ry�sty�ka.�Ale�są�i�ta�cy�tu�ry�ści�–�a�jest�ich�co�raz
wię�cej�–�któ�rzy��za�miast�luk�su�sów�i�eg�zo�ty�ki�szu�ka�-
ją�kon�tak�tu�z�nie�ska�żo�ną�na�tu�rą.

Od po wied nim miej scem dla ta kich osób, spra gnio -
nych dzi kiej przy ro dy jest Bia ło ruś, wciąż nie zna na
więk szo ści Eu ro pej czy ków z uwagi na ba rie rę wi zo -
wą i ma ło pro mo wa ną tu ry sty kę. Je śli jed nak ktoś
zech ce się tam wy brać mo że być pew ny, że nie po w-
ta rzal ny urok bia ło ru skich la sów i je zior nie zo sta wi
obo jęt nym ni ko go. 

Jed nym z ta kich cza ru ją cych miejsc jest le gen dar -
ne je zio ro Świ teź w re jo nie no wo gródz kim, któ re tak
in spi ro wa ło Ada ma Mic kie wi cza, że po święcił mu dwie
swo je bal la dy: „Świ teź” i „Świ te zian ka”. 

Kto�kol�wiek�bę�dzisz�w�no�wo�gródz�kiej�stro�nie,�
po�mnij�za�trzy�mać�twe�ko�nie,
Byś�się�przy�pa�trzył�je�zio�ru...

Te słowa z ballady Mickiewicza „Świteź” napisane
są na kamieniu leżącym tuż przy jeziorze. 

Według ludowej legendy, która zainspirowała poetę,
na miejscu jeziora znajdowało się niegdyś piękne
miasto o tej samej nazwie, zamieszkane przez szczę-
śliwych ludzi. Pewnego dnia wojska ruskie napadły na
Litwę i rządzący w owym czasie książę Tuchan, wysłał
wszystkich mężczyzn do obrony Nowogródka – wów-
czas stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kobiety
i dzieci, które pozostały same nie mogły się przeciwsta-
wić zwycięskiej armii najeźdźców wkraczającej do
miasta. W rozpaczy zaczęli modlić się do Boga, pro-
sząc, aby uratował ich od haniebnej śmierci i niewoli.
I w odpowiedzi na ich modlitwy ziemia usunęła się spod
ich nóg, miasto pogrążyło się w otchłani, a na jego
miejscu powstało jezioro pokryte kwiatami tak piękny-
mi, że najeźdźcy nie mogli się powstrzymać, aby nie
zacząć ich zrywać. Lecz każdy, kto ich dotknął, umierał.
Wojsko zostało pokonane przez przemienione w kwiaty
żony i córki Świtezi, a historia miasta stała się jedną
z najpiękniejszych romantycznych legend Białorusi. 

Mieszkańcy Nowogródka mówią, że podczas cichej
słoneczna pogody można usłyszeć bicie dzwonu, któ-
rego dźwięk wydobywa się z głębin jeziora. A na po-

wierzchni jeziora można dostrzec odbicie mostka,
wiodącego do dawnych pokoi książęcych. Piękne
białe kwiaty lobelii jeziornej, niespotykane w innych
rejonach Białorusi i dzisiaj zachwycają turystów.

Obecnie jezioro Świteź należy do Świteziańskie-
go Rezerwatu Krajobrazowego utworzonego w celu
ochrony unikalnego krajobrazu jeziorno-leśnego, re-
liktowej i rzadkiej roślinności jeziora Świteź i okoli-
cznego lasu oraz jeziornej fauny. 

Co roku okolice jeziora odwiedza wielu turystów.
Niegdyś przyjeżdżali tu także Mikołaj II, ostatni car
Rosji z dynastii Romanowów ze swoją świtą, Włodzi-
mierz Wysocki z żoną Mariną Vlady czy Andriej Woz-
niesienski. A i dzisiaj to ciche, spokojne jezioro z przej-
rzystą wodą, o niemal idealnie okrągłym kształcie nie
pozostawi nikogo obojętnym. 

Będąc na Białorusi w rejonie nowogródzkim ko-
niecznie trzeba zobaczyć wieże zamku w Nowo-
gródku, prawosławną cerkiew św. Mikołaja, kościół
św. Michała, dom-muzeum Adama Mickiewicza oraz
kościół farny, gdzie odbyła się ceremonia ślubna
Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej.

Legenda, historia, poezja – ciągle są żywe w oko-
licach Świtezi.                                Alina Mazewska
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Mickiewiczowi nie śniło się...

Podróże sentymentalne

Od po czy nek w oto cze niu przy ro dy, praw dzi wy du -
cho wy re lak s jest za le ca ny ka żdej oso bie i w ka żdym
wie ku. Ha ła śli wy i cha otycz ny rytm ży cia mia sta, spra-
wia że lu dziom bra ku je ka me ral nej ci szy i spo ko ju.
Agro tu ry sty ka stwa rza wa run ki do ta kie go sty lu re kre -
acji, a nie któ rych na wet krót ki kontakt z przy ro dą in -
spi ru je do dzia ła nia. Wy nik stwo rzo ne go wła snorę-
cznie „ar cy dzie ła” wy da je się bliższy i ser cu i umy -
słowi, niż cu dze, któ re mo żna tyl ko z zaz dro ścią po -
dzi wiać. 

Agro tu ry sty ka, cho ciaż jest ma łym ele men tem sze -
ro ko po ję te go po ję cia tu ry sty ki, da je po le do po pi su,
gdzie ka żdy po mysł od no si suk ces. Two rząc z pod -
ręcz nych ma te ria łów, ta kich jak pia sek, kamienie, wo -
da i ce ment, zwy kła dział ka pod Grod nem prze obra-
zi ła się w nie ba nal ne miej sce do spę dza nia ro dzin -
nych week en dów. 

Kre atyw ny ko mi nek, rzeź by przed sta wia ją ce ak ty
ko biet, mi to lo gicz ne, baj ko we po sta cie spra wia ją, wra-
że nia by cia w innym, nierzeczywistym świecie. 

Jak u fu tu ry stów głów nym hasłem po ezji by ło „3 M”
– Mia sto, Ma sa, Ma szy na, to w rzeź bach gro dzień -
skie go twór cy brzmia łoby „4 W” - Wieś, Wi zja, Wol -
nośc i Wy obraź nia.

Alina Mazewska

Artystyczna 
wizja 

rekreacji
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Białoruś – zielone miejsce 
na mapie Europy

Bia�ło�ruś�– kraj�la�sów,�nie�zli�czo�-
nych�rzek�i je�zior�– ide�al�nie�na�da�-
je�się�do „zie�lo�nej�tu�ry�sty�ki”.�Na
ma�pie�Bia�ło�ru�si�do�mi�nu�ją�dwa�ko�-
lo�ry� – zie�lo�ny� i błę�kit�ny.� Jest� tu
oko�ło�20�ty�się�cy�rzek�i oko�ło 11�ty�-
się�cy�je�zior.�Pręd�kość�prą�du�bia�-
ło�ru�skich�rzek�jest�nie�wy�so�ka,�dla-
te�go� po�czuć� urok� pie�szych� wy�-
praw� mo�gą� wszy�scy� mi�ło�śni�cy
„pod�ró�ży�w ciem�no”�nieza�le�żnie
od kon�dy�cji�i do�świad�cze�nia.

Bia ło ru skie rze ki za cho wa ły pier -
wot ne pięk no. Ci chy plusk wo dy i sze -
lest drzew two rzą wspa nia łe wa run ki
do wy po czyn ku w har mo nii z przy ro -
dą. Oko ło 36 proc. te re nu Bia ło ru si
otu la zie lo na koł dra la sów. Pier wot ny
las cią gną cy się na nie zli czo ne dzie -
siąt ki ki lo me trów za dzi wia czło wie ka
po raz pierw szy od wie dza ją ce go Bia -
ło ruś. Chlu bą kra ju są par ki na ro do -
we i re zer wa ty, z któ rych ka żdy jest
na swój spo sób wy jąt ko wy.

Par ki na ro do we „Je zio ra Bra sław -
skie” i „Na ro czań ski” to naj pięk niej sze
za kąt ki bia ło ru skie go po je zie rza. Cha -
otycz na zmia na wzgó rzy i zagłę bień,
licz ne je zio ra są wy ni kiem dzia łal no -
ści ostat nie go lo dow ca, któ ry „prze -
orał” te ren Bia ło ru si 13-16 ty się cy lat
te mu. Głów ny skarb tych za kąt ków to
czy ste je zio ra. Naj bar dziej zna ne są
Je zio ra Bra sław skie, Na rocz, Błę kit ne
je zio ra. Jest to raj dla ama to rów węd -
kar stwa. Oprócz san da czy, szszu pa -
ków, su ma, lesz czy mo żna spo tkać

na wet wę go rza. Nie zwy kle cie ka wy
jest Be re zyń ski Re zer wat Bios fe rycz -
ny za ło żo ny w 1925 ro ku do ochro ny
gi ną cych i za gro żo nych ga tun ków
zwie rząt i pta ków.

Bia ło ru skie par ki na ro do we ma ją
znacz ne do świad cze nie w or ga ni za cji
tur nu sów eko lo gicz nych. Więk szość
z nich ma do bre re ko men da cje za -
chod nich ope ra to rów tu ry stycznych
zaj mu ją cych się „zie lo ną tu ry sty ką”.
Mi ło śni kom dzi kiej przy ro dy są ofe -
ro wa ne pro gra my ob ser wa cji ło si,
dzi ków, sa ren, bo brów, li sów, wil ków
i in nych zwie rząt. Fa scy nu ją ca jest
ob serwa cja cie trze wi w okre sie go -
dów (tur nu sy eko lo gicz ne dla 5-10
osób). Wy ciecz ka łód ką lub stat kiem
mo to ro wym po łą czo na z węd ko wa -
niem i pik ni kiem uczy ni spo tka nie
z przy ro dą nie za po mnia nym. A noc -
leg mo żna za plano wać w jed nej z tu -
tej szych wiej skich po se sji. Bia łoru s-
kie po se sje wiej skie są wy jąt ko we
i nie po wta rzal ne. Nie są ide al ne, ale

za wsze in dy wi du al ne i uwy dat nia ją ce
gu sta i cha rak ter go spo da rzy. Tu ry -
stów przyj mu je po nad pięć dzie siąt
po se sji. Wśród nich sta ro żyt ne, no -
wo cze sne, kom for to we i spartań skie.
Są po se sje go to we spro stać wy ma ga -
niom naj bar dziej wy bred nych tu ry stów
(„Wrzos”, „Ła bę dzie”, „Nad Nie mnem”).
Są też stwo rzo ne na ba zie wiej skich
dom ków („Do ku do wo”, „Ko ma ro wo”,
„Świ te zian ka”). Znaj du ją się tu ta kże
let ni sko we dom ki wy po czyn ko we
na wsi („Sło wik”, „Iw -Le” „Chmie la”).
Wszyst kie zlo ka li zo wa ne w bar dzo
ma low ni czych miej scach – nad brze -
giem zbior ni ków wod nych al bo w le -
sie. Po ko je dla go ści we wszyst kich
wiej skich po se sjach są wy god ne
i kom for to we, a go spo da rze życz li wi

i tro skli wi. Na Bia ło ru si wy od ręb nia
się czte ry ka te go rie kom for tu po se -
sji, za miast tra dy cyj nych gwiaz dek
są zie lo ne ko gu ty. Ka żda wiej ska po -
se sja ofe ru je wła sny pro gram wy po-
czyn ku: łaź nia z mio teł ką, węd ko wa -
nie, zbie ra nie ja gód, grzy bów, ziół
lecz ni czych, wy pra wy kra jo znaw cze,
wy ciecz ki, spław na kaja kach lub tra -
twach i wie le in nych atrak cji. Mo ż-
na roz ko szo wać się przy rzą dzo ny mi
przez go spo dy nię da nia mi kuch ni lu do -
wej, spa ce ro wać po oko li cach, uczest -

ni czyć w re gio nal nych im pre zach
kul tu ral nych i świę tach lu dowych, po -
ma gać w go spo dar stwie al bo spró bo -
wać opano wać sta ro żyt ne rze mio sło.
Lecz naj wa żniej sze – to cał ko wi ty
spo kój, ży cie w mia ro wym, wiej skim
ryt mie, z da la od za mę tu „ka mien -
nych  dżun gli” - ab so lutna swoboda
pod czas wy po czyn ku. Nie wa żne, ja ki
„zie lo ny szlak” pod ró ży po kra ju wy -
bio rą tu ry ści. Raz po czuw szy ra dość
ob co wa nia z przy ro dą i życz li wość
miesz kań ców Bia ło ru si na pew no
spo wo du ją, że bę dzie my chcie li wra -
cać tu nie raz.

Narodowa Agencja 
Turystyki Białorusi

www.belarustourism.by



BIA ŁO RUÃ – TO WSPÓL NE DZIE DZIC TWO:

wiele miejsc znamy z historii Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, wiele postaci znamy z literatury; to przede
wszystkim ludzie – mili, życzliwi. 

Serdecz nie za pra sza my na wspól ne po zna wa nie 
i wę dro wanie po Białorusi.

- Śladami Wybitnych Polaków
- Śladami  Czesława Niemena

- Radziwiłłowskim Szlakiem
- Po Polesiu Prypeckim

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział "Mazowsze" 
00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13
tel. +48 (22) 629-39-47, 629-44-31
fax +48 (22) 627-13-38
e-mail: litewska@pttk.com.pl
www.pttk.com.pl   
www.wycieczkinakresy.pl

Dlaczego warto z nami:

- jesteœmy organizatorem imprez na Białorusi od ponad 20 lat
- docieramy do miejsc, których nie ma w standardowych programach
- znamy dobrze bazę noclegową i gastronomiczną różnej kategorii
- posiadamy wykwalifikowanych pilotów i przewodników

Agencja Turystyczno-Handlowa "Warmos"
na rynku polskim od grudnia 1990 roku.

Zajmu je się w spo sób kom plek so wy ob słu gą ru chu tu ry s-
tycz ne go in dy wi du al ne go i gru po we go oraz biz ne so we go.

Oferuje usługi w:

• pośrednictwie w załatwianiu wiz turystycznych
i służbowych, dla obywateli polskich i krajów 
trzecich do Białorusi 

• rezerwacjach hoteli we wszystkich miastach na
całym terenie Białorusi,

• rezerwacjach 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. 608057-654, 606 920-640
www.warmos-wizy.pl ; e-mail: warmos@warmos.com.pl
skype:warmos                           www.warmos.com.pl 

Biuro podróży

KAtAlinA
Nasze główne kierunki działania:

Rekreacja w oœrodkach spa&wellness:
Białorusi, Polski, Słowacji, Izraela.

Wycieczki narciarskie:
Polska (Krynica Zdrój),  Słowacja, Czechy. 

Wczasy nad morzem:
Bułgaria, Czarnogóra, Egipt, Turcja, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Grecja, Izrael, Sri Lanka, Cypr,

Hiszpania, Włochy.

Wycieczki:
Białoruœ, Litwa, Czechy, Ukraina, Rosja, Polska, Izrael.

tel. +375 17 280 55 81  www.katalina.by  

Wiemy, jak zadowolić każdego klienta, 
stawiajâc na jakosć i profesjonalizm. 
Sprawimy, że podróż z nami będzie

najciekawsza, najlepsza i niezapomniana!
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Sza�now�ni�
Pań�stwo!

Ob�wód�Wi�teb�ski�uwa�ża�się�za�Po�je�zie�rze
Bia�ło�ru�skie.�Nie�sa�mo�wi�te�pięk�no�kra�jo�bra�-
zu�ukształ�to�wa�ło�się�w�okre�sie�ostat�nie�go�zlo�-
do�wa�ce�nia�wałdajskie�go�12�tys.�lat�te�mu:�2�tys.
je�zior,�240�ma�łych�rzek�i�dwie�du�że�rze�ki�-�Za�chod�nia�Dźwi�na�i�Dniepr.�Ob�wód�zaj�mu�je

pierw�sze�miej�sce�w�Re�pu�bli�ce�od�no�śnie�za�so�bów�wo�dy.�Wie�ko�we�la�sy� igla�ste�sta�no�wią�pra�wie�60%�łącz�nej
po�wierzch�ni�la�sów.

Na�te�ry�to�rium�ob�wo�du�znaj�du�ją�się�Be�re�zyń�ski�Re�zer�wat�Bios�fe�ry,�2�par�ki�na�ro�do�we,�88�re�zer�wa�tów�i�po�nad
200�po�mni�ków�przy�ro�dy.�Wie�le�z�chro�nio�nych�ob�sza�rów�przy�rod�ni�czych�Wi�tebsz�czy�zny�jest�zna�nych�i�ce�nio�nych
w�świe�cie�oraz�są�świa�to�wym�dzie�dzic�twem�kul�tu�ro�wym��UNE�SCO.

Wi�tebsz�czy�zna�-�to�kra�ina�z�bo�ga�tą�hi�sto�rią�i�kul�tu�rą,�ko�leb�ka�bia�ło�ru�skiej�pań�stwo�wo�ści.�Sta�ry�Po�łock�na�zy�-
wa�ny�jest�"oj�cem�miast�bia�ło�ru�skich",�w�cią�gu�1152�lat�swej�hi�sto�rii�zy�skał�ty�tuł�du�cho�we�go�cen�trum�Sło�wian
Wschod�nich,�jest�oj�czy�zną�Eu�fro�zy�ny�Po�łoc�kiej�-�świę�tej�pa�tron�ki�Bia�ło�ru�si,�Fran�cisz�ka�Sko�ri�ny,�Sie�mio�na�Po�-
łoc�kie�go.�W�Po�łoc�ku�za�cho�wa�ła�się�pierw�sza�na�zie�mi�bia�ło�ru�skiej�ka�mien�na�świą�ty�nia�-�per�ła�daw�ne�go�bu�dow�-
nic�twa�-�So�bór�św.�Zo�fii.
Wi�tebsz�czy�zna�wy�da�ła�kra�jo�wi�i�świa�tu�wie�le�zna�nych�po�sta�ci:�Wa�si�lij�Tia�piń�ski,�Marc�Cha�gall,�Wa�syl�By�kow,

Wło�dzi�mierz�Ko�rot�kie�wicz,�Piotr�Ma�sze�row,�Pa�weł�Su�choj,�Żo�res�Ał�fio�row...�Obec�nie�w�ob�wo�dzie�wie�le�się�czy�ni
w�ce�lu�za�cho�wa�nia�i�roz�wo�ju�tra�dy�cji�kul�tu�ry.

Wi�tebsz�czy�zna,�to�uzna�na�sto�li�ca�bia�ło�ru�skie�go�lnu.�Or�szań�ski�Kom�bi�nat�Lnu�-��naj�więk�szy�pro�du�cent�tka�nin�lnia�-
nych�w�WNP�i�Eu�ro�pie.�Skon�cen�tro�wa�ne�są�tu�taj:�no�wo�cze�sny�prze�mysł�pe�tro�che�micz�ny,�ma�szy�no�wy,�dy�na�micz�nie
roz�wi�ja�ją�cy�się�rol�ni�czy�sek�tor�eko�no�mi�ki,�mo�der�ni�zo�wa�ne�są�za�kła�dy�prze�twór�stwa�mię�sne�go�i�mlecz�ne�go.
Na�na�szej�zie�mi�zro�dził�się�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Fe�sti�wal�Sztu�ki�"Sło�wiań�ski�Ba�zar�w�Wi�teb�sku"�-�zna�czą�ce�wy�da�-

rze�nie�kul�tu�ral�ne�dla�na�ro�dów�Sło�wiań�skich,�sym�bol�jed�no�ści�i�przy�jaź�ni.

Błę�kit�no�oka�kra�ina�Po�je�zie�rza�Bia�ło�ru�skie�go�po�sia�da�nie�zwy�kłą�au�rę,�przy�cią�ga�go�ści�i�tu�ry�stów�z�ca�łe�go�świa�-
ta�na�ro�do�wą�go�ścin�no�ścią,�od�po�wie�dzial�nym�i�twór�czym�po�dej�ściem�do�biz�ne�su.
Ba�zę�tu�ry�stycz�ną�w�ob�wo�dzie�sta�no�wi�78�ho�te�li�oraz�449�go�spo�darstw�agro�tu�ry�stycz�nych.�Ku�ra�cję�zdro�wot�ną�miesz�-

kań�com�i�go�ściom�ob�wo�du�za�pew�nia�8�sa�na�to�riów,�6�kom�plek�sów�lecz�ni�czo�-zdro�wot�nych,�29�baz�wy�po�czyn�ko�wych.
Roz�wo�jo�wi�eko�tu�ry�sty�ki�w�ob�wo�dzie�Wi�teb�skim�sprzy�ja�obec�ność�na�je�go�te�ry�to�rium��"Be�re�zyń�skie�go��Re�zer�-

wa�tu�Bios�fe�ry"�oraz�par�ków�na�ro�do�wych�"Je�zio�ra�Bra�sław�skie"�i�"Na�ro�czań�ski".
Po�nad�to,�w�ob�wo�dzie�utwo�rzo�no�i�funk�cjo�nu�je�22�re�zer�wa�ty��zna�cze�nia�Re�pu�bli�kań�skie�go,�80�lo�kal�nych�re�zer�-

wa�tów,�a�ta�kże��sie�dem�Pań�stwo�wych�In�sty�tu�tów�Ochro�ny�Przy�ro�dy�za�rzą�dza�ją�cy�mi�re�zer�wa�ta�mi.

Wi�tebsz�czy�zna�zna�na�jest�z�swo�ich�go�spo�darstw�ło�wiec�kich,�w�któ�rych�stwo�rzo�ne�są�wa�run�ki�do�uda�nych�po�lo�-
wań�i�węd�ko�wa�nia.�Do�świad�cze�ni�prze�wod�ni�cy�i�my�śli�wi,�w�za�le�żno�ści�od�se�zo�nu,�za�pew�nia�ją�wszel�kie�go�ro�dza�-
ju� ło�wy.�W� su�mie� w� re�gio�nie� znaj�du�ją� się� 62� go�spo�dar�stwa� ło�wiec�kie,� na� któ�rych� te�ry�to�rium� funk�cjo�nu�je
151�dom�ków�my�śliw�skich�i�ry�bac�kich.

Ak�tu�al�na�in�for�ma�cja�o�wszyst�kich�agro�- i�eko�go�spo�dar�stwach,�dom�kach�my�śliw�skich,�ho�te�lach,�przed�się�bior�-
stwach�tu�ry�stycz�nych�ob�wo�du�Wi�teb�skie�go�do�stęp�na�jest�na�stro�nie�wy�dzia�łu�spor�tu�i�tu�ry�sty�ki�ob�wo�do�we�go�ko�-
mi�te�tu�wy�ko�naw�cze�go�www.to�urvi�tebsk.gov.by.

Aleksandr Kosiniec

Prze�wod�ni�czą�cy�Witebskiego
Ob�wo�do�we�go�Ko�mi�te�tu�Wy�ko�naw�cze�go�

Błękitnooka kraina
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Wi�tebsk�jest�mia�stem�bo�ga�tym
w�tra�dy�cje�hi�sto�rycz�ne�i�przede�wszy-
st�kim�kul�tu�ro�we,�któ�re�są�pie�lę�gno�-
wa�ne�i�na�dal�wa�żne�dla�bu�do�wa�nia
to�żsamo�ści�mia�sta.�To�jest�fa�scy�nu�-
ją�ce�jak�Wi�tebsk,�skrom�ne�ro�syj�skie
mia�sto,�sta�ło�się� jed�nym�z�naj�bar�-
dziej�wpły�wo�wych� bram�do� sztu�ki
XX�wie�ku.��Swo�isty�kul�tu�ro�wy�ge�nius
lo�ci�ar�ty�stycz�ne�go�ży�cia.�Dzie�ła�wi�-
teb�skich�mi�strzów�do�dziś�pod�no�szą
ci�śnie�nie�uczest�ni�ków�ar�ty�stycz�nych
au�kcji�w�So�the�by’s�w�No�wym�Jor�ku
oraz�Chri�sie’s�w�Lon�dy�nie.

Tu ry sty ka kul tu ro wa jest jed nym
z naj więk szych i naj szyb ciej roz wi ja -
ją cym się seg men tem świa to we go
rynku tu ry stycz ne go. Dla re gio nów
i miej sco wo ści o du żych wa lo rach
kul tu ral nych tu ry sty ka mo że sta no wić
istot ny ele ment usług.

Obiek ty i even ty z za kre su kul tu ry
two rzą no we zja wi sko na ma pie usług
tu ry stycz nych, któ re mo żna na zwać
prze my słem kre atyw no ści. Sze ro ko
ro zu mia na kul tu ra jest co raz czę ściej
wy ko rzy sty wa na do pro mo wa nia
miejsc, miej sco wo ści i re gio nów. Wie -
le miej sco wo ści ak tyw nie się roz wi ja
dzię ki sku tecz nej pro mo cji ich ma te rial nych i nie ma te -
rial nych dóbr kul tu ry. Ele men ty te są spo so bem bu do -
wa nia prze wa gi na co raz bar dziej kon ku ren cyj nym
ryn ku tu ry sty ki oraz stwo rze nie lo kal nych od ręb no ści
w ob li czu nud nej glo ba li za cji.

Chce my po ka zać dłu go fa lo wą i kon kret ną wi zję
roz wo ju tu ry sty ki Wi teb ska po przez kul tu rę. Ma my na -
dzie ję, że po przez po ka za nie wy jąt ko wo ści kul tu ro wej
Wi teb ska mo że my przy czy nić się do wzro stu przy jaz -
dów tu ry stów do mia sta. Dla te go też mia sto jest ot-
war te na współ pra cę z or ga ni za to ra mi sze ro ko ro zu -
mia nej tu ry sty ki kul tu ro wej.

Na�po�cząt�ku�był�Wi�tebsk

Wi tebsk za wsze był miej scem prze siad ko wym
mię dzy Mo skwą a Ki jo wem, ak tyw nie od bie rał rów -
nież wpły wy in nej kul tu ry z bał-
tyc kich sto lic Wil na, Ry gi i Tal li na.
Ze wzglę du na to poło że nie geo gra -
ficz ne i trzy że glow ne rze ki – Wić bę,
Łu czo sę i Dźwi nę, mia sto sta ło się
zna czą cym cen trum han dlu dla two -
rzą ce go się bo ga te go miesz czań-
stwa. Stwo rzył się sys tem, któ ry „ro -
dził” ar ty stów, ale co naj wa żniej sze
wspierał ich roz wój, po zwa lał na in -
dy wi du alizm i kre ował wiel ki przy -
pływ twór cze go eks pe ry men to wa nia.

W kul tu ro wych dzie jach Wi teb ska
szcze gól nie wa żnym okre sem był po -
czą tek XX wie ku gdy mia sto by ło jed -
nym z głów nych ośrod ków ar ty stycz-
nych eu ropej skiej i świa to wej awan gar -
dy. Dzie ła Il ja Re pi na, Je hu dy Pe na,
Marca Cha galla, Ka zi mie rza Ma le wi -
cza są ści śle zwią za ne z Wi teb skiem.
I. Trut niew, M. Do bu zhin sky L. Li sit sky,
R. Falk pra co wa li tu w ró żnych okre -
sach swo jej twór czo ści.

At mos fe ra Wi teb ska stwo rzy ła wa -
run ki wiel kiej  twór czej erup cji ar ty stycz -
nych eks pe ry men tów. Ar ty ści te go mia-
sta, za chę ce ni przez wy bit ne in dy wi du -
al no ści, m. in. Mar ca Cha gal la spra wi li,
że Wi tebsk osią gnął szczyt sła wy ja ko

la bo ra to rium dla ar ty stycz nej awan gar dy. To tu taj, ta -
cy lu mi na rze jak El Lis sitz ky Ju rij Pen, Ka zi mierz Ma -
le wi cza, Ni ko łaj Su etin, Mi cha ił Bach ti n i in ni pra-
co wa li, in spi ro wa li się na wza jem, wnosząc cha rak te -
ry styczny wkład do mo der ni zmu. 

Hi sto ry cy sztu ki od lat ba da ją "Wi teb skie zja wi sko".
Ana li zu ją Aka de mię Sztu ki Cha gal la, je go głów nych
na uczy cie li i uczniów. Wy prze dza ją ce czas twór cze
za ło że nia  gru py ar ty stów UNO VIS,  eks pe ry men ty ar -
chi tek to nicz ne Ma le wi cza, krąg Bach ti na i wa żne wy -
da rze nia w sfe rze te atru i mu zy ki. Wi teb ska Szko ła
Ma lar ska to fa scy nu ją cy i trans for mu ją cy mo ment
w hi sto rii świa to wej sztu ki. 

Z sa tys fak cją mo żna stwier dzić, że ostat nie la ta
kreu ją ce mo dę na tu ry sty kę kul tu ro wą są źró dłem du -
że go za in te re so wa nia Wi teb ską Szko łą oraz sze rzej
hi sto rią i kul tu rą Bia ło ru si. Le gen da ar ty stycz ne go Wi -
teb ska za wie ra wie le od nie sień hi sto rycz nych, któ re
po zwa la ją zro zu mieć ge nius lo ci mia sta ja ko ko leb ki
kon ste la cji ge nial nych ar ty stów. Uni kal ne zja wi ska ar -
ty stycz ne i cha rak te ry stycz ny, wi teb ski trend sztu ki eu -
ro pej skiej są bez cen ną, in te gral ną czę ścią bia ło ru s-
kie go dzie dzic twa kul tu ro we go.

Naj bar dziej zna ny mi i po pu lar ny mi przed sta wi cie -
lami szko ły są Marc�Cha�gall i Ka�zi�mierz�Ma�le�wicz.
Ale hi sto rycz nie rzecz bio rąc na pierw szym miej scu
na le ży wy mie nić Je�hu�dę�Pe�na (1854-1937), któ ry był
za ło ży cie lem pry wat nej Szko ły Sztuk Pięk nych w Wi -
teb sku. Je go twór czym na stęp cą był Marc Cha gall. 

Wi tebsk ak tyw nie ko rzy sta z tej
spu ści zny. Dynamicznie dzia ła ją ce
Mu zeum Cha gal la, Mię dzy na ro do -
wy Ple ner Cha gal low ski, któ ry jest
sze ro ko za kro jo nym przed się wzię -
ciem kul tu ral nym, or ga ni zo wa nym
co rocz nie w ra mach Dni Cha gal la
są te go po twier dze niem.

Prze ło mem w dzie le po wro tu
dzie dzic twa Mi strza do oj czy zny
stał się I Mię dzy na ro do wy Ple ner
Cha gal low ski, któ ry od był się

w dniach 15 czerw ca - 6 lip ca 1994 ro ku. Był on nie
tyl ko wa żnym wy da rze niem w ży ciu kul tu ral nym Bia -
ło ru si, ale ta kże ca łe go świa ta. ONZ wpi sa ła Ple ner
na li stę im prez po świę co nych 50-le ciu tej or ga ni za cji.
We dług Hil la ry Clin ton Ple ner stał się jed nym z naj -
więk szych wy da rzeń kul tu ral nych ro ku 1994. Wzię ło
w nim udział 42 ar ty stów z Bia ło ru si, Fran cji, Gre cji,
Izra ela, Nie miec, Pol ski, Ro sji, USA i Włoch. Przez
20 dni mie li oni mo żli wość pra cy twór czej w ma low ni -
czych ple ne rach do rze cza Dźwi ny: w mu zeum w by -
łym ma jąt ku Il ji Re pi na, w Zdraw nie wie, na uli cach
Wi teb ska. Po za koń cze niu Ple ne ru od by ła się wy sta -
wa kon kur so wa, oce nia na przez mię dzy na ro do we ju -
ry, w skład któ re go we szli zna ni ar ty ści, hi sto ry cy
sztu ki, wła ści cie le ga le rii ma lar stwa z ró żnych kra jów. 

Eks po no wa ne na wy sta wie ob ra zy zo sta ły po tem
po da ro wa ne mia stu i tym sa mym za po cząt ko wa ły
Ga le rię Cha gal low ską. Ja ko dar dla Wi teb ska przy -
słał swo ją pra cę świa to wej sła wy ma larz Mi cha ił Sze -
mia kin. Wy da no ilu stro wa ny ka ta log, już te raz ucho-
dzą cy za bi blio gra ficz ny ra ry tas. 

W ra mach I Mię dzy na ro do we go Ple ne ru Cha gal -
low skie go od by ły się rów nież in ne wy sta wy: 
• wy sta wa prac pierw sze go na uczy cie la Cha gal la

- Ju de la Pe na, 
• wy sta wa po świę co na 75 rocz ni cy po wsta nia szko ły

pla stycz nej w Wi teb sku, 
• wy sta wa "Kul tu ra i ży cie co dzien ne Ży dów na zie mi

Cha gal la" 

Mię dzy na ro do we Ple ne ry Cha gal low skie to pre sti -
żo we wy da rze nia kul tu ral ne na ska lę świa to wą, któ re
nie tyl ko czczą pa mięć wiel kie go ma la rza XX wie ku,
ale przede wszyst kim roz sze rza ją mię dzy na ro do we
kon tak ty kul tu ral ne, ak ty wi zu ją ży cie ar ty stycz ne mia -
sta i pod trzy mu ją wy jąt ko we tra dy cje ar ty stycz ne Wi -
teb ska. 

W ra mach Dni Cha gal la 1997 od by ły się: 
• wy sta wa uczest ni ków II Mię dzy na ro do we go Ple ne ru

Cha gal low skie go 
• wy sta wa li to gra fii Mar ca Cha gal la z mu zeum Cha-

gal la w Ni cei i Fun da cji Idy Cha gall 
• otwar cie mu zeum w do mu Mar ca Cha gal la. 

(red.)

Witebski renesansWi�tebsk�
No�wy�Jork�
Lon�dyn

Je hu da Pen
– por tret 

M. Cha gal la

Dom - Muzeum Chagala

Panorama od strony Dźwiny

Rzeka Wićba, lewy dopływ Dźwiny

Zbiory Muzeum

Wnętrze Muzeum
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Przy�na�le�żność�do�Han�zy�to�set�ki�lat�łą�czą�cych
się�z�naj�lep�szy�mi�tra�dy�cja�mi�daw�ne�go�Po�łoc�ka.
Dla�te�go�dla�dzi�siej�sze�go�roz�wo�ju�Po�łoc�ka��war�to
od�wo�ły�wać�się�wła�śnie�do�Han�zy�–�tej�pierw�szej
hi�sto�rycz�nej�qu�asi�Unii�Eu�ro�pej�skiej.�War�to�po�-
wra�cać�do�ko�rze�ni,�gdyż�prze�szłość�mo�że�do�sko�-
na�lić�na�szą�przy�szłość.

Han za – to ta jem ni cze sło wo, kie dyś rzad ko uży -
wa ne po za li te ra tu rą fa cho wą, od pra wie trzy dzie stu
lat za czy na po wra cać na eu ro pej ską sce nę. A sta ło
się to w ro ku 1980, kie dy w ho len der skim mie ście
Zwol le od był się I Zjazd No wej Han zy, na któ rym spo -
tka li się przed sta wi cie le 43 miast na le żą cych nie gdyś
do Li gi Han ze atyc kiej. Li gi, któ ra przez 300 lat swo je -
go funk cjo no wa nia ukształ to wa ła swo istą kul tu rę
miast han ze atyc kich pół noc nej Eu ro py. 

Hi sto rycz nie sym bo lem wie lu miast umiesz cza nym
na ich pie czę ciach by ła ko ga – cha rak te ry stycz ny typ
stat ku uży wa ny w han dlu w pół noc nej Eu ro pie od XI
do XV wie ku. Wi ze ru nek ten jest dzi siej szym her bem
Po łoc ka. To żsa mość wciąż ży je. Dla pod kre śle nia jej
ran gi Na ro do wy Bank Re pu bli ki Bia ło ruś wy emi to wał
ko lek cjo ner ską, srebr ną 20-ru blów kę.

No mi nał 20 ru bli
Praw ny śro dek płat ni czy w Re pu bli ce Bia ło ruś
Me tal Ag 925
Stem pel lu strza ny
Wy mia ry 38,61 mm
Ma sa 28,28 g
Na kład do 7000 szt.
Emi tent Na ro do wy Bank Re pu bli ki Bia ło ruś
Da ta emi sji gru dzień 2011

No wa Han za to  po wsta nie no wej atrak cji tu ry stycz -
nej na ba zie – pro mo wa nej do tych czas z po wo dze -
niem – daw nej hi sto rii Po łoc ka oraz wy eks po no wa nie
wa lo rów kul tu ral nych i edu ka cyj nych naj star sze go
mia sta Bia ło ru si. Han ze atyc ka du ma Po łoc ka to spo -
sób, w ja ki mo żna za in te re so wać tu ry stów mia stem,
zwłasz cza w okre sie przy go to wań do Mi strzostw
Świa ta w Ho ke ju. Idea pro jek tu to oży wie nie w świa -
do mo ści spo łecz nej daw nej funk cji han dlo wej mia sta,
któ ra by ła pod wa li ną kil ku set let nie go  roz kwi tu.

Han ze atyc kie ko rze nie Po łoc ka, to oka zja aby kon -
ty nu ować wszyst kie naj lep sze tra dy cje te go związ ku,

sku pia jąc się przede wszyst kim na sze ro ko po ję tej
współ pra cy go spo dar czej i kul tu ral nej. Po li tycz ne i go -
spo dar cze związ ki Po łoc ka z Han zą spo wo do wa ły
bar dzo in ten syw ny wzrost wy mia ny han dlo wej z wie -
lo ma re jo na mi ów cze snej Eu ro py. Spo tka nia No wej
Han zy, któ re od by wa ją się co ro ku w in nym mie ście,
na wią zu ją do tra dy cji sej mu han ze atyc kie go tzw. Han -
se ta gu i jar mar ków śre dnio wiecz nych.

W Po łoc ku, tak jak i w wie lu in nych mia stach daw -
nej Han zy po zo sta ły licz ne obiek ty w po sta ci ko ścio -
łów, ra tu szy, klasz to rów, ka mie nic miesz czań skich czy
urzą dzeń go spo dar czych, świad czą ce o bo ga tej i bu-
rz li wej hi sto rii  mia sta. Po łock, to naj star sze mia sto na
Bia ło ru si (pierw sza wzmian ka wpi sa na w dzie jach to
862). Dzi siaj mia sto jest na zy wa ne mia stem mu ze ów,
tu taj znaj du je się ich dzie sięć. Jak na wiel kość mia -
sta, to du żo.

Mia sto ofe ru je nie sa mo wi te wi do ki Za chod niej
Dźwi ny oraz  pa no ra mę  naj star szej i naj wspa nial szej
mo nu men tal nej bu dow li Bia ło ru si Ka te dry św. Zo fii,
cer kwi z XI wie ku. Jest ona uoso bie niem nie za le żno -
ści i si ły Po łoc ka. Dzi siaj ka te dra jest nie tyl ko mu -
zeum, ale ta kże sa lą kon cer to wą, gdzie mo żna usły-
szeć dźwię ki ma je sta tycz nych or ga nów. Znaj du je się
tu taj klasz tor Świę tej Eu fra siń ji, któ ra by ła je go fun-
da tor ką (1125). Ko ściół Prze mie nie nia Pań skie go
(XII wiek) wraz z klasz to rem są rzad ki mi za byt ka mi
sło wiań skiej ar chi tek tu ry i ma lar stwa. Tu taj ta kże znaj -
du ją się re li kwie św. Eu fro zyny Po łoc kiej. A w głów -
nym ko ście le klasz to ru - ko ście le św. Krzy ża  znaj du je
się zło ty krzyż, wy ko na ny w 1161 na zle ce nie św. Eu -
fro zyny Po łoc kiej przez rze mieśl ni ka La za ra Bog szę.

Do in nych cen nych za byt ków Po łoc ka na le żą: Gór -
ny i Dol ny Za mek wraz z wa ła mi Iwa na Groź ne go, kom -
pleks daw ne go klasz to ru Ob ja wie nia, dom Pio tra I,
bu dy nek Ra dy, re zy den cja gu ber na to ra, Ko le gium
Je zu ic kie.

Te obiek ty, a ta kże cie ka wa kul tu ra są do sko na łym
ma gne sem przy cią ga ją cym tu ry stów, chcą cych dzi -
siaj od na leźć cień daw nej, fa scy nu ją cej prze szło ści,
prze no sząc się choć na chwi lę w in ny, wie lo kul tu ro -
wy, hi sto rycz ny, ta jem ni czy świat.

Do Związ ku No wej Han zy na le ży dzi siaj po nad 200
miast z 16 kra jów, a prze wod ni czy jej oczy wi ście Lu -
be ka. Współ pra ca, głów nie re gio nal na do ja kiej No wa
Han za od wo łu je się w prak ty ce, ma słu żyć przede
wszyst kim wskrze sze niu i od bu do wie du cha daw nych

miast han ze atyc kich. W opar ciu o tra dy cje lo kal ne ma
roz wi jać wza jem ne kon tak ty go spo dar cze, kul tu ral ne,
tu ry stycz ne. Dzia ła nia te go związ ku pod ję to w 1980 ro-
ku, a wiec jesz cze przed wszyst ki mi zmia na mi po li -
tycz ny mi w Eu ro pie. I zno wu, tak jak kie dyś w śre dnio -
wie czu dzia łal ność związ ku jest po nad pań stwo wa.
Ćwierć wie cze jej ist nie nia za owo co wa ło stwo rze niem
sie ci no wych po wią zań go spo dar czych, wspól ną stra -
te gią ochro ny i re no wa cji za byt ków, od bu do wy hi sto -
rycz nych cen trów miast, czy zwró ce niem uwa gi na
zna cze nie ochro ny śro do wi ska. Zwią zek No wej Han -
zy po zwa la le piej zro zu mieć i ak cep to wać od mien no -
ści kul tu ro we, oby cza jo we, po li tycz ne i spo łecz ne
na ro dów. Uczy to le ran cji i wza jem ne go po sza no wa -
nia. Wzmac nia po czu cie de mo kra cji i po zwa la ko rzy -
stać z do świad czeń part ne rów. Zbli ża miesz kań ców
wschod niej i za chod niej czę ści Eu ro py.

Ce le Związ ku:
• pre zen ta cja prze szło ści i współ cze sno ści miast Han zy,
• uka za nie związ ków miast na le żą cych do wspól no ty,
• in te gra cja miast człon kow skich, na wią za nie bez po

śred nich kon tak tów mię dzy ludz kich,
• stwo rze nie fo rum wy mia ny ini cja tyw go spo dar czych,

kul tu ral nych i tu ry stycz nych,
• pre zen ta cja do rob ku kul tu ral ne go miast,
• dzia ła nia na rzecz in te gra cji lu dzi zdro wych ze świa-

tem osób nie peł no spraw nych,
• współ pra ca or ga ni za cji po za rzą do wych,
• wy mia na do świad czeń i współ pra ca mło dych lu dz-

w ra mach.
(red.)

Hanzeatycka duma Połocka

Rzeka Dźwina

Geocentrum, na zwieńczeniu - symbol Hanzy

Klasztor Żeński św. Eufozyny Połockiej
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Nie�śwież� jest� sto�li�cą� jed�ne�go
z�naj�wa�żniej�szych�ro�dów�szla�chec�-
kich�Wiel�kie�go�Księ�stwa�Li�tew�skie�-
go�–�Ra�dzi�wił�łów.��Ze�spół�zam�ko�wy
w�Nie�świe�żu�usy�tu�owa�ny�jest�w�czę�-
ści� pół�noc�no�-wschod�niej�mia�sta,
w�oto�czeniu�sta�wów�w�do�li�nie�rze�ki
Uszy.�Już��pra�wie�500�lat�jest�on�świad�-
kiem�burz�li�wej�hi�sto�rii�tych�ziem.

Ini cja ty wa wznie sie nia zam ku mu ro -
wa ne go na le ży do pierw sze go or dy na -
ta nie świe skie go Mi ko ła ja Krzysz to fa
Ra dzi wił ła „Sie rot ki” (1549–1616). Pier-
w sza fa za bu do wy zam ku przy pa da na
rok 1583. Od 1586 do 1599 r. pra ca mi
bu dow la ny mi kie ro wał wło ski ar chi tekt
Gio van ni Ma ria Ber nar do ni. Bu dow la zo -
sta ła ukoń czo na na po cząk tu w. XVIІ.

Za mek w Nie świe żu jest wpi sa ny na li -
stę świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we -
go UNE SCO. W pierw szym okre sie
swe go ist nie nia był zbu do wa ny ja ko
for te ca, do dat ko wo łą czył w so bie ce -
chy go ty ki, re ne san su i ba ro ku. Przez
kil ka stu le ci za mek w Nie świe żu miał
du że stra te gicz ne zna cze nie mi li tar ne.
Tu znaj do wa ły się pry wat ne woj ska
Ra dzi wił łów – nie ko ro no wa nych kró -
lów Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go.
W XVII wie ku ar ty le ria zam ku skła da ła
się z po nad stu ar mat. 

Dra�ma�tycz�ne�lo�sy�Zam�ku
Pa łac prze cho dził wie le dra ma tycz -

nych chwil. Po raz pierw szy zo stał ob -
ra bo wa ny przez Ro sjan w 1657 ro ku.
Za mek był moc no uszko dzo ny pod -
czas II woj ny pół noc nej w 1706 ro ku

przez ar mię kró la szwedz kie go Ka ro la
XII. Dzię ki wie lo let nim pra com Ra dzi -
wił ło wie od no wi li i po więk szy li Za mek.
Pra ce nad zo ro wa li nie miec cy i wło scy
ar chi tek ci. W XVIII wie ku po prze bu do -
wie za mek w Nie świe żu na był ta ki wi -
ze ru nek, ja ki wi dzi my te raz: wspa nia ły
wy strój w sty lu ba ro ko wym, ażu ro we
bal ko ny i fi li gra no we wie życz ki. Oprócz
kon struk cji na ziem nych, pa łac w Nie -
świe żu mo że się po chwa lić licz ny mi
piw ni ca mi, pod zie mia mi i kryp ta mi. Ko -
lej ne ra bun ki rę ka mi Ro sjan mia ły miej -
sce pod czas kon fe de ra cji bar skiej.
W 1770 ro ku za mek zo stał za ję ty przez
Ro sjan. Ar chi wa prze wie zio no do Pe -
ters bur ga, gdzie znaj du ją się do dziś.
Ko lej nym dra ma tem był rok 1812, na -
stęp nie wiel ki cios Zam ko wi przy nio sła

I woj na świa to wa. Koń cem epo ki Ra -
dzi wił łów był rok 1945.

Ta�jem�ni�ce�Nie�świe�ża

Skarb�Ra�dzi�wił�łów�
W prze cią gu 500 let niej hi sto rii zam -

ku w Nie świe żu je go wła ści cie le ze bra li
wspa nia łe ko lek cje  dzieł sztu ki o du żej
ar ty stycz nej i hi sto rycz nej war to ści.
Oprócz ro dzi ne go zło ta i sre bra Ra dzi -
wił łów, sta rej por ce la ny, cen nych ob ra -
zów sta rych mi strzów, znaj do wa ła się
tu taj bi blio te ka z bar dzo bo ga tym księ -
go zbio rem. W ar chi wum by ły prze cho -
wy wa ne prak tycz nie wszyst kie do ku-
menty Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go,
po cząw szy od cza sów Ja gieł ły. W  bi -
blio te ce ze bra ne by ły rów nież bar dzo
rzad kie rę ko pi sy, do ku men ty hi sto rycz -

ne o ró żnym zna cze niu, li sty wie lu mo -
nar chów. Wszyst kie te rze czy two rzy ły
pod sta wę le gen dy o skar bach Ra dzi -
wił łów. Uwa ża się, że wszyst kie te
skar by mu sia ły być prze cho wy wa ne
tyl ko  w zam ku i nie mo gły być wy wie -
zio ne na wet pod czas in wa zji woj sko -
wych. Le gen da mó wi, że stwo rzo no
taj ne po miesz cze nia, o któ rych wie -
dział tyl ko ksią żę i je go naj bli żsi słu żą -
cy. W 1812 ro ku pod czas woj ny ostat ni
ksią żę Ra dzi wiłł li nii nie świe skiej prze -
szedł na stro nę Na po le ona. Kie dy fran -
cu zi w po śpie chu opusz cza li Nie śwież
ksią żę Do mi nik Ra dzi wiłł nie zdą żył za -
brać ca łe go swo je go ma jąt ku. Do mia -
sta we szły woj ska ro syj skie i wy wio zły
ma ją tek Ra dzi wił łów do Ro sji. Jed nak
słyn ny skarb Ra dzi wił łów nie zo stał od -
na le zio ny. Na po szu ki wa nie te go skar -
bu przy je żdża wie lu “łow ców skar bów”.

Duch�Bar�ba�ry�Ra�dzi�wił�łów�ny
Za mek w Nie świe żu jest jed nym

z naj bar dziej ta jem ni czych i za gad ko -
wych miejsc na Bia ło ru si. Nie któ rzy wie -
rzą, że w pa ła cu miesz ka duch Bar ba ry
Ra dzi wił łów ny, któ ra by ła żo ną kró la Zy-
gmun ta II Au gu sta. We dług le gen dy Bar-
ba ra wy szła za mąż za Zyg mun ta w ta -
jem ni cy przed dwo rem kró lew skim.  We-
dług tra dy cji tam tych cza sów no wy król
po wi nien umoc nić pań stwo za po śred -
nic twem do bre go ma łżeń stwa. Po nie -
waż dwór kró lew ski nic nie wie dział o ma ł-
żeń stwie kró la z Bar ba rą, mat ka Zyg -
mun ta – Bo na Sfo rza – sta ła na cze le
po szu ki wań żo ny dla sy na. Wieść o ma -
łżeń stwie z Bar ba rą roz cza ro wa ła ją
i po krzy żo wa ła jej pla ny, więc po sta no -
wi ła za wszel ką ce nę po zbyć się sy no -

wej. Mat ka kró la wy je cha ła z ca łym
dwo rem do Włoch, ale zo sta wi ła le ka -
rza, któ ry miał otruć Bar ba rę. Le karz
przy go to wał tru ci znę i speł nił proś bę Bo -
ny. Bar ba ra zo sta ła po cho wa na w Kra -
ko wie. Zyg munt jed nak bar dzo ko chał
swo ją żo nę i nie mógł się po go dzić z jej
śmier cią. Po sta no wił za po mo cą al che -
mi ków wy wo łać du cha zmar łej ma łżon -
ki. We dług za sad se an su spi ry tu ali sty-
cz ne go nie mo żna do ty kać du cha. Kie -
dy wszyst kie ob rzę dy by ły wy ko na ne
i po ja wił się duch Bar ba ry, król nie wy -
trzy mał i ob jął uko cha ną.  We dług le -
gen dy od te go cza su duch Bar ba ry nie
mógł od na leźć spo ko ju, a po śmier ci
króla za miesz kał w zam ku w Nie świe żu.
Mó wią, że duch Bar ba ry ujaw nia się
w zam ku w no cy przed go dzi ną pierw -
szą. Swo im ob ja wie niem duch uprze dza
o nad cho dzą cych nie szczę ściach. 

Są lu dzie, któ rzy twier dzą, że wi dzie li
du cha Bar ba ry w noc przed wiel kim po -
ża rem w 2002 ro ku, kie dy się spa li ła
znacz na część zam ku. Na pod sta wie tej
le gen dy po wstał dra mat „Czar na Pan na
z Nie świe ża”, któ ry od no si du że suk ce -
sy w te atrze bia ło ru skim.

Okres�no�wej�świet�no�ści
W 1994 ro ku ze spół zam ko wy zo stał

uzna ny za na ro do wy po mnik hi sto rii
i kul tu ry przez wła dze Bia ło ru si. 

W 1997 ro ku roz po czę to re stau ra cję
Zam ku. W 2001 ro ku ze spół zam ko wy
zo stał prze ka za ny Na ro do we mu Mu -
zeum – Re zer wa to wi Hi sto rycz no-Kul -
tu ral ne mu Nie śwież. Za mek otwar to dla
zwie dza ją cych 21 lip ca 2012 ro ku w obec-
no ści człon ków ro du Ra dzi wił łów.

(red.)
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Drodzy przyjaciele!

Nasza Ziemia Brzeska jest zadziwiająco piękną i gościnna krainą, którą doceni każdy, kto lubi podróże i aktywny

odpoczynek, kto jest otwarty na nowe wrażenia oraz interesuje się historią.

Pierwotna przyroda oraz bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe czynią odpoczynek w naszym obwodzie

urozmaiconym, ciekawym oraz poszerzającym wiedzę.

W celu poznania atrakcji opracowano turystyczne trasy samochodowe, rowerowe i piesze oraz szlaki ekologiczne.

Tutaj można zwiedzić unikalny pomnik przyrody z obszernymi terenami łowieckimi – Park Narodowy „Puszcza

Białowieska”, który leży na północnym zachodzie obwodu. Jest to największy masyw leśny Europy, który zachował

do dzisiaj swoje dzikie, pierwotne oblicze i stał się „domem” dla setek gatunków zwierząt oraz roślin relikto-

wych, w tym również rzadkich, wpisanych do „Czerwonej Księgi”. We współczesnej Europie, z jej nadzwyczaj

wysokim stopniem zagospodarowania, ten rejon stanowi naturalna oazę przyrodniczą otoczoną ze wszystkich

stron terenami zurbanizowanymi.

Na Ziemi Brzeskiej jest wystarczająco dużo ciekawych miejsc do uprawiania turystyki wodnej i sportowej,

są stworzone wspaniałe warunki dla miłośników polowania, amatorów odpoczynku na wsi.

W celach poprawy zdrowia polecamy turystom organizacje sanatoryjno-uzdrowiskowe oraz zdrowotne, w któ-

rych doświadczeni specjaliści fachowo łączą czynniki przyrodnicze z procedurami leczniczymi, aktywnym

spędzaniem czasu oraz dobrą kuchnią.

Oprócz tego na Ziemi Brzeskiej są unikalne miejsca historyczne związane z: Adamem Mickiewiczem, Tadeuszem

Kościuszką, Napoleonem Ordą oraz Józefem Kraszewskim, które mogą budzić szczególne zainteresowanie polskich

turystów.

Zapraszamy do naszego obwodu każdego, kto lubi komfortowy oraz pożyteczny odpoczynek.

Witamy na Ziemi Brzeskiej.

K. A. Sumar

Przewodniczący Brzeskiego

Obwodowego Komitetu Wykonawczego

Wielokulturowe sąsiedztwo



Bia�ło�ruś,�le�żą�ca�na�wa�żnym�szla�ku
trans�por�to�wym�Wschód�-Za�chód,�po�-
wo�li,�ale�sys�te�ma�tycz�nie�otwie�ra�się
na�świat.�A�Brześć,�le�żą�cy�przy�gra�ni�-
cy�z�Pol�ską,�jest�jej�naj�więk�szą�bra�mą
do�UE.�

Brześć po sia da wy god ną po zy cję geo po li tycz ną,
bę dąc du żym wę złem trans por to wym. Brze ski wę zeł
ko le jo wy jest jed nym z naj więk szych wę złów w Eu -
ro pie Cen tral nej i cał ko wi cie za pew nia tran zyt państw
WNP z pań stwa mi Eu ro py Za chod niej w kie run kach
Mo skwy i Sankt -Pe ters bur gu.

Szcze gól nie wa żny jest ko ry tarz trans por to wy Ber -
lin-War sza wa-Brześć-Mińsk-Mo skwa, oraz bez po -
śred nia dro ga do Wil na i Ki jo wa. 

Brześć jest rów nież dro go wym mo stem do Eu ro py
Za chod niej – przez sto li cę ob wo du prze cho dzi głów -
na ar te ria trans por to wa Bia ło ru si M -1/E 30 Brześć (Ko -
zło wi cze)-Mińsk-gra ni ca Fe de ra cji Ro syj skiej, któ ra
jest czę ścią jed ne go z wa żniej szych ko ry ta rzy trans -
por to wych w ko mu ni ka cji mię dzy na ro do wej. Na tra sie
tej znaj du je się no wo cze sne przej ście gra nicz ne Ko -
zło wi cze, jed no z więk szych na gra ni cy UE pod wzglę -
dem ilo ści prze wo zów to wa ro wych.

In�try�gu�ją�ca�wie�lo�kul�tu�ro�wość
Wie lo kul tu ro wość w tu ry sty ce jest szan są na prze -

ciw dzia ła nie uni fi ka cji kul tu ry glo bal nej. Po zna wa nie
od ręb nej to żsa mo ści jed no stek, grup i spo łecz no ści
to rów nież pro pa go wa nie po staw to le ran cji i dia lo gu.

Spe cy fi ka atrak cyj no ści tu ry sty ki kul tu ro wej opie -
ra się na ele men tach ró żnią cych kul tu ry, a nie im
wspól nych. Po zna wa nie od mien no ści, uświa da mia -
nie so bie ró żnic  jest na tu ral ną ce chą rze czy wi sto ści.
Wie lo kul tu ro wość na le ży trak to wać ja ko do bro spo -
łecz ne, wpły wa ją ce na wzbo ga ce nie kul tu ry. Brześć
jest te go wzor co wym przy kła dem.

Chy ba  w nie wie lu mia stach Wschod niej Eu ro py
krzy żo wa ło się ty le wie rzeń, sty lów i kul tur, co w Brze -
ściu. Ukształ to wa ło to cha rak ter mia sta, któ re to le -
rancję i ro zu mie nie in nych łą czy ze swo ją eu ro pej-
sko ścią, po sia da jąc jed no cze śnie szcze gól ną si łę
wchła nia nia no wych idei i lu dzi, ubo ga ca jąc się a jed -
no cze śnie nie tra cąc swe go szcze gól ne go cha rak te ru.

Hi sto ria Brze ścia od wie ków zwią za na jest z obec -
no ścią mniej szo ści na ro do wych i re li gij nych. Ten wa -
żny ele ment prze szło ści, po przez swo ją od mien ność
re li gij ną i oby cza jo wą, w nie ba ga tel ny spo sób wpły -
wał na ob li cze te go in try gu ją ce go mia sta. Ta kże i dzi -
siaj jest istot ną czę ścią brze skie go kra jo bra zu kul-
tu ral ne go. Wie lo kul tu ro wy Brześć jest pró bą przy bli -
że nia od ręb no ści kul tur mniej szo ści naro dowych
i re li gij nych, ale też ich wza jem ne go prze ni ka nia
i uzupeł nia nia.

Brześć jest mia stem o wie lu twa rzach - łą czą się
w nim ha ła śli we no we osie dla i cie ni ste par ki, ulicz ki
XIX wie ku i ma je sta tycz ny duch Twier dzy Brze skiej.
Sta ro daw ny i za ra zem no wo cze sny Brześć jak daw -
niej stoi na skrzy żo wa niu licz nych dróg, przy cią ga jąc
do sie bie za in te re so wa nie tu ry stów.

He�ro�izm�twier�dzy
W 1830 ro ku , roz wście czo ny pol skim Po wsta niem

Li sto pa do wym, car Ro sji Mi ko łaj I wy dał roz kaz zbu -
rze nia mia sta i wy bu do wa nia na je go, zna ko mi tym ze
stra te gicz ne go punk tu wi dze nia ob sza rze, po tę żnej
Twier dzy Brze skiej. Po wsta ła ona na czte rech wy -
spach na po cząt ku lat 40-tych XIX w, a mia sto zo sta -
ło, w 1842 ro ku, prze nie sio ne o 3 km na wschód.
Twier dza ta pod czas I woj ny świa to wej za ję ta by ła
przez woj ska ce sar skich Nie miec i w znaj du ją cym się
w niej Bia łym Pa ła cu pod pi sa no w 1918 ro ku Po kój
Brze ski mię dzy bol sze wic ką Ro sją i kaj ze row ski mi
Niem ca mi.

Do hi sto rii twier dza prze szła jesz cze dwu krot nie
w la tach II woj ny świa to wej. We wrze śniu 1939 ro ku
bo ha ter ska obro na jej przez Woj sko Pol skie – mię -
dzy in ny mi za blo ko wa nie głów nej bra my sta ry mi, nie
na da ją cy mi się do wal ki fran cu ski mi czoł ga mi z I woj -
ny świa to wej – unie mo żli wi ła hi tle row com za mknię -
cie ko tła, w któ rym usi ło wa li oto czyć pol skie jed -
nost ki. Póź niej, w 1941 ro ku, ra dziec ki gar ni zon przy -
jął na sie bie pierw sze zma so wa ne ude rze nie nie -
miec kie 22 czerw ca i sta wiał opór przez kil ka dni,
a na po szcze gól nych sta no wi skach oko ło mie sią ca. 

Z mi li tar ne go punk tu wi dze nia nie mia ło to, po dob -
nie jak w przy pad ku  We ster plat te, żad ne go zna cze -
nia, gdyż jed nost ki hi tle row skie omi ja jąc twier dzę
po szły da lej na Mińsk i Mo skwę. Po sta no wio no jed -

nak wy ko rzy stać to pro pa gan do wo i w 1965 ro ku,
z oka zji 20-le cia zwy cię stwa nad fa szy zmem, wła dze
ZSRR nada ły twier dzy ty tuł Bo ha te ra. Zaś w 1971 r.
za cho wa ne ru iny twier dzy za mie nio no w kom pleks
me mo rial ny bu du jąc mo nu men tal ną bra mę wej ścio -
wą oraz gi gan tycz nych roz mia rów po mni ki. 

Cer�kwie,�dep�ta�ki�i�pa�ro�wo�zy
Współ cze sny Brześć, roz cią ga ją ce się na kil ka na -

ście ki lo me trów mia sto głów nie prze my sło we, ma
sto sun ko wo nie wie le miejsc i obiek tów przy cią ga ją -
cych uwa gę tu ry stów. Naj star sze za byt ki sa kral ne:
cer kwie św. Si me ona i św. Mi ko ła ja, Brac ka Cer kiew
św. Mi ko ła ja, Świą ty nia Zmar twy chw sta nia Pań skie -
go oraz ko ściół p.w. Pod nie sie nia Krzy ża – Sank tu -
arium MB Brze skiej, to bu dow le z II po ło wy XIX w.
o ty po wej dla tam tych cza sach ar chi tek tu rze i wy po -
sa że niu wnętrz. War te jed nak od wie dze nia.

Na zo ba cze nie, zwłasz cza wie czo rem, za słu gu je
też dep tak w sta rej czę ści prze nie sio ne go na no we
miej sce mia sta – uli ca So wiec ka, zwa na "Brze skim
Ar ba tem”, z naf to wy mi la tar nia mi. Po nad to dwa no -
we po mni ki: Ty siąc le cia Brze ścia oraz Ihu me na Ata -
na ze go Brze skie go. Mi ło śni cy ko lej nic twa po win ni
zaj rzeć do po świę co ne go mu mu zeum otwar te go
w 2002 ro ku. Zgro ma dzo no tam 48 pa ro wo zów z lat
30-40-tych, na dal na cho dzie. Naj star szym eks po na -
tem jest w nim wa gon szta bo wy z 1915 ro ku. 

Przy�szłość
Le żą cy na gra ni cy Pol ski wo je wódz ki (ob łast nyj)

Brześć ma po nad 300 tys. miesz kań ców. Du że mia -
sta peł nią ro lę lo kal nych sto lic dla ota cza ją cych je te -
re nów. Przez swe po ło że nie na gra ni cy, Brześć był by
za pew ne ta ką lo kal ną sto li cą rów nież dla ob sza rów
po pol skiej stro nie, gdy by tę gra ni cę mo żna by ło
prze kra czać tak, jak prze kra cza my dziś np. gra ni cę
pol sko -nie miec ką czy pol sko -cze ską. Kie dyś tak się
sta nie. Mo że na wet w nie zbyt od le głym cza sie.

(red.)
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Brześć – brama do Białorusi
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Fragment pałacu w Różanach - 

Różany 

Dworzec kolejowy w Brzesciu 
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Sza�now�ny�Czy�tel�ni�ku!

Prze�wra�casz�ko�lej�ne�kart�ki�wy�daw�nic�twa�o�na�szym�wspa�nia�łym�i�go�ścin�nym�kra�ju�–�Re�pu�bli�ce�Bia�ło�ru�si.�I�śmiem�Cię�za�pew�nić
–�bę�dą�to�jed�ne�z�naj�cie�kaw�szych,�naj�bar�dziej�pa�sjo�nu�ją�cych�stron�te�go�wy�da�nia.�Po�nie�waż�są�po�świę�co�ne�ob�wo�do�wi�Mo�hy�lew�skie�-
mu�–�naj�bar�dziej�wy�su�nię�te�mu�na�wschód�re�jo�no�wi�Bia�ło�ru�si�oraz�jed�ne�mu�z�naj�bar�dziej�ma�low�ni�czych�za�kąt�ków�na�sze�go�pań�stwa.�

Roz�po�star�ta�wzdłuż�brze�gów�wiel�kie�go�Dnie�pru,�po�kry�ta�w�jed�nej�trze�ci�bo�ga�ty�mi�la�sa�mi,�kra�ina�ta,�któ�rej�jed�ną�trze�cią�część�zaj�-
mu�ją�la�sy,�z�peł�nym�pra�wem�jest�na�zy�wa�na�nad�dnie�przań�ską.�Wła�śnie�tu�prze�bie�gał�słyn�ny�szlak�„od�Wa�re�gów�do�Gre�ków”,�wła�śnie
tu�znaj�do�wał�się�styk�kul�tu�ry�za�chod�niej�i�wschod�niej,�ka�żda�piędź�zie�mi�jest�prze�siąk�nię�ta�du�chem�bo�ga�tej�oraz�sław�nej�hi�sto�rii.

Dziś�ob�wód�Mo�hy�lew�ski�to�ob�szar�roz�cią�ga�ją�cy�się�z�pół�no�cy�na�po�łu�dnie�na�150�km,�a�z�za�cho�du�na�wschód�na�po�nad�300�km.
Po�wierzch�nia�ob�wo�du�wy�no�si�29,1�tys.�km�kw.�Naj�star�szy�mi�mia�sta�mi�są�Mści�sław,�Sła�wo�grad,�Krzy�czew�za�ło�żo�ne�w�1136�ro�ku,
Mo�hy�lew�–�w�1267�r.,�Bo�brujsk�–�w�1387�r.�
Ob�wód�Mo�hy�lew�ski�po�sia�da� znacz�ny�po�ten�cjał� tu�ry�styczny�–�przede�wszyst�kim�po�znaw�czy,� eko�lo�gicz�ny,� zdro�wot�ny,�agro-

turystyczny,�piel�grzym�ko�wy,�tran�zy�to�wy.�Tu�są�re�pre�zen�to�wa�ne�wszyst�kie�ak�tyw�ne�ro�dza�je�tu�ry�sty�ki,�od�by�wa�ją�się�raj�dy�pie�sze,
wod�ne�oraz�ro�we�ro�we.
Zgro�ma�dzo�ne�w�prze�cią�gu�stu�le�ci�dzie�dzic�two�kul�tu�ro�wo�-hi�sto�rycz�ne�sta�no�wi�in�te�res�mię�dzy�na�ro�do�wy,�a�znaj�du�ją�ce�się�na�te�re�-

nie�re�gio�nu�sys�te�my�eko�lo�gicz�ne�oraz�kra�jo�bra�zy�przy�rod�ni�cze�są�uni�kal�ne.
Po�ten�cjał�za�so�bo�wy�roz�wo�ju�tu�ry�sty�ki�eko�lo�gicz�nej�sta�no�wią�spe�cjal�nie�chro�nio�ne�ob�sza�ry�przy�rod�ni�cze�oraz�po�mni�ki�przy�ro�dy

re�gio�nu,�któ�re�zaj�mu�ją�91,6�tys.�ha,�czy�li�3,2%�po�wierzch�ni�ob�wo�du.�Na�te�re�nie�ob�wo�du�Mo�hy�lew�skie�go�znaj�du�ją�się�re�pu�bli�kań�-
skie�re�zer�wa�ty�hy�dro�lo�gicz�ne�„Za�ozier�je”,�„Wy�spy�Du�le�by”�oraz�kra�jo�bra�zo�wy�–�„Sta�ri�ca”.

Mo�hy�lewsz�czy�zna�wy�stę�pu�je�na�ryn�ku�tu�ry�sty�ki�wy�ciecz�ko�wej�ja�ko�re�gion�o�do�mi�na�cji�wschod�nio�sło�wiań�skich�tra�dy�cji�kul�tu�ro�-
wych.�W�ob�wo�dzie�ist�nie�je�2,3�tys.�za�byt�ków�hi�sto�rycz�nych�oraz�kul�tu�ro�wych.�Do�wy�ka�zu�pań�stwo�we�go�dóbr�hi�sto�rycz�no�-kul�tu�ro�-
wych�wpi�sa�no�oko�ło�700�obiek�tów:�są�to�za�byt�ki�ar�che�olo�gii,�hi�sto�rii,�sztu�ki,�ar�chi�tek�tu�ry.�Naj�wa�żniej�sze�za�byt�ki�hi�sto�rycz�no�-
-kul�tu�ro�we�re�gio�nu�to�ze�spo�ły�pa�ła�co�wo�-par�ko�we�oraz�dwor�sko�-par�ko�we�w�Ży�li�czach,�Gru�di�now�ce�oraz�Krzy�cze�wie,�ze�spo�ły�klasz�-
tor�ne�oraz�hi�sto�rycz�na�za�bu�do�wa�Mści�sła�wa�i�je�go�oko�lic,�bu�dow�le�kul�to�we�Mo�hy�le�wa.�

Mo�hy�lewsz�czy�zna�jest�wspa�nia�łym�miej�scem.�Ko�rzyst�na�lo�ka�li�za�cja�geo�gra�ficz�na,�umiar�ko�wa�ny�kli�mat,�pier�wot�na�i�nie�-
tknię�ta�przy�ro�da�czy�nią�nasz�ob�wód�atrak�cyj�nym�dla�lu�dzi�o�naj�ró�żniej�szych�za�in�te�re�so�wa�niach,�w�ró�żnym�wie�ku�oraz�sy�tu�acji
ma�te�rial�nej.

Jest�to�cu�dow�na�kra�ina.�Ze�swo�im�nie�po�wta�rzal�nym�try�bem�ży�cia,�pra�co�wi�ty�mi�i�życz�li�wy�mi�ludź�mi.�Wła�śnie�oni�–�na�si�lu�-
dzie�–�sta�no�wią�pod�sta�wo�we�do�bro�re�gio�nu.�Nie�je�ste�śmy�za�sob�ni�w�ko�pa�li�ny�uży�tecz�ne:�na�sze�sre�bro�–�to�mę�żczyź�ni,�a�zło�to�–�ko�-
bie�ty.�I�wszyst�kie�na�sze�suk�ce�sy�są�osią�ga�ne�dzię�ki�te�mu,�że�tro�skli�wie�za�cho�wu�jąc�prze�szłość�sta�ran�nie�two�rzy�my�przy�szłość.��

Ko�cha�my�swo�ją�zie�mię.�I�je�ste�śmy�pew�ni,�że�po�ko�cha�ją�ją�rów�nież�go�ście�kra�iny�nad�dnie�przań�skiej.�A�więc�–�ser�decz�nie�za�-
pra�sza�my�na�Mo�hy�lewsz�czy�znę,�po�wra�że�nia,�któ�re�na�za�wsze�po�zo�sta�ną�w�du�szy�ka�żde�go,�kto�ją�od�wie�dził.

Piotr Rud nik

Przewodniczący�Mohylewskiego�Obwodowego�Komitetu�Wykonawczego

Cudowna kraina



Na świe cie jest wie le ulic sław -
nych i wy jąt ko wych. Gin za w To kio,
Pitt Stre et Mall w Syd nej, New Bond
Stre et w Lon dy nie, Kau fin ger stras -
se w Mo na chium czy też Po la Eli zej -
skie w Pa ry żu. Bez wąt pie nia mo żna
do nich za li czyć jed ną, skrom ną ale
uni ka to wą. Tą le gen dą jest Uli ca Le -
nin ska ja w Mo hy le wie.

Hi sto rycz ne cen trum Mo hy le wa ulo -
ko wa no na wznie sie niu, po mię dzy do -
li na mi Dnie pru i wpły wa ją cej do nie go
w tym miej scu Du bro wien ki. Tu, na wy -
so kim brze gu Dnie pru za czę ła się hi -
sto ria Mo hy le wa. Przy za cho wa nym do
dziś pla cu (obec nie Pla cu So wiec kim)
stoi XVI -wiecz ny ra tusz, sym bol lo ka cji
mia sta wg. pra wa mag de bur skie go.
Mie ści się w nim Mu zeum Hi sto rii Mo -
hy le wa. Po są siedz ku znaj du je się Ob -
wo do we Mu zeum Kra jo znaw cze. Uzu-
peł nie niem cie ka wej ar chi tek tu ry Pla cu
jest sto ją cy nie opo dal póź no ba ro ko wy
pa łac pra wo sław ne go ar cy bi sku pa
Geo r gi ja Ka ni skie go. W okre sie let nim
mo żna po dzi wiać pięk ne wi do ki do li ny
Dnie pru z wie ży ra tu sza.

Na Pla cu So wiec kim mo żna roz po -
cząć spa cer Uli cą Le nin ska ją, któ ra
swo ja hi sto rią i po ten cja łem kul tu ro -
wym jest na praw dę le gen dar ną, nie -
zrów na ną uli cą – ży wym miej skim

skan se nem. Spa cer po niej to wi zy ta
w mu zeum na otwar tym po wie trzu. Jest
ona wy ró żnia na ja ko tu ry stycz ny sym -
bol Mo hy le wa. Kie dyś zwa na Bol sza ja
Sa do wa ja, póź niej Ve tren na ja a dziś

Le nin ska ja. Znaj dzie my tu taj pra wie 40
bu dyn ków, któ re są za byt ka mi ar chi tek -
tu ry. Wśród nich kil ka naj cie kaw szych,
wy ró żnia ją cych się swo ją hi sto rią. Pod
nu me rem 25 mie ści się XVIII -wiecz ny
Pa łac Ar cy bi sku pi, któ ry w XIX wie ku zo -
stał prze bu do wa ny na Sy na go gę Chó-
ral ną przez lo kal ne go kup ca ży dow -
skie go Ba ru cha Cu kier ma na. Od na -
zwi ska fun da to ra sy na go gę czę sto na-
zy wa się bo żni cą Cu kier ma na. Idąc da -
lej mi ja my ka mie ni cę z koń ca XIX wie -
ku wy ró żnia ją cą się prze bo ga tą ele wa-
cją, z wie lo ma ma ły mi ko lu mien ka mi
wo kół okien. 

Dziś jest to wła sność Uni wer sy te tu.
W po dwó rzu ka mie ni cy znaj du je się
prze pięk ny pa łac miej ski w sty lu ma -
gnac kiej re zy den cji. Miej sce spo tka nia
Ka ta rzy ny II z Ce sa rzem Au stro -Wę -
gier Jó ze fem II. Idąc da lej, ul. Le nin ska-
ją tra fi my na in te re su ją cą bry łę dawne-
go gim na zjum mę skie go z koń ca XIX w.
Ko lej ny mi bu dyn ka mi, god ny mi uwa gi
są ka mie ni ce z bo ga ty mi ele wa cja mi.
Pod kre śle nia wy ma ga dom pod Atlan -
ta mi. Kon ty nu ując spa cer dojdziemy do
in try gu ją cej rzeźby astro no ma z cie ka -

wą in sta la cją krze seł ze zna ka mi zo -
dia ku. Pod nu me rem 50 tra fia my na
gmach Ban ku Mo skiew skie go. Wra ca -
jąc do Pla cu So wiec kie go mo żna pójść
tra są rów no le głą do ul. Le nin ska ja, uli -
cą Pierw szo maj ską, przy któ rej mo że -
my po dzi wiać dzie ła so wiec kiej ar chi-
tek tu ry. Te dwie uli ce od da ją du cha
mia sta.                                         (red.)
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Ulica Leninskaja

Ratusz

Panorama Dniepra
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Sza�now�ni�Czy�tel�ni�cy
ma�ga�zy�nu�„TTG�Cen�tral�Eu�ro�pe”!

Ob�wód�Ho�mel�ski�jest�kra�iną�pra�co�wi�tych�lu�dzi,�skrzy�żo�wa�niem�szla�ków�han�dlo�wych,�ory�gi�nal�nej�kul�tu�ry,�miej�-
scem�jed�no�cze�nia�się�brat�nich�na�ro�dów�sło�wiań�skich.�

Ob�wód�Ho�mel�ski�dziś�to�ob�szar�szyb�kie�go�wzro�stu�go�spo�dar�cze�go,�naj�więk�szy�re�gion�prze�my�sło�wy�Bia�ło�ru�si,
któ�re�go�udział�w�wiel�ko�ści�pro�duk�cji�prze�my�sło�wej�re�pu�bli�ki�wy�no�si�po�nad�20%.�Tu�pra�cu�je�oko�ło�300�du�żych
i�śred�nich�przed�się�biorstw.�Sto�sun�ki�han�dlo�wo�-go�spo�dar�cze�roz�wi�ja�ją�się�z�po�nad�100�pań�stwa�mi�świa�ta.�

Nasz�re�gion�po�sia�da�po�wa�żny�po�ten�cjał�tu�ry�stycz�ny.�Na�je�go�te�re�nie�są�sku�pio�ne�uni�kal�ne�za�so�by�przy�rod�ni�cze,
obiek�ty�na�ro�do�we�go�dzie�dzic�twa�kul�tu�ro�wo�-hi�sto�rycz�ne�go.�Tu�od�by�wa�ją�się�wa�żne�im�pre�zy�eko�no�micz�ne,�kul�tu�-
ro�we,�spo�łecz�ne�oraz�spor�to�we.

Opra�co�wa�no�po�nad�sto�tras�tu�ry�stycz�nych�aby�ro�da�cy�i�tu�ry�ści�za�gra�nicz�ni�mogli�zapoznać�się�z�dzie�dzic�twem
hi�sto�rycz�no�-kul�tu�ro�wym�re�gio�nu.�Naj�po�pu�lar�niej�szą�z�nich�jest�„Zło�ty�Pier�ścień�Ho�melsz�czy�zny”.�Du�mą�miesz�-
kań�ców�ob�wo�du�jest�Ho�mel�ski�ze�spół�pa�ła�co�wo�-par�ko�wy,�Mu�zeum�twór�czo�ści�lu�do�wej�w�Wiet�ce�oraz�uni�kal�ny
kom�pleks�pa�miąt�ko�wy�„Dzie�ciom�–�ofia�rom�woj�ny”�w�re�jo�nie�Żło�biń�skim.

Re�gion�po�łu�dnio�wo�-wschod�ni�Bia�ło�ru�si�jest�bo�ga�ty�w�uni�kal�ne�tra�dy�cje�lu�do�we,�za�cho�wa�ne�od�nie�pa�mięt�nych
cza�sów.�Sta�ran�nie�pie�lę�gnu�je�my�dzie�dzic�two�na�szych�przod�ków,�cze�go�ja�skra�wym�po�twier�dze�niem�jest�ory�gi�nal�-
ny�fe�sti�wal�tra�dy�cji�et�nicz�no�-kul�tu�ro�wych�„Zew�Po�le�sia”.

Ba�za� spor�to�wa� ob�wo�du� Ho�mel�skie�go� po�zwa�la� przy�go�to�wy�wać� spor�tow�ców� wy�czy�no�wych� oraz� za�pew�nia
ak�tyw�ny�od�po�czy�nek�wszyst�kim,�dla�których�zdro�wy�tryb�ży�cia�nie�jest�slo�ga�nem�lecz�po�trze�bą.�W�ro�ku�ogło�szo�-
nym�w�Re�pu�bli�ce�Bia�ło�ruś�Ro�kiem�Go�ścin�no�ści�tu�ry�sty�ka�na�bie�ra�szcze�gól�ne�go�zna�cze�nia.�Dziś�to�nie�tyl�ko�po�pu�-
lar�ny ro�dzaj�od�po�czyn�ku,�lecz�rów�nież�efek�tyw�ny�spo�sób�po�zna�wa�nia�świa�ta�oraz�roz�wo�jo�wa�dys�cy�pli�na�spor�to�wa.�

Za�pra�szam�do�od�wie�dze�nia�go�ścin�nej�Zie�mi�Po�le�skiej.�Je�stem�pe�wien,�że�pod�róż�oraz�od�po�czy�nek�w�ob�wo�dzie
Ho�mel�skim�po�zo�sta�wią�go�rą�ce�wspo�mnie�nia�w�Pań�stwa�ser�cach�na�dłu�gie�la�ta.

Wła�di�mir�Dwor�nik

Przewodniczący�Homelskiego
Obwodowego�Komitetu�Wykonawczego

Gościnne Polesie



Tu�ry�sty�ka�eko�lo�gicz�na�jest�for�mą�tu�-
ry�sty�ki,� któ�ra� za�zwy�czaj� od�wo�łu�je� się
do�osób,�któ�re�są�świa�do�me�eko�lo�gicz�-
nie� i� spo�łecz�nie.� Wa�lo�ry� tu�ry�stycz�ne
Hom�la�i�je�go�oko�lic�za�spo�ko�ją�ocze�ki�-
wa�nia�na�wet�tych�naj�bar�dziej�wy�ma�ga�-
ją�cych�eko�-tu�ry�stów.�Jest�to�ob�szar�gdzie�na�tu-
ral�na�flo�ra�i�fau�na�oraz�na�tu�ral�ne��dzie�dzic�two�kul�-
tu�ro�we� mia�sta� i� je�go� oko�lic� są� głów�ny�mi� je�go
atrak�cja�mi.�Jed�ną�trze�cią�Ho�melsz�czy�zny�po�kry�-
wa�ją�la�sy,�a�jej�wiel�kie�rze�ki:�Dniepr,�Soż,�Be�re�zy�-
na� i� Pry�peć� są� wa�żny�mi� ar�te�ria�mi� wod�ny�mi
Bia�ło�ru�si.

Ho mel ofe ru je eko -tu ry sty kę w od po wie dzial ny
spo sób kon cen tru jąc się na do star cza niu ta kich wra -
żeń dla tu ry stów, któ re mi ni ma li zu ją ne ga tyw ne
aspek ty kon wen cjo nal nej tu ry sty ki na śro do wi sko.
Po nad to kre owa nie tej for my tu ry sty ki ma na ce lu
zwięk sze nie in te gral no ści kul tu ro wej spo łecz no ści lo -
kal nych. 

Eko�lo�gicz�ny�pro�dukt�tu�ry�stycz�ny

„Zło te kół ko Ho melsz czy zny” jest no wym pro duk -
tem tu ry stycz nym, któ ry po zwo li wszyst kim chęt nym
zwie dzić ob wód i po znać je go za byt ki. Tra sy „Zło te go
kół ka” prze cho dzą przez mia sta Ho mel, Wiet ka, Cze -
czersk, Ło jew, Mo zyr, Tu rów, wsie: Ju ro wi cze i Czer-
wo ny Brzeg. Na ama to rów wy cie czek zor ga ni zo wa -
nych i tu ry sty ki ak tyw nej cze ka wie le in te re su ją cych

tras z Hom la, m.in.: „Bia ło ru skie ko ło”-Ho mel-Tu rów
-Pińsk-Nie śwież-Po łock-Wi tebsk; „Ko ło sło wiań skie”
-Ho mel-Briańsk-Czer ni hów. 

Szcze gó ło wą in for ma cję o ob wo dzie Ho mel s-
kim i tra sach tu ry stycz nych znaj dzie my na stro nach:

www.go�mel�-re�gion.by, www.go�mel�to�ur.com,
www.be�la�ru�sto�urism.by

Ama to rom eko lo gicz nych wy cie czek i spo tka nia
z na tu rą war to po le cić Pry pec ki Park Na ro do wy, na -
zy wa ny czę sto „Płu ca mi Eu ro py”. Je go ob szar zaj -
mu ją cy po nad 83 tys. hek ta rów (64 km z za cho du na
wschód i 27 km z pół no cy na po łu dnie), jest kró le -
stwem roz le wisk, za le wów i la sów. W la sach spo tka -
my żu bry, dzi ki, ło sie i je le nie. 

W oko li cach Pry pe ci mo że my też wy na jąć po ko je
w dom ku „Ka ba czok”, do 20 osób, oraz „Cze re cian -
ka” nad brze giem je zio ra Cze re cian ka. Są tu: przy -

stań dla łó dek, łaź nia ru ska nad je zio rem, miej sce na
ogni sko i wo lie ra ze zwie rzę ta mi.

20 km od Mo zy ra w oko li cy sta ro rze cza rze ki Pry -
peć znaj du je się go spo dar stwo agro tu ry stycz ne
„Pań ski dwór”, go to we na przy ję cie wiel bi cie li tu ry -
sty ki eko lo gicz nej, prze ja żdżek kon nych, ry bo łów -
stwa i po lo wań. Tu taj w la sach spo tka my: ry sie, wil ki,
bor su ki i bo bry. W wo dach je zior i rzek za miesz ku ją:
su my, szczu paki i oko nie, a na wet cze czu gi. Wy stę -
pu je tu 140 ga tun ków pta ków, co przy cią ga or ni to lo -
gów i mi ło śni ków przy ro dy. Cen trum ad mi ni stra cyj ne
par ku znaj du ję się w osie dlu Tu rów. 

Nie za po mnia ne wra że nia po zo sta wia ją rej sy spa -
ce ro we  tra sa mi wod ny mi po rze ce Pry peć, szcze gól -
nie pod czas wio sen nych przy bo rów wód, gdy Pry peć
roz le wa się na sze ro kość 10-15 km. Na te re nie re -
zer wa tów Po le sia bia ło ru skie go po pu lar ne są też wy -
pra wy na tra twach.                                            (red.)
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Odnoga rzeki Wołotowa

Park nad rzeką Soż

Pałac Rumiancewów i Paskiewiczów

Kaplica - grobowiec rodziny Paskiewiczów
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Pry�peć,�ma�je�sta�tycz�na�rze�ka�prze�pły�wa�ją�ca�przez
Ukra�inę�i�Bia�ło�ruś,�pra�wy�do�pływ�Dnie�pru�o�dłu�-
go�ści�775�km�i�po�wierzch�ni�do�rze�cza�121�000�km²
w�gór�nym�i�środ�ko�wym��swo�im�bie�gu��prze�pły�wa
przez�Po�le�sie.�Do�pły�wa�mi�Pry�pe�ci�są�m.�in:�Tu�ria,
Sto�chód,�Styr,�Ho�ryń,�Stwi�ga,�Uborć,�Sła�wecz�na,
Za�łoń,�Uż�(pra�we)�oraz�Pi�na,�Ja�sio�dła,�Bobr,�Pierw�-
szy (le�we).��Głów�ne�mia�sta�po�ło�żo�ne�nad�Pry�pe�-
cią�to:�Pińsk,�Tu�rów,�Mo�zyrz.
Na�tu�ral�ny�bieg�Pry�pe�ci,�ni�czym�Ama�zon�ka,�po�-

tra�fi�roz�lać�swoje�wo�dy�w�cha�rak�te�ry�stycz�ne�me�-
an�dry,�roz�ga�łę�zie�nia,�od�no�gi�i�sta�ro�rze�cza,�łą�czyć
się�z�od�no�ga�mi�in�nych�rzek.�

Wśród ba gien, łąk i za ra sta ją cych sta ro rze czy do -
sko na łe schro nie nie ma ją pta ki. Ta kich ilo ści i ga tun -
ków ja kie się tu spo ty ka, trud no szu kać gdzie in dziej.
Bo cian czar ny, cza pla bia ła, bąk to je dy nie wy bra ne
przy kła dy fa scy nu ją ce go świa ta or ni to lo gii Pry pe ci.
Raj dla mi ło śni ków przy ro dy. Nie mal nie ogra ni czo na
mo żli wość ob ser wo wa nia pta ków i zwie rząt. Po pro -
stu wy po czy nek w głu szy, na ło nie przy ro dy. Świat
pta ków re pre zen tu je ok. 250 ga tun ków. Zna cze nie
ba gna dla Zie mi trud no prze ce nić. Po chła nia dwu tle -
nek wę gla i pro du ku je tlen, kształ tu je kli mat i utrzy -
mu je rów no wa gę bio lo gicz ną.
Pry�pec�ki�Park�Na�ro�do�wy zaj mu je ob szar dzi kich

ba gien po le skich cią gną cych się mię dzy Tu ro wem
i Pe try ko wem. Jest to środ ko wa część bie gu Pry pe -
ci. Więk szość ob sza ru par ku to ści słe re zer wa ty,
obej mu je 46 ki lo me trów nur tu  Pry pe ci, po nad 63 tys.
ha po wierzch ni.  Wio sną ok. 80% po wierzch ni Par ku
jest pod wo dą. Na te re nie Par ku spo ty ka my dwa ty -
py śro do wisk – sze ro kie do li ny rzecz ne oraz la sy ba -
gien ne z tor fo wi ska mi. Znaj du ją ce się w nim dą bro wy
są naj więk szy mi sku pi ska mi dę bów w Eu ro pie.

Te re ny te szczę śli wie prze trwa ły sza lo ne po my sły
ra dziec kiej wła dzy pla nu ją cej me lio ra cję Po le sia. Po -
cząw szy od 1966 ro ku pla no wo nisz czo no ten eu ro -
pej ski skarb przy ro dy. Me lio ra cja zmie ni ła Po le sie.
O ne ga tyw nych skut kach dla śro do wi ska wów czas
nikt nie my ślał. Do pie ro po usa mo dziel nie niu się Bia -
ło ru si w la tach 90. XX wie ku od stą pio no od re ali za cji
dal szych eta pów pro jek tu. Bia ło ruś pod pi sa ła Kon -
wen cję Ram sar ską i z du mą pod kre śla, że mo kra dła
ich kra ju są płu ca mi Eu ro py. W chwi li obec nej na Bia -
ło ru si zo sta ło 860 ty się cy ha. ba gien.  Po za tym ist -
nie je 500 ty się cy ha. zde gra do wa nych to pie li.

Istot nym wy ró żni kiem wa lo rów kul tu ro wych Po le -
sia są mia sta i wsie te go Re gio nu. Hi sto rycz ne, za -
gu bio ne wśród po le skich ba gien mia stecz ko Tu rów,
dum na sto li ca prę żne go  (XI -XIV wiek)  Księ stwa Tu -

row skie go, naj star szy gród na te re nie Bia ło ru si. Za -
gu bio ny wśród po le skich ba gien Gród Tu rów po sa -
do wio no w obron nym miej scu nad Pry pe cią. Istniał
już w ro ku 980 - wspo mi na o nim kro ni ka Ne sto ra.
Na zwa mia sta po cho dzi po noć od knia zia Tu ra, je go
le gen dar ne go za ło ży cie la, we dle in nej wer sji - od ży -
ją cych w oko li cy tu rów al bo od daw nej na zwy Pry pe -
ci, któ ra na sta rych ma pach wid nie je ja ko Tur. Ja ko
cen trum sta ro ru skiej kul tu ry Tu rów ustę po wał tyl ko
Ki jo wo wi. Na po cząt ku XI w. był sto li cą księ stwa rzą -
dzo ne go przez Świa to peł ka, sy na Wło dzi mie rza Wiel-
kie go, oże nio ne go z cór ką Bo le sła wa Chro bre go, któ -
rą ru skie la to pi sy na zy wa ją Bo le sław ną.

Mia sto by ło wie lo krot nie nisz czo ne, m.in. przez
na jaz dy Mon go łów, pod czas po wstań ko zac kich i po -
to pu szwedz kie go, a w 1834 r. stra wił je wiel ki po żar.
Dziś nie wie le zo sta ło z daw ne go splen do ru - ot, sku -
pi sko dom ków, w więk szo ści par te ro wych, oto czo -
nych ogród ka mi. Tu rów przy po mi na roz le głą wieś
- nie ma na wet ryn ku, je go funk cję peł ni ul. Le ni na (tu
rów nież jest przy stań). Sta ra część za cho wa ła daw -
ny układ urba ni stycz ny w po sta ci re gu lar nej siat ki
ulic, spo ro tu ma low ni czych za uł ków nad rze ką.

Daw ni cie śle bu do wa li do my z ży wicz nych so sen
i dę bów z ota cza ją cych mia sto la sów. Drew nia na za -
bu do wa ja kimś cu dem prze trwa ła dwie woj ny świa -
to we. Dziś to ży wy skan sen.

W miej scu gdzie rze ka Jaz da wpa da do Pry pe ci,
wzno si się Gó ra Zam ko wa ze śla da mi gro du i pod -
gro dzia, XIII -wiecz nej ce gla nej wie ży obron nej i fun -
da men ta mi mu ro wa nej cer kwi (zna le zio ne w jej pod-
zie miach śre dnio wiecz ne sar ko fa gi tra fi ły do Mu zeum
Po le sia w Piń sku). Po zam ku Ostrog skich i ko ście le
Je zu itów z XVI w. nie po zo stał ślad. Po nad wzgó -
rzem kró lu je mo nu men tal ny po sąg św. Cy ry la Tu row -
skie go. Roz cią ga się stąd wspa nia ła pa no ra ma Pry-
pe ci - sze ro ką na kil ka ki lo me trów do li nę wio sną aż
po ho ry zont wy peł nia wo da. Na brze gu wi dać ło dzie,
któ rych kształt i spo sób bu do wa nia nie uległ zmia nie
od stu le ci.

Cmen�tarz�i�cer�kiew�
W dziel ni cy zwa nej Dwo rzec we wschod niej czę ści

mia sta (nie gdyś by ła tu let nia re zy den cja knia ziów Tu -
row skich), przy cmen ta rzu pa ra fial nym stoi cer kie
Wszyst kich Świę tych z 1810 r. To je dy na świą ty nia w
3,5-ty sięcz nym Tu ro wie, w cza sach świet no ści by ło ich
po noć 40. Nie wiel ka drew nia na bu dow la po ma lo wa -
na na nie bie sko, z ba biń cem i do łą czo ną na po cząt ku
XX w. dzwon ni cą, przy po mi na wiej skie cer kiew ki, ale
w środ ku kry je bo ga to rzeź bio ny iko no stas z XVIII w.,
z tryp ty kiem przed sta wia ją cym Mat kę Bo ską z Dzie-
ciąt kiem, św. Na ta lią i ar cha nio łem Ra fa elem. Pod
ścia ną dwa wy ku te w gra ni cie wiel kie „krzy że tu row -
skie” (in ny zo ba czy my w Mu zeum Po le sia w Piń sku).
Mia ły przy pły nąć przed wie ka mi z Ki jo wa - pod prąd,
wo da mi Dnie pru i Pry pe ci - by ra to wać miesz kań ców
przed za ra zą. Do dziś uwa ża się, że sku tecz nie chro -
nią przed cho ro ba mi oczu. Wi szą na nich wo tyw ne
ręcz ni ki. - W la tach 30. ubie głe go wie ku ko mu ni ści

wrzu ci li krzy że do Pry pe ci. Wier ni od na leź li je na
brze gu i prze nie śli do cer kwi - opo wia dał nam dia kon
z cmen tar nej ka pli cy nie opo dal. - Wszy scy wie rzą, że
znów sa me wy pły nę ły. Li czą cy po nad 600 lat cmen -
tarz le ży na wzgó rzu nad rze ką Jaz dą. Pod czas wio -
sen nych roz to pów sta je się wy spą, na któ rą do stać
się mo żna po pro wi zo rycz nej kład ce. Po środ ku wy -
ra sta z zie mi ka mien ny krzyż. Dia kon za kli na się, iż
pa mię ta z dzie ciń stwa, że w la tach 70. ster czał mu
tyl ko czu bek, a te raz - po pa trz cie sa mi!

W ka pli cy znaj du je się rów nież ucho dzą cy za cu -
dow ny wi ze ru nek Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem. Do nie -
daw na uży wa ła tej de ski w chle wie jed na z tu row-
skich go spo dyń. Któ re goś dnia za uwa ży ła, że po ja -
wił się na niej świę ty ob raz. "Sa mo pi szą ca się" iko na
wzbu dzi ła sen sa cję. - Gdy tra fi ła do ka pli cy, za czę ła
się ro bić co raz wy raź niej sza i barw niej sza - za pew -
nia dia kon. Oto czo na wiel ką czcią wi si te raz obok
XVIII -wiecz ne go krzy ża.

Wresz cie Pry peć, naj wa żniej sza rze ka Po le sia.
Posiada na tu ral ną czy stość i bar wę - lek ko żół ta wą,
cha rak te ry stycz ną dla wód ba gien nych. Pry peć pły -
nie po wo li, po cząt ko wo bez prze szkód w nur cie, me -
an dru jąc i two rząc kilometrowe roz le wi ska. Kra jo braz
pła ski z nie licz ny mi wy dmo wy mi wznie sie nia mi po -
nad mo rze trzcin.  Roz bu cha na ro ślin ność wod na,
mo men ta mi zu peł nie po kry wa ją ca rze kę i wie le za -
pa chów i smak po wie trza 

Po le sia czar, czy li Pry pec ki Park Na ro do wy oraz
Tu ro wo nad Pry pe cią, a tam pięk na cer kiew i bar dzo
sta ry cmen tarz. Po le sia czar to dzi kie knie je, mo cza -
ry / Po le sia czar to tę sk ny wi chrów jęk / Gdy w ciem -
ną noc z ba gien wsta ją opa ry / Ser ce me drży, dziw ny
ogar nia lęk...Te sło wa przed wo jen nej pio sen ki przy -
po mnia ły mi się, gdy do tar łem do po le skie go Tu ro wa.
Już od daw na chcia łem od wie dzić to mia stecz ko
z da la od uczęsz cza nych szla ków, na czy taw szy się
o je go bo ga tej i dra ma tycz nej hi sto rii li czą cej so bie
po nad ty siąc lat. No i wresz cie zo ba czyć słyn ne Bło -
ta Ol mań skie, na skra ju któ rych le ży.

Pry�pec�ki�Park�Na�ro�do�wy
To raj dla mi ło śni ków pta ków: ry bi twy, krwa wo-

dzio by, ba ta lio ny, cie trze wie, głusz ce, si kor ki la zu ro we,
dzię cio ły i kra ski. Nad rzecz ne łę gi za miesz ku ją rzad -
kie czar ne bo cia ny, ty po we dla tych oko lic - so wy błot -
ne, ku li ki wiel kie, brzęcz ki i bą ki oraz za gro żo ne wy gi -
nię ciem wod nicz ki (na po le skich ba gnach ży je po nad
po ło wa ich świa to wej po pu la cji). Są i pta sie dra pie -
żni ki - or lik gru bo dzio by i krzy kli wy, bie lik, ga do żer,
pusz czyk. A z więk szych zwie rząt - je le nie, ło sie, bo -
bry, wy dry i tchó rze.

Park or ga ni zu je wy ciecz ki przy rod ni cze z prze -
wod ni kiem. Mo żna też wy brać się na rejs stat kiem po
Pry pe ci po łą czo ny z ło wie niem ryb i pik ni ka mi na brze-
gu rze ki czy spę dzić kil ka dni na ba gnach, za rów no
wę dru jąc, jak i pły nąc ło dzią. Wio sną i la tem or ga ni -
za to rzy wy praw gwa ran tu ją uj rze nie 120-140 ga tun -
ków pta ków!

ornitolog

Polesie
regionem 

o globalnym
znaczeniu
dla Ziemi

marzec 201454



55marzec 2014

Wodna�droga�do�Europy�
Ka�nał�Au�gu�stow�ski�łą�czy�w�ca�łość�sys�tem�dróg

wod�nych�w�ba�se�nie�Mo�rza�Bał�tyc�kie�go�od�Nie�miec
do�Li�twy.�Dzię�ki�Ka�na�ło�wi�mo�żna�od�być�swo�istą
pod�róż�"do�oko�ła�Eu�ro�py".
Re�gion�Ka�na�łu�jest�miej�scem,�w�któ�rym�łą�czą

się�gra�ni�ce�trzech�państw�-�Pol�ski,�Bia�ło�ru�si�i�Li�-
twy.�W�cią�gu�stu�le�ci�ta�zie�mia�by�ła�miej�scem�spo�-
tkań�kil�ku�na�ro�dów,�co�uwa�run�ko�wa�ło�po�ja�wie�nie
się� uni�ka�to�wych� tra�dy�cji� kul�tu�ro�wych� i� mia�ło
wpływ�na�ję�zyk,�zwy�cza�je,�to�żsa�mość�lud�no�ści�lo�-
kal�nej.�Bli�skość�gra�ni�cy�po�wstrzy�my�wa�ła�mi�gra�-
cje,�i�w�obszarze�Ka�na�łu�za�cho�wano�ory�gi�nal�ne,
cza�sem�ar�cha�icz�ne�ce�chy�w�ję�zy�ku�i�ukła�dzie�ży�-
cia.�Swój�ślad�na�tej�zie�mi�zo�sta�wi�li�nie�tyl�ko�Bia�-
ło�ru�si�ni,�Po�la�cy,�Li�twi�ni,�lecz�rów�nież�Ży�dzi,�Ta�ta-
rzy,�Szwe�dzi,�Niem�cy,�Ro�sja�nie,�Wło�si�i�wie�le�in�-
nych�na�ro�dów.

Dzi�siaj� Ka�nał� Au�gu�stow�ski� pły�nie� po� te�ry�to�rium
Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�i�Re�pu�bli�ki�Bia�ło�ruś.�Po�re�-
kon�struk�cji�w� la�tach�2004-2005�dłu�gość�Ka�na�łu�na
zie�mi�bia�ło�ru�skiej�wy�no�si�oko�ło�25�km,�tu�znaj�du�ją�się
2�upu�sty�i�4�ślu�zy,�w�tym�je�dy�na�na�Ka�na�le�czte�ro�ko�-
mo�ro�wa�ślu�za�we�wsi�Nie�mno�wo�(czwar�tą�ko�mo�rę�do�-
bu�do�wa�no�w�2005�r.).

Bia�ło�ru�ska�cześć�Ka�na�łu�Au�gu�stow�skie�go�sta�no�wi
cen�ny�eko�sys�tem.�Tu�jest�du�żo�je�zior,�stru�mie�ni�i�błot.
Le�wy�do�pływ�Nie�mna�rze�ka�Czar�na�Hań�cza�ma�krę�te
ko�ry�to�i�ma�low�ni�cze�brze�gi.�Jej�dłu�gość�na�te�ry�to�rium
Bia�ło�ru�si�wy�no�si�35�km.�W�głę�bo�kich�do�li�nach�pły�ną
rze�ki� Szla�mi�ca� i� Ma�ry�cha.� W� ich� czy�stej� i� zim�nej
wodzie�spo�tkać�mo�żna�pstrą�gi,�lip�nie.�Do�tej�czę�ści,
nie�gdyś�ma�je�sta�tycz�nej�Pusz�czy�Gro�dzień�skiej,�wę�-
drow�ni�ka�przy�cią�gną�czy�ste�je�zio�ra�Ka�wie�nia,�Ka�le�ty,
Zie�len�ka.�Ob�fi�tość�fau�ny�Kanał�za�wdzię�cza�So�poc�kin�-

skie�mu�Re�zer�wa�to�wi�Bio�lo�gicz�ne�mu�i�So�poc�kin�skie�-
mu� Re�zer�wa�to�wi� Dzi�ko� Ro�sną�cych� Ro�ślin� Lecz�ni�-
czych.�Część�ro�ślin�chro�nio�nych�nie�wy�stę�pu�je�w�in-
nych�re�gio�nach�re�pu�bli�ki.�Tu�mo�żna�spo�tkać�sar�ny�eu�-
ro�pej�skie,�lo�sie,�je�le�nie,�dzi�ki,�wil�ki,�ry�sie,�bo�bry,�głusz�-
ce,�cie�trze�wie�i�du�żo�in�nych�ga�tun�ków�pta�ków�le�śnych
i�wod�nych.�

Tu�mo�żna� ob�ser�wo�wać� za�pi�sa�ne� w� "Czer�wo�nej
Księ�dze":�czar�ne�go�bo�cia�na,�czer�wo�ną�ka�nię,�ła�bę�-
dzia�trę�ba�cza,�sza�re�go�żu�ra�wia,�so�wę�błot�ną,�zi�mo�-
rod�ka�i�in�ne�ptac�two.�W�stre�fie�Pusz�czy�Gro�dzień�skiej
sku�tecz�nie�za�sie�dlił� się�żubr�bia�ło�wie�ski.�Do�rze�cze
Ka�na�łu� Au�gu�stow�skie�go� jest� jed�nym� z� naj�bar�dziej
ekolo�gicz�nie�czy�stych�miejsc�nie� tyl�ko�w�ob�wo�dzie
gro�dzień�skim,�lecz�i�na�obszarze�ca�łej�Bia�ło�ru�si

Ka�nał�Au�gu�stow�ski�jest�wspa�nia�łym�miej�scem�do
wy�po�czyn�ku.�Już�sto�lat�te�mu�przy�cią�gał�mi�ło�śni�ków
tu�rystyki�wod�nej.�Dzi�siaj�je�go�po�wol�ne�wo�dy�i�ma�low�-

ni�cze�brze�gi�na�dal�wa�bią�tych,�któ�rzy�pra�gną�ob�co�wa�-
nia� z� na�tu�rą,� a� za�byt�ki,� uni�ka�to�wa� kul�tu�ra� re�gio�nu
wzbo�ga�ca� o� no�we�wra�że�nia� i� na� dłu�go� po�zo�sta�ną
w�pamię�ci�go�ści�Ka�na�łu�Au�gu�stow�skie�go.

De�cy�zja�o�od�bu�do�wa�niu�czę�ści�bia�ło�ru�skiej�Ka�na�-
łu�Au�gu�stow�skie�go�zo�sta�ła�pod�ję�ta�w�2004�r.�Dzi�siaj
ten�od�ci�nek�Ka�na�łu�jest�cał�ko�wi�cie�zrewitalizowany.�

Re�kon�struk�cja�zo�sta�ła�prze�pro�wa�dzo�na�na�pod�sta�-
wie�ry�sun�ków�i�pla�nów�XIX�w.,�za�cho�wa�no�au�ten�tycz�-
ne�czę�ści�śluz,�wy�ko�rzy�sta�no�me�to�dy�umoc�nie�nia�ko�ry�ta
opra�co�wa�ne�jesz�cze�za�cza�sów�I.�Prą�dzyń�skie�go.
Ka�nał�Au�gu�stow�ski� to� uni�ka�to�wa� ar�te�ria� wod�na,

któ�ra�po�łą�czy�ła�w�so�bie�si�ły� twór�cze�przy�ro�dy� i�ge�-
niusz�ludz�ki.�Ka�nał�po�wstał�dzię�ki�han�dlo�wi�-�to�wa�ry
z�Pol�ski�po�sta�no�wio�no�prze�wo�zić�przez�por�ty�ro�syj�-
skie�nad�Bał�ty�kiem,�w� tym�ce�lu�wy�bu�do�wa�no�dro�gę
wod�ną�mie�dzy�Wi�słą�i�Nie�mnem.�Ini�cja�to�rem�bu�do�wa�-
nia�zo�stał�mi�ni�ster�skar�bu�Kró�le�stwa�Pol�skie�go�Ksią�żę
Fran�ci�szek�Ksa�we�ry�Druc�ki�-Lu�bec�ki.�Kie�row�nic�two�nad
bu�do�wa�ob�ję�li�puł�kow�nik�Igna�cy�Prą�dzyń�ski,�ge�ne�rał
Jan�Ch.�Mal�let�ski�de�Gran�dwill�i�puł�kow�nik�Ros�smann.�

Ka�nał�zo�stał�wy�bu�do�wa�ny�w�re�kor�do�wym�ter�mi�nie
-�pro�jek�to�wa�nie�za�czę�to�w�1823�r.,�a�w�1839�r.�za�sad�-
ni�cze�pra�ce� już�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.�Szlak�że�glow�ny
skła�dał�się�z�ośmiu�je�zior,�czę�ści�rze�ki�Czar�na�Hań�-
cza,�kil�ku�ki�lo�me�trów�ko�ry�ta�sztucz�ne�go�(o�dłu�gości
wy��101,2�km).�Już�przy�koń�cu�XIX�wie�ku�Ka�nał�Au�gu�-
stow�ski�za�czę�li�oswa�jać�tu�ry�ści.
Ka�nał�Au�gu�stow�ski� łą�czy�w� ca�łość� sys�tem� dróg

wod�nych�w�ba�se�nie�Mo�rza�Bał�tyc�kie�go�od�Nie�miec�do
Li�twy� -� dzię�ki� niemu�mo�żna� od�być� swo�istą� pod�róż
"do�oko�ła�Eu�ro�py".

wioślarz

Czterokomorowa śluza "Niemnwo".
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Hi�sto�ria�lnu�się�ga�ko�rze�nia�mi�neo�li�tu,�czy�li�VIII�ty-
siąc�le�cia�przed�na�szą�erą.�Pierw�sze�go�prze�ło�mu
w�je�go�wy�ko�rzy�sta�niu�do�ko�na�li�Sta�ro�żyt�ni�Egip�cja�-
nie�osią�ga�jąc�w�pro�duk�cji� lnu�mi�strzo�stwo.�Dziś
mo�żna�stwier�dzić,�że�stwo�rzy�li�pod�wa�li�ny��roz�wo�ju
włó�kien�nic�twa.�Przy�wi�lej�no�sze�nia�naj�de�li�kat�niej�-
szych�lnia�nych�ubrań�za�re�zer�wo�wa�ny�był�wy�łącz�-
nie�dla�wład�ców�i�ka�pła�nów,�ni�żej�uro�dze�ni�mu�sie�li
za�do�wo�lić�się�ma�te�ria�łem�gor�szej�ja�ko�ści.

Ko lej nym prze ło mem był roz wój far biar stwa, za spra -
wą Fe ni cjan, hi sto ria lnu na bra ła ko lo rów. Lnia nym tka -
ni nom ule gło też śre dnio wie cze. Obok weł ny, len był
dru gim włók nem ro dzi mym o tak sze ro kim za sto so wa -
niu w Eu ro pie. No si ły go wszyst kie sta ny ale i wów czas
ja kość lnia nej sza ty by ła wy znacz ni kiem przy na le żno -
ści do kon kret nej kla sy.

Hi sto ria zna wie le przy pad ków, któ re po twier dza ją
nie sa mo wi te wła ści wo ści lnu. W Egip cie, gdzie len był
sym bo lem bo gac twa, w lnia ne ban da że za wi ja no mu -
mie fa ra onów co po mo gło sku tecz nie prze pro wa dzać
pro ces mu mi fi ka cji. Ca łun Tu ryń ski, w któ ry  był owi -
nię ty Je zus, po tym jak zo stał zdję ty z krzy ża, był rów -
nież z lnia nej tka ni ny.

Dziś wie my, że len przez wie ki wy pra co wał so bie po -
zy cję ma gicz nej ro śli ny: na tu ral nej, szla chet nej, czy -
stej… wła ści wo ści lnu mo że my opi sać wie lo ma sło wa-
mi. Jest po wszech nie wy ko rzy sty wa na w na szym co -
dzien nym ży ciu: w me dy cy nie, w ma lar stwie, kuch ni,
ko sme ty ce oraz w gospodarce.

Lnia�na�kra�ina
W kulturze Słowian len zajmuje poczesne miejsce.

Jest symbolem luksusu i czystości. Białorusini jako je-
dni z pierwszych słowiańskich narodów docenili uni-
kalne właściwości lnu. Obecnie w godle Białorusi mie-
szczą się przeplecione kwiaty lnu. Symbolizują one
pracę i dobrobyt. Zamieszczenie w symbolu Białorusi
kwiatostanu lnu odzwierciedla fakt, że w kraj ten trak-
tuje len jako prawdziwe narodowe bogactwo. 

Tradycyjny białoruski strój był szyty z lnu lub wełny,
ze względu na dość zimny klimat. Lniana tkanina jest
na tyle funkcjonalna i uniwersalna, że była przydatna
zarówno w gorący upalny dzień, jak i zimową porą-
ogrzewała lub chłodziła w zależności od temperatury. 

Łączenie�tradycji�z�nowoczesnością
„Białoruski Len” to marka, która posiada dużą tra-

dycję. Pola usiane niebieskimi kwiatami przez setki lat
wpisywały się w rodzimy krajobraz, a wyroby lniane
były wizytówką Białorusi.

Największe w Republice Białoruś przedsiębiorstwo
produkujące wyroby lniane - Orszański Kombinat Lnu.
Historia kombinatu zaczyna się od 1930 roku. Dzisiaj
kombinat jest jednym z największych w Europie,
zajmując teren o pow. 47 hektarów, obejmuje 5 fabryk.
Od lat niezmiennie dostarcza na rynki światowe dosko-
nałe jakościowo tkaniny odzieżowe i dekoracyjne.
W trakcie procesów produkcyjnych realizowany jest
pełny cykl przerobu lnu, około 100 procesów te-
chnologicznych - produkcja przędzy, tkanie,
barwienie i wykańczanie tkanin. W ciągu
83 lat istnienia przedsiębiorstwo za-
chowało tradycję uprawiania tej
kultury, jednocześnie pracu-
jąc nad polepszeniem tech-
nologii, która pozwala sta-
le poprawiać jakość oraz
urozmaicić asortyment pro-
dukcji. Kombinat zatrudnia
ponad 6000 osób. Zdol-
ność produkcyjna zakła-
du pozwala przerobić ro-
cznie 25 000 ton włókna
lnianego, około 70% lnia-
nej produkcji eksportuje

się za granicę, co potwierdza że białoruski len jest
znaną marką eksportową. Głównymi odbiorcami biało-
ruskiego lnu są Włochy, USA, Turcja, Niemcy, Szwecja,
Czechy i kraje bałtyckie

W marcu 2012 roku kombinat otrzymał za swoją
produkcję międzynarodowy certyfikat spełniania wyma-
gań ekologicznych standardów Oeko-Tex�Standart�100.
Jest to renomowany, międzynarodowy system testo-
wania i certyfikacji produkcji tekstyliów. Główny cel
Orszańskiego Kombinatu lnu to zachowanie niepo-
wtarzalności i naturalności lnianej kultury. Przedsię-
biorstwo produkuje szeroki asortyment tkanin lnianych:
pościelowych, bieliźnianych, odzieżowych, stołowych
(obrusowych), dekoracyjnych i meblowych. Oprócz
tego znaczącą część  produkcji zajmują pledy, ręczniki,
męska i damska bielizna oraz odzież. Asortyment pro-
dukcji liczy ponad 2 tys. pozycji. 

Dziś Białoruś jest uważana za światowego lidera
w branże lniarskiej. Gleby i klimat Białorusi odpowia-
dają tej roślinie, a jakość tkaniny odpowiada międzyna-
rodowym projektantom. Coraz częściej największe
sławy światowej mody używają białoruskiego lnu w swo-
ich kreacjach wizerunkowych. Kilka miesięcy temu
renomowani projektanci z Wielkiej Brytanii zrobili własną
kolekcję ubrań z białoruskiego lnu. Wiodące światowe
domy mody takie jak Hugo Boss, Zara, Mexx  również
wyróżniają odzież wykonaną z białoruskiego lnu pro-
mując ją jako produkty dla najbardziej wymagających
klientów. 

Walory�Lnu
Len to szlachetny i ceniony materiał. Jest
wyznacznikiem elegancji, a równocześnie tkani-

ną, po którą chętnie sięgają osoby dbające
o zdrowy, ekologiczny tryb życia. 5 po-
wodów, dla których warto wybrać len. 
1.�Jest�trwały�i�wytrzymały.
Dzięki silnemu splotowi włókien len

jest odporny na rozciąganie i tarcie. Co
więcej, można go prać w wysokich tem-
peraturach bez obawy, że włókna ule-
gną zniszczeniu, a materiał się zbiegnie. 

2.� Zapewnia� komfort�w� upalne
dni.�

Charakterystyczną cechą lnu jest
jego przewiewność. Dzięki temu pod-
czas upałów skóra może swobodnie
oddychać. 

3.�Chroni�Twoje�zdrowie.�
Len wykazuje działanie antyalergiczne i antygrzy-

biczne. Dzięki temu idealnie nadaje się dla osób
cierpiących na alergie. 
4.�Gwarantuje�lepszy�sen.�
Badania przeprowadzone przez naukowców wyka-

zały, że zasypiając w pościeli lnianej mamy głębszy
sen, dzięki czemu przyspieszona zostaje regeneracja
i możliwy jest lepszy wypoczynek. 
5.�Jest�ekologiczny.�
Len jest materiałem naturalnym, powstającym z włó-

kien roślinnych. Całkowicie się rozkłada, nie pozostawia-
jąc żadnych niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

Przyszłość�należy�do�lnu
W 2001 roku w Orszy został otwarty Instytut Lnu

przy Narodowej Akademii Nauk, gdzie naukowcy pra-
cują nad hodowlą nowych wysoko wydajnych odmian
lnu. Główne obszary zasiewu lnu w Białorusi to okolice
Witebska, Grodna i rejon Mińska. Obecnie na teryto-
rium Białorusi znajduje się około 150 organizacji, zaj-
mujących się lnem. W najbliższych latach zostanie
powołany do życia narodowy holding, którego centralą
będzie  Orszański Kombinat.

Alina Mazewska

Orszański design



Ali na Ma zew ska:  Jak za czę ła się Pa ni dro ga
do świata mo dy?

Na ta li ja Ga idar gy: Zaw sze sa ma szy łam ubra nia
so bie i mo jej ro dzi nie. Do ce nia łam to, że mo gę two -
rzyć coś wy jąt ko we go, nie po wta rzal ne go. Lu dzie do -
ce niają dą żenie do pod kre śle nia swo jej in dy wi dual -
no ści, dlatego ce nią au tor skie ko lek cje i nie chcą już
no sić chiń skich ciu chów. Pew ne go ra zu w skle pie zo -
ba czy łam pięk ną lnia ną su kienkę z ha ftem i ta ką sa -
mą chcia łam mieć u sie bie w szafie. Ta jed na su kien-
ka cał ko wi cie zmie ni ła mo je ży cie
i od niej za czę ła się mo ja twór -
czość. Len zmie nił mój spo sób po -
strze ga nia mo dy. Pod czas „Ty god-
nia lnu” na Bia ło ru si w 2007 ro ku
od był się mój pierw szy po kaz.
Zdo by łam tam mo ją  pierw szą na -
gro dę. 

AM: Skąd in spi ra cja lnem?

NG: Bar dzo lu bię pra co wać z
lnem. Ta tka ni na jest „ży wa”. Len
jest mi strzem tka nin, jest na tu ral -
nym two rzy wem, któ re do pa so -
wu je się do na sze go cia ła. Len
jest nie zwy kle trwa ły. Jest to je dy ny ma te riał, któ ry
sta je się co raz pięk niej szy i bar dziej mięk ki  po ka -
żdym pra niu. Na wet je go za gnie ce nia do da ją mu
kla sy. Po nad to, len jest ko rzyst ny dla skó ry, po nie -
waż za po bie ga pod ra żnie niom i dzię ki te mu jest naj -
lep szym wy bo rem dla wra żli wej skó ry. Ma te riał ten

jest rów nież do brym re gu la to rem ter micz nym i spra-
wdza się we wszyst kich se zo nach.  

Pod czas upa łów lnia na tka ni na ob ni ża tem pe ra -
tu rę cia ła na na wet o 4 stop nie, grze je gdy jest zim -
no, chro ni od pro mie nio wa nia i in fek cji skó ry, jest
sku tecz nym środ kiem an ty sep tycz nym. Je śli ko muś
zda rzy ło się uży wać lnia ne go ubra nia, to na pew no
po lu bi tę tka ni nę na za wsze. Na wet z pro ste go lnia -
ne go wor ka na ziem nia ki mo żna zro bić ar cy dzie ło,
tyl ko trze ba umie ścić w nim du szę. Wte dy ta su kien -

ka, blu za lub spodnie na praw dę
sta ją się nie po wta rzal nym stro-
jem, któ ry przy ciąga po zy tyw ną
ener gię, chro ni przed od dzia ły wa -
niem śro do wi ska i przy no si ra-
dość ży cia. Ka żdy czu je się szczę-
śli wym, gdy czu je się do brze
ubra ny, sta je się bar dziej pew ny
sie bie i z ca łą pew no ścią le piej
pre zen tu je się świa tu. Na tu ral ny
len, za pro jek to wa ny w na tu ral ny
spo sób podkre śla ko bie cość
i mę skość.

Do swo ich ko lek cji wy ko rzy stu -
ję len Or szań skie go Kom bi na tu

Lnu, któ ry jest jed nym z naj lep szych w Eu ro pie. Len,
któ ry pro du ku ją w Or szy wy ró żnia się sze ro ką gam -
mą zró żni co wa nych ko lo rów i ró żno rod ną gru bo ścią.
Bia ło ruś jest trze cią po tę gą świa ta  w pro duk cji i prze -
twa rza niu lnu. Trak tu je my tę tka ni nę jak nasz na ro -
do wy skarb.

AM: Co jest naj wa żniej sze w two rze niu ko lek cji?

NG: Wiem, że to jest eko lo gicz ny ma te riał, za le -
ca ny dla zdro wia. Gdy w 2008 ro ku po je cha łam z ko -
lek cją do Wied nia, ro syj scy or ga ni za to rzy za pro si li
mnie do przed sta wie nia ko lek cji  w sie dzi bach ONZ
i UNE SCO, ja ko eko-ko lek cja. 

Mo je pra ce wy ró żnia to, że mo imi klient ka mi są
ko bie ty z roz mia rem L i XL, bo to one ma ją pro blem
ze zna le zie niem cze goś cie ka we go i ory gi nal ne go
dla sie bie,  zwłasz cza mło de ko bie ty. A więc dą żę do
te go, aby w mo dzie nie by ło żad nych gra nic, szcze-
gólnie dla osób z fi gu rą daleką od ideału. Chciałabym
że by i te Pa nie mogły po czuć się wy jąt ko wo. 

Bar dzo wa żnym wy ró żnie niem i do wo dem uzna -
nia dla mnie by ła opi nia pro jek tan ta Pier re Car di na.
By ło to pod czas kon kur su w Mo skwie, gdzie otrzy -
ma łam Grand Prix i zło ty me dal od Pier re Car di na.
Po po ka zie mistrz Car din pod szedł do mnie i po wie -
dział, że „to jest naj lep sza ko lek cja, któ rą  wi dział w
Ro sji w cią gu ostat nich 10 lat” i za pro sił mnie z po -
ka zem do Pa ry ża i La co ste. Wte dy już wie dzia łam,
że to co ro bię jest wa żne.

AM: Gdzie mo żna ku pić ubra nia z ko lek cji?

NG: Mój je dy ny bu tik znaj du je się w Mo skwie. Hur -
to wo sprze da ję w ca łej Ro sji i Eu ro pie. W  Bia ło ru si,
w Miń sku, w Do mu Mo dy pre zen to wa na jest mo ja ko -
lek cja. W pla nach mam za miar otwar cia sie ci bu ti -
ków. Mo że na wet w War sza wie. Te raz mam du żo
pra cy nad no wy mi ko lek cja mi. Moi klien ci cze ka ją na
no we po my sły i idee, a ja z ko lei bę dę sta rała się aby
speł nić ich ocze ki wa nia mo imi au tor ski mi kre acja mi.

AM: Dziękuję za rozmowę.
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Lniane haute couture

Wywiad z Na ta li ją Ga idar gy, bia ło ru ską pro -
jek tant ką mo dy z Po łoc ka, ab sol went ką Uni wer sy -
te tu Tech no lo gicz ne go w Wi teb sku. Od 7 lat two rzy
ko lek cje wy ko rzy stu jąc tyl ko na tu ral ny bia ło ru ski
len. Jest mię dzy na ro do wą pro jek tant ką mo dy. Ko -

lek cje jej ubrań są zna ne na
ca łym świe cie, jest je dy ną
pro jek tant ką, któ rej au tor -
ska ko lek cja wie czo ro wych
su kien zo sta ła po ka za na
w UNE SCO i ONZ. Lau ret ka
wie lu mię dzy na ro do wych
kon kur sów, m.in zdo by ła
Grand Prix i zło ty me dal od
gu ru hau te co utu re Pier re
Cardin.
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Naj�star�szą,�du�żą�i�zna�czą�cą�ma�nu-
fak�tu�rą,� któ�rej�wy�ro�by�na�bra�ły� zna�-
cze�nia�sym�bo�licz�ne�go�i�stały�się�nie�-
mal�sy�no�nimem�pa�sa�kon�tu�szo�we�go,
była� per�sjar�nia� za�ło�żo�na�w�Słuc�ku,
w�1757�r.�Wła�ści�cielem�był�Mi�chał�Ka�zi�mierz�Ra�dzi�wiłł�„Ry�beń�ko”,�po�nim
Ka�rol�Ra�dzi�wiłł�„Pa�nie�Ko�chan�ku”,�a�od�1758�r.�kie�ro�wał�nią�Or�mia�nin�Jan
Ma�dżar�ski�.�Ma�nu�fak�tu�rę�za�mknię�to�w�1842�r.�

Cha rak ter pol skie go stro ju szla chec kie go, w któ rym zna leźć mo żna wie le ele -
men tów wschod nich (tu rec kich i ta tar skich) kształ to wał się przez kil ka set lat,
a naj bar dziej po pu lar nym strój ten stał się w sie dem na stym wie ku. Ubiór ten wy -
raź nie od bie gał od za chod nio eu ro pej skie go. W tra dy cyj nym ubio rze pol skie go
szlach ci ca naj wa żniej szy był żu pan i kon tusz, prze wią za ne spe cjal nym pa sem
kon tu szo wym. Po nad to szlach ta no si ła cha rak te ry stycz ne czap ki, bu ty i sza ble.
Żu pan - to pro sta, dłu ga, ob ci sła, mę ska suk nia z nie wy so kim koł nie rzem, dłu gi -
mi rę ka wa mi, za pi na na z przo du na gu zy i pę tel ki. Je go ko lor za le żał od po zy cji,
ja ką zaj mo wa ła w spo łe czeń stwie no szą ca go oso ba. Na żu pan wkła da no dłu gi,
nie za pi na ny kon tusz z wy so kim, nie za pi na nym, wy wi nię tym koł nie rzem z wy ło -
ga mi. Po wło że niu żu pa na i kon tu sza szlach cic prze pa sy wał się pa sem kon tu -
szo wym. Wią za no go w spo sób wy raź nie eks po nu ją cy ozdob ne za koń cze nie
pa sa – je go gło wę. Zgod nie uwa ża się, że mo da ta przy wę dro wa ła z mu zuł mań -
skie go Wscho du. 

„Fac�tus�est�Slu�ciae”,�„Ме�ресit�Slu�ciac”,
„Въ�градъ�Слуцкъ”

Wzrost za po trze bo wa nia na ryn ku spo wo do wał opła cal ną ko niecz ność bu do wa -
nia miej sco wych tkal ni. Na stą pi ło to w la tach 40. XVIII wie ku, gdy po wstał w Sta -
ni sła wo wie warsz tat zaj mu ją cy się wy ro bem je dwab nych pa sów i ma kat na wzór
tu rec ki. Pro wa dził go Or mia nin - Do mi nik Mi sio ro wicz, któ ry prze niósł się na stęp -
nie do Bro dów, mia sta z tra dy cja mi  w pro duk cji je dwab ni czej. 

W roz wo ju in trat nej pro duk cji by li też za in te re so wa ni naj za mo żniej si oby wa -
te le Rze czy po spo li tej.  Dla te go też w ro ku 1758 Jan Ma dżar ski, dzia ła ją cy po -
cząt ko wo w Sta ni sła wo wie, ob jął kie row nic two pro duk cji pa sów w ist nie ją cej już
ma nu fak tu rze na le żą cej do Ra dzi wił łów - po cząt ko wo w Nie świe żu, po tem w Słuc -
ku. Ma nu fak tu ra słuc ka szyb ko zdo by ła sła wę naj słyn niej szej per sjar ni w Kró le -
stwie. Blask tej sła wy przy ćmił dzia łal ność in nych ośrod ków do te go stop nia,
że wy kształ cił się sche mat my ślo wy kła dą cy znak rów na nia mię dzy po ję cia mi
pas pol ski - pas słuc ki. Nie wąt pli wie wiel ką ro lę ode gra ła tu wy so ka ja kość pro -
du ko wa nych w Słuc ku pa sów jak rów nież wiel kość pro duk cji (18 warsz ta tów),
któ rą biła na gło wę mniej szych kon ku ren tów. Dzia łal ność tej ma nu fak tu ry trwa ła 
dość dłu go, bo aż do 1842 r. Wykształ co ne w Słuc ku, cha rak te ry stycz ne ty py
kom po zy cyj ne form or na men to wych by ły wy ko rzy sty wa ne przez współ cze snych
i póź niej szych na śla dow ców.

Pol ski pas kon tu szo wy prze cięt nie prze kra czał 4 m dłu go ści, a je go sze ro kość
wy no si ła 0,4 m. Za koń cze nie i po czą tek pa sa no sił na zwę - gło wa, dłu gi wą ski
pro sto kąt środ ko wej czę ści pa sa na zy wa no wa żem pa sa, a dzie lą ca go po prze-
cz ne pa ski - pół ka mi. Zew nętrz ny pas or na men to wy, ob ra mia ją cy ca łość no si na -
zwę szlacz ka.

Pa sy li te, su te lub bo ga te mia ły ja ko tło do barw ne go wzo ru od po wied nio spra -
so wa ne ni ci zło te lub srebr ne, co pod no si ło war tość pa sa (zło to głów). W wiel kim,
dro gim pa sie znaj do wa ło się od 200 g zło ta i mniej wię cej ty le sa mo sre bra. 

Dziś sy gno wa li by śmy wy ro by słuc kiej ma nu fak tu ry pod pi sem „Ma de in Sluck”.
Twór cy z daw nych ma nu fak tur zo sta wia li na swo ich dzie łach na stę pu ją ce sy gna -
tu ry: „Fac tus est Slu ciae”, „Ме ресit Slu ciac”, „Въ градъ Слуцкъ”.

Pod ko niec lat 60. XVIII w.  w Grod nie zo sta ła za ło żo na ko lej na per sjar nia.
Po wsta ła ona z po lece nia kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po niatow skie go i wcho dzi -
ła w skład du że go ze spo łu ma nu fak tur za ło żo nych przez pod skar bie go na dwor -
ne go li tew skie go An to nie go Ty zen hau za. Kie ro wa li nią przy by li z Fran cji mi s-
trzo wie, zra zu Win cen ty Du pi ney z Lyonu. Fran cu zi przy wieź li ze so bą od po -
wied nie urzą dzenia, ró żnią ce się nie co od sto so wa nych w per sjar niach or miań -
skich. Ma nu faktu ra gro dzień ska za trud nia ła znacz ną licz bę osób, w tym kil ku
ry sow ni ków, któ rzy pro jek to wa li no we wzo ry. Zgod nie z za mia ra mi kró la, za da -
niem per sjar ni w Grod nie by ło kształ to wa nie gu stu i sma ku „pa nów bra ci” po -
przez pro pago wa nie w tra dy cyj nej for mie pa sa kontu szo we go no wych za chod-
nich wzo rów, ele ganc kich i mod nych. Przed się wzięcie obar czo ne mi sją nie mo -
gło stać się docho do we i mu sia ło być fi nan so wa ne ze sto ło wych dóbr kró lew -
skich. Przetrwa ło do 1781 r.

Pas�słuc�ki

Mo żna stwier dzić, że osta nie la ta to ko lej ne od kry cie wspól ne go skar bu na -
szych na ro dów. Rów nież dla Bia ło ru si nów jest on hi sto rycz nym sym bo lem i skar -
bem na ro do wym. Pa sy produkowane w Słucku zyskały ta ką sła wę, że na wet
pa sy kontuszowe powstające w innych manufakturach na terytorium Polski,
Ukrainy czy Ro sji również nazywano słuckimi.

W Pol sce ta kie pa sy mo żna zo ba czyć w bar dzo wie lu mu ze ach re gio nal nych
i praw do po dob nie ka żdy z nas kie dyś wi dział przy naj mniej je den. Ogrom na licz -
ba pa sów roz pro szo na jest w zbiorach ko ścielnych. Bar dzo czę sto uszy te są
z nich or na ty. Dzię ki te mu, choć po cię te za cho wa ły się w do sko na łym sta nie. Na
Bia ło ru si ta kich pa sów za cho wa ło się nie zwy kle ma ło. Wła dza ra dziec ka tę pi ła
tam wszel kie prze ja wy związ ków z Rzecz po spo li tą - w la tach 30. pa sy słuc kie
by ły wy prze da wa ne za bez cen na Za chód, bądź wręcz nisz czo ne wraz z in ny mi
dzie ła mi sztu ki bia ło ru skiej. (Z ist nie ją cych do dzi siaj dzieł sztu ki - 99% znaj du je
się po za gra ni ca mi kra ju!). W oj czyź nie tych pięk nych tka nin są więc one, pa ra -
dok sal nie, ogrom ną rzad ko ścią. Z te go po wo du ma ją dla Bia ło ru si nów sta tus na -
ro do wej re li kwii.

Pers
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Tu�taj
wy�ko�na�no�szkła�sto�ło�-
we�do rezy�dencji�pre�zy�den-
ta�Mo�ścic�kiego.�Tu�rów�nież�po-
wsta�ła�szkla�na urna�na ser�ce�mar�-
szał�ka�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go.

Kil ka ki lo me trów od rze ki Nie men,
na No wo gród czyź nie, mi tycz nej kra inie
wzgórz i la sów, le ży mia stecz ko Brzo -
zów ka – a w nim hu ta Nie men, naj słyn -
niej sza przed woj ną pol ska hu ta szkła,
za ło żo na w 1883 r. Zmie ni ły się gra ni -
ce, hu tę upań stwo wio no, ale dzia ła
do dziś. Ku na szej ra do ści oka za ło się,
że mo żna ją zwie dzać, nie ma żad ne -
go pro ble mu z wej ściem do środ ka.
Prze wod nicz ka opro wa dza z en tu zja -
zmem, mi mo że jest nas tyl ko dwo je.
Mi mo że po wsta je tu dziś zu peł nie in ne
szkło niż słyn ne przed wo jen ne wzo ry,
to zwie dza nie hu ty jest nie zwy kle cie -
ka we. Wszyst kie wy ro by są tu wy twa -
rza ne ręcz nie. Ani jed no na czy nie nie
wy cho dzi spod ma szy ny. To ewe ne -
ment (w Kro śnie, sły ną cym z ręcz nej
pro duk cji, sta no wi ona dziś
je dy nie 30%). 

Hut ni  cy – wśród, któ rych jest 
za ska ku ją co du żo ko biet – sto jąc
na wy nie sio nym wo kół pie ca po de ście,
ni czym na te atral nej sce nie, dmucha ją
w cien kie, dwu me tro we, me ta lo we rur -
ki. Me to da nie zmie nio na od se tek lat.
Tyl ko pie ce opa la się dziś ga zem, a nie
dę bo wym drew nem. Rur kę trze ba naj -
pierw za nu rzyć w płyn nej, roz grza nej
do czer wo no ści szkla nej ma sie.
Po tem, dmu cha jąc i szyb ko ob ra -
ca jąc ją w dło niach, na da je się
na czy niu wstęp ny
kształt. 

Dal sze
formo wa -

nie od by wa się
po dob nie, tyl ko ma sa szkla na umiesz -
czo na zo sta je w me ta lo wej for mie. Na -
dal trze ba dmu chać i szyb ko krę cić rur-
ką. Na na szych oczach nie fo rem ne
szkla ne bań ki za mie nia ją się wa zo ny,
kie lisz ki, fi gur ki zwie rząt. To bar dzo cię -
żka pra ca. Wy ma ga żon gler -
skiej zręcz no ści, wy trzy ma-
ło ści fi zycz nej, od porno ści
na wy so ką tem pe ra tu rę.
Ufor mo wa ne na czy nie,
wyj mu je się z for my
me ta lo wy mi szczy-
p cami i umieszcza
w spe cjal nym pie cu,
by szkło „za har to wa ło
się” w po wo li ob ni ża ją -
cej się tem pe ra tu rze.

Hu ta po cząt ko wo by ła
spół ką Wil hel ma Kra jew -
skie go i Ju liu sza Stol le.
O am bi cjach i ska li pro duk -
cji świad czy m.in. wy da ny
w 1911 r. pierw szy ka ta log wy ro -
bów li czą cy 220 stron, na któ rych zna la -
zło się po nad 1500 wzo rów. Wy ro by
na prze ło mie wie ków na wią zy wa ł do se -
ce syj nych wzo rów fran cu skich i cze skich.
Naj bar dziej jed nak zna czą cy okres roz -
po czął się po pierw szej woj nie i trwał
do 1939 r., roz wo ju nie za trzy mał na wet
wiel ki kry zys świa to wy.

Przed się bior stwo by ło wów czas spół-
ką ro dzin ną (po śmier ci Wil hel ma Kra -
jew skie go Ju liusz Stol le przy jął do niej
swo ich sy nów Bro ni sła wa i Fe lik sa). Zmie-
ni ła się też sty li sty ka wy ro bów na mod -
ne wów czas art déco. Pro jek to wa no gru -
bo ścien ne na czy nia: wa zo ny, ka raf ki, kie-
lisz ki, o pro stych, geo me trycz nych kształ-
tach. Wy ko na ne z nie zwy kle prze zro czy -
ste go i de li kat nie bar wio ne go na pa ste -
lo we ko lo ry szkła, o gład ko szli fo wa nych
pod wie lo ma ką ta mi płasz czy znach, pię-

k nie za ła my wa ły świa -
tło. To naj bar dziej zna -

ne wy ro by hu ty
Niemen, któ ra,

opie ra jąc się 

wy łącz nie na pol skim
ka pi ta le (co na le ża-
ło do rzadko ści w tej
dzie dzi nie prze my słu),
nie tyl ko za czę ła do-
mi nować na kra jo wym

rynku, ale sta ła się też
w dwu dzie sto le ciu głów-

nym eks por te rem pol skie -
go szkła. Wy ro by ce nio-

ne by ły w Eu ro pie, we szły
na ryn ki w USA, na Bli skim

Wscho dzie a na wet w Afry ce.
Zna na jest opo wieść o tym, jak

Bro ni sław Stol le – ów cze sny wła ści ciel
hu ty, zo ba czył w Pa ry żu, w Ga le rii La -
fay et te swo je szkła. Za sko czo ny nie -
zwy kle wy so ką ce ną po prosił o wy ja ś-
nie nie. Sprze daw czy ni, wskazu jąc na
na klej kę fir mo wą, od par ła obo jęt nie: 
– Nic w tym dziw ne go pro szę pa na, to
prze cież Stol le!

W hu cie Nie men re ali zo wa ne by ły
pre sti żo we za mó wie nie rzą do we, m.in.
za sta wy sto ło we do re zy den cji pre zy -
den ta Mo ścic kie go na Wa we lu, w War -
sza wie i Grod nie. Rów nież urna na ser ce
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go (spo -
czy wa w Wil nie na Ros sie) szkla na,
trzy czę ścio wa po wsta ła w Brzo zów ce,
w 1935 ro ku.

Dzi siaj nie wy twa rza się tu już na czyń
w sty lu art de co. Mo żna jed nak obej rzeć
je w przy le ga ją cym do hu ty nie wiel kim
mu zeum: ma syw ne wa zo ny, pa te ry, ka -
raf ki, kie lisz ki o cha rak te ry stycz nych
gład ko szli fo wa nych ku bicz nych formach.
Ko lo ry ma ją sub tel ne: pa ste lo we to na -

cje ró żu, błę ki tu, fio le tu, zie le ni, in ne
są bez barw ne, ma to we lub

o kon tra stu ją cych

płasz czy znach prze zro czy stości z ma -
tem. Są też tzw. szkła ci cho dmu cha ne,
to ko lej na spe cjal ność hu ty (w od ró żnie -
niu od więk szo ści szkieł dmu cha nych,
po wsta ją one bez ob ro tu ma sy w for mie,
co po zwa la uzy skać kształ ty nie re gu lar -
ne, o chro pa wej po wierzch ni). W Pol sce
przed wo jen ne wy ro by Hu ty Nie men
znaj du ją się w zbio rach kil ku mu ze ów
(m. in. w Tar no wie, Kiel cach, War sza -
wie), po ja wia ją się też w an ty kwa ria tach
lub na au kcjach. Ce ny wa ha ją się od kil -
ku set do 2 000 zł. 

Dzi siej sza pro duk cja, choć zu peł nie
in na, na dal jest cie ka wa. Wie le wzo rów
przy po mi na wzor nic two skan dy naw skie
lub na sze Kro sno. Z pew nym za sko cze -
niem za uwa ży li śmy kie lisz ki pa ko wa ne
w pu deł ka z na pi sem IKEA. W skle pie fir -
mo wym (ce ny są kil ku krot nie ni ższe niż
w Pol sce, wró ci li śmy su to za opa trze ni),
oprócz dzie sią tek wzo rów wa zo nów, pa -
ter, waz, dzban ków oraz ka ra fek i kie lisz -
ków do wszyst kich mo żli wych al ko ho li,
oglą da my ga blo tę z ko lo ro wy mi fi gur ka -
mi naj ró żniej szych zwie rząt i dru gą z de -
wo cjo na lia mi. Szkla ne po sta ci Chry stu sa
i Mat ki Bo skiej w kil ku roz mia rach, ma ją
na pier siach krzyż pra wo sław ny lub ka -
to lic ki. I na gle ko lej na nie spo dzian ka,
tuż obok Mat ki Bo skiej le ży kil ka wzo -
rów szkla nych pier sió wek z wy tło czo -
nym wi ze run kiem Sta li na, gwiaz dą i na-
pi sem: Za po bie du! Jak wi dać dzi siaj
na Bia ło ru si ka żdy wie rzy w swo je.

Mag�da�le�na�Sto�pa
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Hu ta Nie men w in ter ne cie:

www.ne�man.by

Szkło znad Niemna



Dla upa mięt nie nia uda nych wa ka -
cji lub kra jo znaw czej wy ciecz ki lu bi -
my cie szyć się „tro fe ami” z wy jaz du.
Czę sto są to na sze fil my i fo to gra fie.
Jed na kże ich efekt wspo mnie nio wy
mo żna spo tę go wać ku pu jąc atrak cyj -
ne pa miąt ki. Dobrze jest, gdy przy wie -
zio na pa miąt ka lub upo mi nek są wy-
jąt ko we z uwa gi na miej sce swo je go
po wsta nia. Przed miot po wi nien wy ra -
żać swo isty ge nius lo ci, być nie po -
wta rzal ny i wy jąt ko wy na ty le, by bez
trud no ści po upły wie cza su wią zał się
zna cze nio wo z okre ślo nym czasem
(pod ró ży) i prze strze nią (miej scem od-
wie dza nym). Co naj wa żniej sze mu si
po sia dać w so bie wa lo ry lo kal nej wy -
twór czo ści, nie być „ma de in Chi na”.

Są one wów czas czę stym mo ty wem
po wro tu my śla mi do od wie dza nych
miejsc. Pod ró żu jąc po Bia ło ru si ma my
mo żli wość ku pie nia cha rak te ry stycz -
nych dla te go kra ju dro bia zgów.

Na tu ral ny len 
Na Bia ło ru si len jest upra wia ny od

wie lu wie ków. Włók na lnia ne są wy ko -
rzy sty wa ne do pro duk cji wy jąt ko wych
tka nin, mod nych ubrań i atrak cyj nych
za bawek dla dzie ci.

Len to nie sa mo wi ty ma te riał: tka ni na
mo że być gru ba (ręcz ni ki Ba nya) i mięk -
ka (let nie su kien ki), ale za wsze przy ja -
zna dla śro do wi ska i dla zdro wia. 

Przy kła do we upo min ki: odzież, bie li -
zna, po ściel, ob ru sy zdo bio ne ha ftem, se-
r wet ki sto ło we, ręcz ni ki, tor by, port fe le. 

Wy ro by ze sło my
Rze mieśl ni cy wy ra bia ją cy pa miąt ki

ze sło my wydobywają jej na tu ral ne
pięk no i cie pło. Mi strzo wie te go su row -
ca wy pla ta ją upo min ki, któ re są ma ły mi
dzie ła mi sztu ki.  Być mo że już ni gdzie in -
dziej na świe cie nie mo żna zna leźć tak
ró żno rod ne go za sto so wa nia te go nie -
zwy kłe go ma te ria łu. 

Pa miąt ki: fi gur ki  wy pla ta nych  zwie -
rząt i pta ków, kwia tów, ka pe lu sze i san -
da ły, lal ki i amu le ty, pu deł ka i skrzy nie,
ob ra zy ze sło my. Pa miąt ki z drew na in -
kru sto wa ne sło mą: pu deł ka i ta ba kier ki,
sza chy, ze ga ry, pi san ki.

Wy pla ta ny ze sło my pa jąk  ma zna-
czenie sym bo licz ne i jest amu le tem chro-
niącym dom i za pew nia ją cym ro dzi nie
do bro byt. 

Ce ra mi ka 
Uni kal ne warsz ta ty ce ra mi ki ist nia ły

w ró żnych re gio nach Bia ło ru si od wie lu-
set lat. Ka żdy rze mieśl nik miał swo je ta -
jem ni ce, w tym - wy ra bia nia, for mo wa -
nia i ma lo wa nia związ ków gli ny. 

Pa miąt ki: fi gur ki zwie rząt i pta ków
(żubr, bóbr, bo cian, skow ro nek), gwizd -
ki, dzwon ki, świecz ni ki, ta bli ce. 

Pa miąt ki z drew na 
Kra ina la sów ofe ru je wie le ga tun ków

drew na oraz je go sze ro kie wy ko rzy sta -
nie do ce lów  ar ty stycz nych.

Upo min ki: drew nia ne na czy nia, pu -
deł ka i skrzy nie, fi gur ki lu dzi, zwie rząt,
pta ków, rzeź bio ne me ble. 

Wi kli na
Wi kli na to pra sta ry su ro wiec wy ko -

rzy sty wa ny do wzmac nia nia ścian do -
mów i ich gro dze nia. Me ble np. łó żecz ka
dla dzie ci, ko sze na  owo ce, ziem nia ki
i grzy by. Dziś rze mieśl ni cy na dal pie lę -
gnu ją  tra dy cje swo ich przod ków. Sto su -
ją ró żno rod ne ty py i ko lo ry wi kli ny. Wy ra-
fi no wa ne tech ni ki po zwa la ją im two rzyć
wy szu ka ne wzo ry. 

Upo min ki: ko sze, ko sze na chleb, ta -
ce, naczynia,  bu ty, a na wet me ble wi kli -
no we. 

Bu ty fil co we - wa lon ki
Wy rób bu tów z owczej weł ny jest ko -

lej nym przy kła dem pra sta rych tra dy cji
rze mio sła. Wa lon ki by ły nie odzow ne
i na dal są przy dat ne w wa run kach sro -
gich wschod nich zim. 

Krysz ta ły i szkło
Pierw sze fa bry ki pro du ku ją ce wy ro by

ze szkła i krysz ta łu zbu do wa no na te re -
nie dzi siej szej  Bia ło ru si po nad 100 lat
te mu. Hu ty szkła sta ły się zna ne ze swo -
ich peł nych sma ku ar ty stycz ne go wy ro -
bów oraz zna ko mi tej ja ko ści. Naj słyn niej-
sze są hu ty szkła to Nie men i Bo ry sów. 

Upo min ki: kie lisz ki, ka raf ki, wa zo ny
do kwia tów i owo ców, świecz ni ki, szkla -
ne przy ci ski do pa pie ru, fi gur ki zwie rząt
i pta ków, pi san ki, owo ce, wi tra że 

Sło dy cze
Naj star sze sło dy cze wy ra bia Kra sny

Pi sche vik, przede wszyst kim smacz -
ne „ze fi ry”, pa styl ki, mar mo la dy z na-
tu ral nych owo ców i ja gód. Tu ry ści
z uzna niem sma ku ją  cze ko la dy
i cu kier ki pro du ko wa ne przez za -
kła dy Kom mu nar ka i Spar tak. 

Upo min ki: ze fir, mar mo la da, cze ko la -
da, cu kier ki (z żu ra wi ną, ja go dą, czar ną
po rzecz ką), sy ro py, dże my wy ko na ne
z dzi kich ja gód.

Bal sa my i li kie ry
Tra dy cje pro duk cji na le wek się ga ją

XV wie ku, kon ty nu owa ne są przez mar -
ko we go rzel nie do dzi siaj. Wód ki sta rych
re cep tur, li kie ry zio ło we i bal sa my pro du -
kowa ne są z za cho wa niem tra dy cji bo ga-
tej kom po zy cji skład ni ków (zio ła i pą ki
drzew, owo ce ja go do we, przy pra wy, miód). 

Upo min ki: wód ki, li kie ry, bal sa my
w butel kach z pa miąt ka mi (bu tel ki szkla-
ne i gli nia ne, tor by płó cien ne i skó rza ne).

(red.) 

Dla sty mu la cji ru chu tu ry stycz ne go i go spo dar ki
w wie lu pań sta wach obo wią zu je sys tem Tax Free, czy li
zwrot po dat ku dla pod ró żu ją cych. Dzia ła to na pro stej
za sa dzie: na by wa jąc ja kiś to war za  gra ni cą, za okre ślo -
ną przez pań stwo kwo tę, tu ry sta ma mo żli wość po po -
wro cie do kra ju od zy skać po da tek VAT.

Pod czas Mi strzostw Świa ta w Ho ke ju, Mińsk li czy na du -
żą ilośc za gra nicz nych tu ry stów, któ rzy bę dą chcie li wró cić
do swo ich miejsc za miesz ka nia z pre zen ta mi i upo min ka mi.
Dla te go na Bia ło ru si me cha nizm Tax Free za czął dzia łać od

1 stycz nia 2013 ro ku. Mi ni mal ną kwo tą od któ rej już mo żna
się ubie gać o zwrot VAT, któ re go pod sta wo wa staw ka wy -
no si 20 pro cent, jest 800 tys. bia ło ru skich ru bli (oko ło 90$).
Wdro że nie sys te mu za czę ło się od sto li cy Bia ło ru si. Te raz
jest już do stęp ny w wie lu skle pach kra ju.

Ope ra to rem od po wie dzial nym za zwrot pie nię dzy jest
„Bel ta mo żser wis”. Fir ma ta prze ka zu je środ ki na wska za ny
ra chu nek kar ty ban ko wej tu ry sty w ter mi nie 30 dni od da ty
otrzy ma nia wnio sku.

Wię cej in for ma cji: www.tax -free.by
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Dzi�ka,�dzie�wi�cza,�ma�syw�na�przy�ro�da�od�ró�żnia
Bia�ło�ruś�od�in�nych�kra�jów.�Ser�ce�Eu�ro�py�i�jed�no�-
cze�śnie�jej�nie�od�kry�ty�tu�ry�stycz�nie�za�ką�tek�ma�wie�-
le�„nie�mo�żli�wych�mo�żli�wo�ści”.�Od�sła�nia�prawdzi�-
wą�na�tu�rę,�ci�szę�la�sów,�urok�nie�tknię�tej��Zie�mi.�Jest
to�mo�żli�we�dzię�ki�dba�niu�o�za�cho�wa�nie�na�tu�ral�nych
sys�te�mów�w�kra�ju,�po�przez�stwo�rzo�nie�re�zer�wa�tów
przy�ro�dy,�par�ków�na�ro�do�wych,�po�mni�ków�przy�ro�-
dy.�Na�Bia�ło�ru�si�ist�nie�ją�dwa�re�zer�wa�ty�przy�ro�dy
-�Be�re�zyń�ski�Re�zer�wat�Bios�fe�ry�i�Po�le�ski�Pań�stwo�-
wy�Re�zer�wat�Ra�dia�cyj�no�-Eko�lo�gicz�ny,�któ�re�pod�le�-
ga�ją� naj�wy�ższej� ochro�nie� i� ma�ją� nie�na�ru�szal�ną
in�te�gral�ność�eko�sys�te�mów.�

Sta tus par ku na ro do we go na da je się te ry to riom, któ -
re ma war tość na uko wą oraz po ten cjał re kre acyj no -tu -
ry stycz ny. Ta kich na te re nie Bia ło ru si jest cztery: Park
Na�ro�do�wy Pusz�cza�Bia�ło�wie�ska , Na�ro�czań�ski�Park
Na�ro�do�wy, Park�Na�ro�do�wy�,,Je�zio�ra�Bra�sław�skie",
Pry�pec�ki�Park�Na�ro�do�wy. 

Oprócz wy mie nio nych, na ob sza rze współ cze snej
Bia ło ru si ochro nie pod le ga 85 re zer wa tów przy ro dy
o cha rak te rze kra jo wym, 348 – lo kal nym, 305  po mni -
ków przy ro dy o znaczeniu krajowym i 542 o lo kal nym.
Ich łącz na po wierzch nia wynosi 1 595,7 ha. Tym sa -
mym, po twier dza jąc fakt, że Re pu bli ka Bia ło ru si jest
kra jem z nie sa mo wi tym po ten cja łem przy rod ni czym,
któ ry fa scy nu je, za chwy ca, wa bi i pod nie ca tu ry stów,
a Bia ło ru si nów czy ni dum ny mi ze swo je go kra ju.

Cza�ro�dziej�ska�moc�Pusz�czy
Park Na ro do wy „Pusz cza Bia ło wie ska” jest naj więk -

szym kom plek sem le śnym Eu ro py, jed nym z uni kal -
nych atrak cji tu ry stycz nych w Re pu bli ce Bia ło ru si.
Po ło żo na w po łu dnio wo -za chod niej czę ści kra ju, w od -
le gło ści 340 km od sto li cy - Miń ska. Nie bez przy czy ny
bo gac two Pusz czy – żubr, jest sym bo lem na ro dowym,
wi zy tów ką, roz po zna wal ną w świe cie. Po tę żny monu-
ment  żu bra (wys. 30 m o wa dze 76 ton) stoi na tra sie
Brześć -Mo skwa. Sta lo wy monument żu bra wi ta go ści

przy lot ni sku w Miń sku. W la tach 90. żubr był
wi ze run kiem, uży tym na 10 ru blo wym bank -
no cie. Do dziś wid nie je na em ble ma cie dru -
ży ny ho ke jo wej Dy na mo Mińsk, na ety kie-
tach wy ro bów al ko ho lo wych i sło dy czy. Oczy-

wi ście jest sym bo lem przy szłych Mi strzostw
Świa ta w Ho ke ju 2014, otrzy mał imię Wo łat i sta -

nął na ły żwach.  
W 1939 ro ku Pusz cza Bia ło wie ska zo sta ła ofi cjal nie re -

zer wa tem przy ro dy. Ca łe te ry to rium Pusz czy jest po dzie -
lo ne pol sko -bia ło ru ską gra ni cą. Dłu gość czę ści  bia łoru skiej,
z pół no cy na po łu dnie wy no si 64 km, z za chodu na wschód
- od 20 do 52 km. Cały ob szar to 152 962 ha, z któ re go
tyl ko 5,1% jest do stęp ne na ce le re kre acyj ne i prze zna -
czo ne na tu ry sty kę. Po zo sta łe te re ny prze zna czo ne:
37,4% do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej, 20%
do pro wa dze nia ba dań na uko wych, 37,5% do ogra ni -
czo nej dzia łal no ści go spo dar czej z za cho wa niem na -
tu ral nych ekosys te mów.

Ze wzglę du na za cho wa ny do dziś pier wot ny stan
la su z re lik to wy mi ro śli na mi i zwie rzę ta mi, nie ma so -
bie rów nych na ca łym kon ty nen cie eu ro pej skim. W Pu-
sz czy Bia ło wie skiej cze ka na tu ry stów wie le atrak cji.
Mu zeum Przy ro dy ofe ru je Cen trum Edu ka cji Eko lo -
gicz nej z dzi ki mi zwie rzę ta mi. Szla ki tu ry stycz ne mo -
żna przemierzać z pro fe sjo naln mi prze wod ni ka mi.
A in fra stuk tu rę tworzą kom for to we ho te le i pen sjo na ty,
re stau ra cje i ka wiar nie, obiek ty spor to we. Pusz cza Bia -
ło wie ska jest „le gen dar rną La po nią” bia ło ru skie go
Dziadka Mro za. 

W�1992�ro�ku�Park�Na�ro�do�wy�Pusz�cza�Bia�ło�wie�-
ska�zo�stał�umiesz�czo�ny�na�li�ście�Świa�to�we�go�Dzie�-
dzic�twa�Kul�tu�ry�UNE�SCO. Dba jąc o ochro nę śro do-
wi ska, prze miesz cza nie się sa mo cho dem po Pusz czy,
oprócz wy zna czo nych tras, jest za bro nio ne.

Prze�zro�czy�stość�Je�zior�Bra�sław�skich
Wy jąt ko wość Par ku Na ro do we go ,,Je zio ra Bra sław -

skie" po le ga na pięk nie czy stych je zior, znaj du ją cych się
w oto cze niu ma low ni czych wzgórz, po ro śnię tych so sno -
wymi la sami. Ka żde je zio ro ma swo ją spe cy fi kę i nie po -
wta rzal ny urok. Eko lo gicz ny cha rak ter re gio nu je zior
no si ce chy epo ki lo dow co wej. W gra ni cach par ku na ro -
do we go znaj du ją się 74 je zior o łącz nej po wierzch ni
12 500 ha, co sta no wi oko ło 17% par ku. Je zio ra Bra -
sław skie, le żą ce w są siedz twie mia sta Bra sla wa to je-
d no z naj więk szych sku pisk je zior w tym par ku. Obej -
mu je po nad 30 zbior ni ków wod nych i jest jed nym z naj -

więk szych w kra ju. Naj więk sze je zio ro - Dry wia ty
o po wierzch ni po nad 36 km2 i jest pią tym co do wiel ko -
ści zbior ni kiem na Bia ło ru si. W kra inie je zior i la sów,
oczy wi ście, jest wie le cie ka wych atrak cji dla mi ło śni -
ków przy ro dy. Oso by do ce nia ją ce eko tu ry sty kę bę dą
mo gły po czuć praw dzi wą na tu rę i z po by tu za biorą
wspa nia łe wspo mnie nia. 

Dziki�charakter�Białoruskiego�Polesia
Polesie – wspaniały nizinno-równinny, kraj lasów

i terenów podmokłych, poprzecinany licznymi rzekami,

strumieniami i potokami, które wpadają do Prypeci
i Dniepru – ujścia Morza Czarnego. W środku rzeki Pry-
peć zlokalizowano Prypeckie Polesie. To właśnie tu,
pomiędzy rzekami Prypeci, Stwigi i Uborci znajduje się
Prypiecki Park Narodowy, terytorium którego 50% zaj-
mują bagna.

Głównym czynnikiem, który decyduje o charakterze
dzikiej przyrody Prypeckiego Parku Narodowego - jest siła
rocznej powodzi, która w sezonie może wypełnić wodą
do 70% terytorium Parku Narodowego. W setkach ma-
łych zbiorników wodnych rozmnażają się wszelkiego
rodzaju gady i płazy, nie występujące poza parkiem.

Obowiązkiem każdego turysty jest zwiedzić serce
Polesia - starożytne miasto Turów, które założono
w 980 roku. W maju w Turowie odbywa się tradycyjny
Festiwal�Bekasów. 

Prypiecki Park oferuje wycieczki, np. do "drzew mą-
drości", wiecznie zielonego Króla�Dębu i Car-Soś-
nie. Ośmiowiekowy dąb jest jednym z najstarszych i naj-
większych na Polesiu drzew (36 m wys. o średnicy ok.
2 m). Ogromna Car-Sosna rośnie w sąsiedztwie pasie-
ki, chronionej przed niedźwiedziami.

***
Parki Narodowe mają ogromny wpływ na rozwi-

nięcie ekoturystyki Białorusi. Zakazana w państwowych
parkach turystyka masowa, powstrzymuje proces de-
gradacji, zachowując naturalne procesy, zachodzące
w ekosystemie strzeżonego obszaru. Naturalne dzie-
dzictwo kraju jest jednocześnie dziedzictwem całego
świata. Tylko dzięki ich ochronie ludzkość będzie miała
miejsca, w których przyroda jest nierozłączna ze swoją
Matką Naturą.

Ali�na��Ma�zew�ska

Przyrodnicze perły Białorusi
„Poniżej chmur żyje Matka Ziemia, 
od której pochodzi Woda Życia, 
która swą piersią karmi rośliny, 
zwierzęta i ludzi”. 
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Dr� Je�rzy� Rzy�ma�nek:� Dzia�ła�nie� Izby� jest� po�-
twier�dze�niem�prak�tycz�nej�współ�pra�cy�po�mię�dzy
Pol�ską�i�Bia�ło�ru�sią.�Czy�mo�że�Pan�Pre�zes�przy�-
bli�żyć�nam�za�sa�dy�dzia�ła�nia�Izby?�

Pre�zes�Jó�zef�Ło�chowski: Pod sta wo wym za da -
niem Izby jest pro wa dze nie dzia łal no ści na rzecz swo -
ich człon ków i re pre zen to wa nie ich in te re sów wo bec
wła dzy i ad mi ni stra cji pań stwo wej. Or ga ni zu je my fo ra
go spo dar cze, se mi na ria i kon fe ren cje spełnia ją ce za -
da nia in for ma cyj ne i wy mia ny po glą dów. Re ali zu je my
mi sje go spo dar cze oraz udział firm w tar gach i wy sta -
wach, któ rych za da niem jest na wią zy wa nie kon tak tów
i po dej mo wa nie kon kret nych pro jek tów biz ne so wych.
Za kła da my na zle ce nie fir my w Pol sce i na Bia ło ru si,
po szu ku je my i szko li my ka dry. Or ga ni zu je my sta że za -
wo do we, wo lon ta riat pra cow ni czy oraz po by ty na stu -
diach w Pol sce w ra mach do sko na le nia kadr dla biz-
ne su i go spo dar ki. Wy ko nuje my ana li zy przed pry wa -
ty za cyj ne i or ga ni zu je my fi nan so wa nie pro jek tów go -
spo dar czych dla przed się biorstw. Po twier dza my
kal ku la cje i ce ny to wa rów w eks por cie.

Szcze gól ny cha rak ter na szej izby za wie ra się
w tym, że jej człon ka mi są pol scy i bia ło ru scy przed -
się bior cy, in sty tu cje oto cze nia biz ne su oraz człon ko -
wie zbio ro wi. I Wi ce pre zes Bia ło ru skiej Izby Han dlo-
wo-Prze my sło wej jest rów no cze śnie I wi ce pre ze sem
na szej Izby w Pol sce, Prze wod ni czą cy Pre zy dium
Re pu bli kań skiej Kon fe de ra cji Przed się bior czo ści w
Biało ru si prof. Vla di mir Ka ria gin jest wi ce pre ze sem
na szej Izby, Prze wod ni czą cy Bia ło ru skiej Ra dy Rol -
ni ków prof. Alek siej Ska kun jest ta kże wi ce pre ze sem
na szej Izby. Jest więc człon ko stwo zbio ro we na szych
bia ło ru skich part ne rów oraz jest per so nal ny udział
przed sta wi cie li ich kie row nictw we wła dzach Izby w
Pol sce. Na le ży pod kre ślić, iż udział ten jest cał ko wi -
cie ho no ro wy, bez płat ny a re al ne ko rzy ści od no szą
pol scy i bia ło ru scy przed się bior cy po przez otrzy my -
wa ną in for ma cję, udział w fo rach go spo dar czych,
kon fe ren cjach i se mi na riach oraz wspar cie na tar -
gach i wy sta wach po przez ko rzy sta nie z bez płat nych
sto isk in for ma cyj no - pro mo cyj nych.

Na le ży ta kże pod kre ślić do brą współ pra cę na
szcze blu re gio nal nym. Człon ka mi Ra dy na szej Izby
są np. Va le ry Ła bun - Dy rek tor Ge ne ral ny Brze skie -
go Od dzia łu BIHP, Vik tor Nie wdach - Szef Ad mi ni -
stra cji WSE Brześć (SEZ Brest), Sier gej Tka czen ko
- Szef Ad mi ni stra cji WSE Grod no (Grod no invest).
Zwra cam uwa gę na oso bi ste kon tak ty wy ni ka ją ce z
po wią zań or ga ni za cyj nych i per so nal nych, bo one
po ma ga ją w usta no wie niu prak tycz nej bie żą cej
współ pra cy go spo dar czej. Ta kich przy kła dów per so -
nal nej, prak tycz nej współ pra cy jest du żo wię cej. Stan

współ pra cy po mię dzy Pol ską i Bia ło ru sią oraz mię -
dzy na szy mi Izba mi jest co rocz nie oce nia ny na Pol -
sko-Bia ło ru skim Fo rum Go spo dar czym Do bro są-
siedztwo, na prze mian w Pol sce i na Bia ło ru si, któ -
re go już XVIII  edy cja pla no wa na jest w  Brze ściu. 

Ce lem Fo rum jest ak ty wi za cja dwu stron nej współ -
pra cy go spo dar czej, wy eli mi no wa nie ist nie ją cych ba rier
w han dlu i in we sto wa niu, a ta kże oka za nie wsparcia,
ze stro ny rzą dów obu kra jów, dla wspól nych dzia łań
pod mio tów go spo dar czych Pol ski i Bia ło ru si. Wnio ski z
Do bro są siedz twa są na stęp nie prze no szo ne pod ob ra -
dy Wspól nej Pol sko-Bia ło ru skiej Ko mi sji Mie sza nej.

Syn te tycz ną mia rą sta nu pol sko-bia ło ru skiej współ -
pra cy go spo dar czej jest wo lu men ob ro tów to wa ro -
wych. Na sze wza jem ne ob ro ty stop nio wo i sys te ma -
tycz nie wzra sta ły do 2008 r. i osią gnę ły po ziom ok. 3
mld usd. Pol ska utrzy mu je net to ok. 56 tys. miejsc
pra cy ze współ pra cy z Bia ło ru sią. Kry zys fi nan so wy
w 2009 r. do pro wa dził do za ła ma nia ob ro tów pra wie
o po ło wę. W la tach 2010 i 2011 na stę po wa ło stop -
nio we od bu do wa nie tem pa i po zio mu ob ro tów a w
2012 r. na stą pił re gres do po zio mu 2,3 mld usd. Ten
re gres jest bar dzo zna czą cy.

Jest skut kiem z jed nej stro ny wpły wu na go spo -
dar kę nie od po wia da ją cych po trze bom przed się bior -
ców i go spo dar ki re la cji po li tycz nych po mię dzy na-
szy mi kra ja mi a z dru giej stro ny nad mier nie jed no -
stron nym po dej ściem Bia ło ru si do ogra ni cza nia im -
por tu. Re gu la cje do ty czą ce im por tu dóbr kon sum-
p cyj nych mo żna zro zu mieć w kon tek ście dą że nia
Bia ło ru si do zrów no wa że nia sal da w han dlu za gra -
nicz nym ze wzglę du na re stryk cje w do stę pie do mię -
dzy na ro do wych źró deł je go fi nan so wa nia. Nie mo żna
jed nak nie zwró cić uwa gi na fakt, że bia ło ru skie ogra -
ni cze nia im por tu za opa trze nio we go mo gą w dłu -
ższym okre sie cza su ude rzać ne ga tyw nie w bia ło-
ru ską go spo dar kę. Pol sko-bia ło ru ska współ pra ca go -
spo dar cza mo że przejść w stan chro nicz ne go nie do -
ro zwo ju lub uzy skać no we im pul sy i przejść do dy na -
micz ne go roz wo ju.

Dr�Je�rzy�Rzy�ma�nek:�Ro�zu�miem�z�wy�po�wie�dzi
Pa�na�Pre�ze�sa,�że�du�żo�za�le�ży�od�do�brych�re�la�cji
po�li�tycz�nych�ale�naj�wa�żniej�sze�są�jed�nak�re�la�cje
biz�ne�so�we.�

Pre�zes� Jó�zef� Ło�chow�ski:�W zakresie nowych
impulsów rozwojowych w sferze biznesu zostało zro-
bione prawie wszystko. Powstał i funkcjonuje na
Białorusi polski bank, o czym ciągle jeszcze jest za
mało informacji. Po prostu Getin Holding pojechał na
Białoruś i kupił duży, bo 10 bank na Białorusi – Sombel-
bank a po zdobyciu stosownych doświadczeń przez
kadrę i dofinansowanie został przekształcony na Idea
Bank na Białorusi. 

Już żaden polski przedsiębiorca nie może powie-
dzieć, że na Białorusi nie ma polskiego banku, że ma
kłopoty z obsługą płatności w handlu zagranicznym
albo w inwestycjach.

Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje przynaj-
mniej dwa ważne i cenne instrumenty

finansowe to jest: kredyt dla importera polegający
na finansowaniu obrotów towarowych z odroczoną
płatnością poprzez udzielanie kredytu do dwóch lat
nisko oprocentowanego i ubezpieczonego w KUKE
oraz polegający na finansowaniu inwestycji poprzez
udzielanie kredytu długoterminowego (powyżej dwóch
lat) i także nisko oprocentowanego oraz ubezpieczo-
nego w KUKE. Tak więc polscy eksporterzy inwestycji
i towarów do Białorusi posiadają niezbędne narzę-
dzia finansowe ale muszą nabierać pewności, że ich
biznes będzie bezpieczny.

Pol sko bia ło ru skie ob ro ty han dlo we nie są wza -
jem nie kon ku ren cyj ne tyl ko kom ple men tar ne. Po trze -
ba jed nak przejść na wy ższy po ziom współ pra cy
go spo dar czej. Po trzeb ne są

in we sty cje i ko ope ra cja pro duk cyj no-han dlo wa
W Bia ło ru si pra cu je po nad 550 pol skich przed się -

biorstw lub z udzia łem pol skie go ka pi ta łu. W Pol sce
do li czy li śmy się za le d wie 60 czy li pra wie 9 ra zy mniej. 

Dr�Je�rzy�Rzy�ma�nek:�Izba�to�pod�miot�wspar�cia
biz�ne�su.�Jak�to�wspar�cie�wy�glą�da�w�prak�ty�ce?

Pre�zes�Jó�zef�Ło�chow�ski: Nie ma jed nej, szcze -
gól nie wy ró żnia ją cej się, tzw. pol sko-bia ło ru skiej spe -
cjal no ści. Po dam czte ry zu peł nie ró żne przy kła dy.

a) In�co�Fo�od. Fa bry ka w bra nży mię snej, usy tu -
owa na w WSE Brześć. Osią gnę ła nie wąt pli wy suk -
ces na ryn ku wschod nim i z za ro bio nych pie nię dzy
bu du je ko lej ne fa bry ki.

b) Atlas. Du ża pol ska fir ma, któ ra za in we sto wa ła
w bia ło ru ski Taj fun a na stęp nie wy bu do wa ła od pod -
staw no wą fa bry kę za praw bu dow la nych w Grod nie,
któ rą pan pre zes dr Hen ryk Siod mok piesz czo tli wie
okre śla per łą w ko ro nie fir my Atlas. Atlas przy go to -
wu je ko lej ne in we sty cje na Bia ło ru si.

c)  Idea�Bank. Pol ski Ge tin Hol ding za in we sto wał
w bia ło ru ski Som bel bank, do ka pi ta li zo wał i wpro wa -
dził swo je no wo cze sne pro ce du ry oraz mar kę i sku -
tecz nie kon ku ru je na ryn ku ban ko wym na Bia ło ru si
o klien tów i fi nan so wa nie ob ro tów. Ma ło kto w Pol sce
wie, że je den z naj prę żniej roz wi ja ją cych się ban ków
na Bia ło ru si to bank z pol skim ka pi ta łem.

d)  Black�Red�Whi�te. Fa bry ka me bli w WSE Grod -
no in west na le ży do czo łów ki świa to wej. Obec nie kon -
cern BRW sku tecz nie kon ku ru je na glo bal nym ryn ku
me blar skim.

Po wy ższe przy kła dy wska zu ją, że prak tycz nie w
ka żdej dzie dzi nie go spo dar ki mo żna na Bia ło ru si od -
nieść suk ces. Po trzeb ny jest po mysł a po tem już tyl -
ko pra ca, pra ca, pra ca ….. .

Pol scy przed się bior cy wska zu ją, że Bia ło ruś jest
przy ja zna in we sto rom, że jest to kraj gwa ran tu ją cy
prze strze ga nie przy ję tych umów i usta leń. Kraj wy jąt -
ko wy, w któ rym umo wę in we sty cyj ną za gra nicz ny in -
we stor za wie ra z Pań stwem, na od po wied nim szcze-
blu ad mi ni stra cji pań stwo wej w za le żno ści od bra nży
i ska li przed się bior stwa i to wła śnie pań stwo jest gwa -
ran tem wa run ków tej umo wy.

Dr�Je�rzy�Rzy�ma�nek:��Dzię�ku�ję�za�roz�mo�wę.
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Dobrosąsiedztwo
Wy�wiad�

TTG�Cen�tral�Eu�ro�pe�z�

Jó�ze�fem�Ło�chow�skim

wie�lo�let�nim�pre�ze�sem�
Pol�sko-Bia�ło�ru�skiej�Izby�
Han�dlo�wo-Prze�my�sło�wej
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PETERKA & PARTNERS
Surganova 29, premise 1, 220012 Minsk, Belarus
tel./fax +375 (17) 290 05 98; e-mail: office@peterkapartners.by

PETERKA & PARTNERS and Robayu Corp.
sp.z o.o., invite clients interested in entering
the Belarusian market, or in a broader sense,
the markets of the Single Economic Area of
Belarus, Russia and Kazakhstan.

PETERKA & PARTNERS和正钰开发合作
有限公司，欢迎有意进入白俄罗斯市
场，或泛指白俄罗斯、俄罗斯和哈萨
克斯坦的单一经济区市场的客。

39/36 Hoża 大街 00-681 华沙，波兰
公司电话 : +48 22 115 72 86 
公司首页 : www.robayu.com 
邮件地址 : robayu.poland@gmail.com
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Pol�skę�od�Bia�ło�ru�si�dzie�li�400�km�gra�ni�ca,�jed�na�kże�po�mi�mo�tej�geo�gra�-
ficz�nej�bli�sko�ści�uwa�run�ko�wa�nia�po�li�tycz�ne�spra�wia�ją,�że�na�sza�wie�dza
o�tym�jak�mo�żna�współ�pra�co�wać�z�są�sia�dem�jest�bar�dzo�nie�wiel�ka.�

Jed na kże za spra wą Mię dzy na ro do wych warsz ta tów prak tycz nych "TWÓJ BIZ -
NES W BIA ŁO RU SI" zor ga ni zo wa nych przez Pol sko -Bia ło ru ską Izbę Han dlo wo -
-Prze my sło wą wspól nie z EU RO CON oraz se mi na rium "Do ing Bu si ness in
Be la rus"  zor ga ni zo wa ne go przez PO LAND CON SUL TING, BE LA RUS CON SUL -
TING oraz  PE TER KA & PART NERS pod ko niec lu te go w War sza wie, ta lu ka
w na szej wie dzy mo że zo stać wy peł nio na. 

Dzię ki tym dwóm nie za le żnym od sie bie cen nym ini cja ty wom,  pol scy i za gra -
nicz ni przed się bior cy za in te re so wa ni  roz po czę ciem dzia łal no ści go spo dar czej
na Bia ło ru si lub  po szu ku ją cy no wych ryn ków zby tu mie li mo żli wość za po zna nia
się z szan są ja ką da je to, że gra ni ca po mię dzy Pol ską i Bia ło ru sią jest ze wnętrz -
ną gra ni cą Unii Eu ro pej skiej oraz ze wnętrz ną gra ni cą Unii Cel nej Bia ło ruś -Ka -
zach stan -Ro sja.

O tym ja kie to stwa rza mo żli wo ści po in for mo wa li uczest ni ków tych im prez zna -
ko mi ci pre le gen ci. Ho no ro wym Go ściem warsz ta tów „ Twój biz nes na Bia ło ru si
był p. Ka zi mierz Zdu now ski, Dy rek tor Ge ne ral ny Pol sko Bia ło ru skiej Izby Han -
dlo wo -Prze my sło wej a w se mi na rium "Do ing Bu si ness in Be la rus"  uczest ni czył
Rad ca Han dlo wy Am ba sa dy Bia ło ru si w Pol sce p. Igor Se kre ta.

Szcze gó ły funk cjo no wa nia Unii Cel nej i Wspól ne go Ob sza ru Go spo dar cze go
Bia ło ruś -Ka zach stan -Ro sja przed sta wił  p. Vi ta ly Ka che lya, Part ner Za rzą dza ją -
cy, kan ce la rii GLIM STEDT, Bia ło ruś oraz p. Rad ca Sta ni sław Szy pow ski z Kan -
ce la rii Rad ców Praw nych Stop czyk & Mi kul ski.

O tym, że Bia ło ruś ja ko czło nek Unii Cel nej mo że być trak to wa na ja ko  bra ma
do kra jów ro syj sko ję zycz nych, prze ko ny wał uczest ni ków se mi na rium "Do ing Bu -
si ness in Be la rus" p. Ulf Schne ider, Part ner Za rzą dza ją cy BE LA RUS CON SUL -
TING. Aspek ty po dat ko we dzia ła nia go spo dar cze go na Bia ło ru si wraz z kon -
kret ny mi za gad nie nia mi zwią za ny mi z two rze niem spół ki na Bia ło ru si oraz głów -
ne ele men ty ra chun ko wo ści przed sta wi li p. Ad rian Bran ny, Dy rek tor Ge ne ral ny
i eks pert po dat ko wy PO LAND CON SUL TING, oraz pa ni Ol ga Za it se va z BE LA -
RUS CON SUL TING. 

Pa no wie Zdeněk Ba jar i Dmi tri Zi krat ski z Kan ce la rii Pe ter ka & PART NERS
w Miń sku omó wi li praw ne aspek ty roz po czę cia dzia łal no ści go spo dar czej  na
Bia ło ru si. Wy ja śni li ró żni cę mię dzy pro wa dze niem spół ki i przed sta wi ciel stwa na
Bia ło ru si. Za pre zen to wa li też cie ka we prak tycz ne stu dia przy pad ków, np. jak po -
dejść do ty po wych pro ble mów z wy ni ka ją cych z obo wią zu ją cych umów i prze pi -
sów, oraz roz li czeń wa lu to wych.

Za rów no mię dzy na ro do we warsz ta ty prak tycz ne jak i se mi na rium wy ka za ły,
że  wspól na gra ni ca i współ pra ca go spo dar cza są dla obu państw wiel ką szan są.
Że by ta szan sa by ła wy ko rzy sta na , jak traf nie za uwa żył Dy rek tor Ge ne ral ny Izby
Pol ska-Bia ło ruś, nie zbęd ne jest od dzie le nie po li ty ki od go spo dar ki w re la cjach mię -
dzy pań stwo wych wzo rem ta kich państw jak Niem cy, Ho lan dia czy Wło chy. 

Jak nam się to nie uda, to ta ką szan sę z pew no ścią  wy ko rzy sta ją Li twa i Ło -
twa, człon ko wie Unii Eu ro pej skiej, któ rzy też gra ni czą z Bia ło ru sią. 

dr Je rzy Rzy ma nek

Współpraca gospodarcza
z sąsiadem zza miedzy

正钰开发合作公司，是一中波合资公

司，对中欧市场有兴趣的欧洲及中国

合作伙伴、合作厂商、企业客户、进

口商，提供全方位的咨询服务。

我们为伙伴们提供以下服务： 

- 搜索贸易及投资的业务合作伙伴

- 针对中欧及中国之间的贸易行为，

进行咨询工作。

- 针对市场营销和推广，进行咨询工作。

- 针对指定市场，进行分析工作。

- 建议并协助公司的设立登记。 

诚挚地邀请您与我们合作

Ro bayu Corp. sp. z o.o. - pol sko -chiń ska fir ma kon -
sul tin go wa zaj mu ją ca się kom plek so wą ob słu gą
klientów kor po ra cyj nych oraz im por te rów i pro du cen -
tów za in te re so wa nych współ pra cą z kon tra hen ta mi
w Eu ro pie i Chi nach. 

We współ pra cy z na szy mi part ne ra mi ofe ru je my: 

- wy szu ki wa nie part ne rów biz ne so wych: 
han del i in we sty cje, 

- do radz two w za kre sie han dlu po mię dzy Eu ro pą
i Chi na mi, 

- do radz two w za kre sie mar ke tin gu oraz pro mo cji,

- ana li zy ryn ko we,

- do radz two przy za kła da niu i re je stra cji firm.

Za pra sza my do współ pra cy

Robayu corp. Co., Ltd. - Polish-Chinese consulting
firm offering comprehensive services to corporate
clients, importers and manufacturers interested
in working with partners in Europe and China. 

In cooperation with our partners we offer: 

- search of business partners for trade
and investment,

- advising on trade between Europe and China, 

- advising on marketing and promotion,

- market analysis,

- advising on the establishment and registration
of companies.

You are invited to cooperate with us  

ul. Hoża 39/36, 00-681 Warszawa, tel. 22 115 72 86
www.robayu.com

email: robayu.poland@gmail.com 
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39/36 Hoża street 00-681 Warsaw, Poland 
Phone: +48 22 115 72 86

www.robayu.com
Email: robayu.poland@gmail.com 

39/36 Hoża大街 00-681 华沙，波兰
公司电话: +48 22 115 72 86
公司首页: www.robayu.com

邮件地址: robayu.poland@gmail.com



Po�łu�dnik� Stru�ve�go� (26°43′12.61″E� –� dłu�gość
ob�ser�wa�to�rium�w�Tar�tu)�–�sieć�trian�gu�la�cyj�nych
punk�tów�po�mia�ro�wych,�cią�gną�ca�się�od�Fu�gle�nes
na�przed�mie�ściach�Ham�mer�fest�na�Przy�ląd�ku�Pół�-
noc�nym�(70°�40′�11″�N,�23°�38′�48″)�do�Sta�rej�Ne�-
kra�siw�ki�nie�da�le�ko�Izma�iłu�nad�Mo�rzem�Czar�nym
(45°�20'�48"�N,�28°�55'�48"�E).

Po łu dnik Stru ve go roz cią ga się na dłu go ści
2821,833 km i prze bie ga ak tu al nie (2011) przez te ry -
to rium dzie się ciu państw: Nor we gię, Szwe cję, Fin lan -
dię, Ro sję, Es to nię, Ło twę, Li twę, Bia ło ruś, Moł da wię
i Ukra inę. Skła da się z 265 głów nych punk tów po mia-
ro wych, two rzą cych 258 trój ką tów trian gu la cyj nych,
oraz 60 punk tów do dat ko wych.

Zo stał za ło żo ny w la tach 1816-1852 na te re nie ów -
cze snej unii Szwe cji i Nor we gii oraz Ro sji, pod nad -
zo rem ro syj skie go na ukow ca Frie�dri�cha� Geo�r�ga
Wil�hel�ma�von�Stru�ve�go i ro syj skie go ofi ce ra Car�la

F.�Ten�ne�ra. Słu żył do okre śle nia (po mia ru) do kład ne -
go kształ tu i roz mia rów Zie mi. Pierw szy za ło żo ny
punkt znaj du je się w ob ser wa to rium w Tar tu na te re -
nie dzi siej szej Es to nii.

Wy zna cze nie Po łu dni ka Stru ve go by ło pierw szym
do kład nym po miarem dłu gie go od cin ka po łu dni ka.
To po mo gło usta lić do kład ny roz miar i kształt na szej
pla ne ty i sta no wi ło wa żny krok w roz wo ju na uk o Zie -
mi i map to po gra ficz nych. Jest to nie zwy kły przy kład
współ pra cy na uko wej mię dzy na ukow ca mi z ró żnych
kra jów i współ pra cy mię dzy mo nar cha mi dla na uki.
Ory gi nal ny łuk skła dał się z 258 głów nych trój ką tów
z 265 głów nych punk tów sta cji.

W 2005 ro-
ku Po łu dnik
Stru ve go zos-
tał wpi sa ny na
li stę świa to we go
dzie dzic twa UNE S-
CO. Na li ście zna la zły się 34 ory gi nal ne punk ty po -
mia ro we:

• Nor we gia -  4 punk ty,
• Szwe cja -  4 punk ty,
• Fin lan dia -  6  punk tów,
• Ro sja -  2 punk ty, 
• Es to nia -  3 punk ty,
• Ło twa -  2 punk ty,
• Li twa: -  3 punk ty
• Bia ło ruś: 
o Tu�pisz�ki (54° 17′ 30″ N, 26° 2′ 43″ E, Oszmia na)
o Ło�pa�ty (53° 33′ 38″ N, 24° 52′ 11″ E, re jon ze-

lwień ski)
o Osow�ni�ca (52° 17′ 22″ N, 25° 38′ 58″ E, Iwa no wo)
o Sze�kosk (52° 12′ 28″ N, 25° 33′ 23″ E, Iwa no wo)
o La�sko�wi�ce (52° 9′ 39″ N, 25° 34′ 17″ E, Iwa no wo)
• Ukra ina:  -  5  punk tów, 
• Moł da wia -  1 punkt

Po łu dnik Stru ve go jest nie zwy kłym przy kła dem wy -
mia ny war to ści ludz kich w po sta ci współ pra cy na uko -
wej mię dzy na ukow ca mi z ró żnych kra jów.

geograf
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Terenowa geometria

Tupiszki - Południk Struvego, punkt triangulacyjny z obeliskiem
upamiętniającym wpisanie punktu.  Zwieńczenie oblisku (po prawej).

Świętokrzyska 36 lok. 45/23
00-116 Warszawa

tel. +48 22 22 45 802www.ttg.com.pl
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Biu�ro�Pod�ró�ży�„Ju�nior”�w�Bia�łym�sto�ku
–��Agent�Ge�ne�ral�ny�na�Pol�skę�

fir�my�CENTR�KU�RORT�ofi�cjal�ne�go�to�uro�pe�ra�to�ra�
Mi�strzostw�Świa�ta�w�ho�ke�ju�na�lo�dzie,�

Mińsk,�Bia�ło�ruœ,�09-25.09.2014�r.

Biu ro Pod ró ży „Ju nior” s.c.

ul.�Sto�łecz�na�25,�15-879�Bia�ły�stok
tel./fax�85�741�57�20,�85�744�43�26

www.ju�nior.bia�ly�stok.pl,�biu�ro@ju�nior.bia�ly�stok.pl

Wszyst�kich�ki�bi�ców�ho�ke�ja�na�lo�dzie�za�pra�sza�my�do�za�-
ku�pu�atrak�cyj�nych�pa�kie�tów�tu�ry�stycz�nych�obej�mu�ją�-
cych�bi�le�ty�na�me�cze�Mi�strzostw�Świa�ta,�noc�le�gi�oraz
in�ne�usłu�gi. Szcze�gó�ło�we�in�for�ma�cje�do�ty�czą�ce�pa�kie�tów
znaj�du�ją�się�na�na�szej�stro�nie�in�ter�ne�to�wej�

www.ju�nior.bia�ly�stok.pl.�

Do�współ�pra�cy�za�pra�sza�my�biu�ra�pod�ró�ży�z�ca�łej�Pol�ski
za�in�te�re�so�wa�ne�sprze�da�żą�pa�kie�tów.

Ü Pro�po�nu�je�my�po�nad�to:
-�or�ga�ni�za�cję�wy�cie�czek�tu�ry�stycz�nych�na�Bia�ło�ruœ
-�wy�jaz�dy�do�bia�ło�ru�skiej�częœci�Pusz�czy�Bia�ło�wie�skiej
-�re�zer�wa�cję�noc�le�gów�w�ho�te�lach�ca�łej�Bia�ło�ru�si
-�peł�ną�ob�słu�gę�wi�zo�wą
-�or�ga�ni�za�cję�im�prez�ro�we�ro�wych�oraz�ka�ja�ko�wych�
-�ob�słu�gę�wy�jaz�dów�biz�ne�so�wych�oraz�tar�go�wych
-�wy�na�jem�sa�mo�cho�dów,�au�to�ka�rów�i�mi�kro�bu�sów
na��Bia�ło�ru�si

-�ubez�pie�cze�nia�tu�ry�stycz�ne�na�Bia�ło�ruœ
-�wy�jaz�dy�do�sa�na�to�riów

20 lat do œwiad cze nia 
na ryn ku bia ło ru skim

Za�pra�sza�my!!!

Hala Sportowa Arena w Mińsku

Kościół św. Teresy w Mińsku

Zawodnicy z reprezentacji Białorusi w hokeju

Białoruski Dziadek Mróz

Siedziba białoruskiego Dziadka Mroza
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Zamek w Mirze

Zamek w Lidzie

Granica polsko-białoruska na Kanale Augustowskim

Białoruska część Kanału Augustowskiego
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Ki�no� od� po�cząt�ku� po�przed�nie�go
wie�ku� od�gry�wa� co�raz� więk�szą� ro�lę
w�kształ�to�wa�niu�po�staw�na�ro�do�wych,
kul�tu�ro�wych�i�pań�stwo�wych.�W�hi�sto�-
rii�ka�żde�go�na�ro�du�od�po�nad�wie�ku
cią�gle�wzra�sta�kul�tu�ro�wa�ran�ga�ki�na.

Fil�my�zdo�by�wa�ją�nie�śmier�tel�ną�sła-
wę� i� sta�ją� się� praw�dzi�wym� bo�gac�-
twem�na�ro�du.�We�dług�kry�ty�ka�fil�mo�-
we�go,�An�dre�ja�Ra�sin�skie�go:�Współ-
czesne�ki�no�bia�ło�ru�skie�to�ta�jem�ni�ca.
Nie�wie�lu� o� nim� sły�sza�ło,� a� jesz�cze
mniej�–�wi�dzia�ło.�Mi�mo�te�go�ist�nie�ją
do�bre�fil�my�bia�łoru�skie,�w�tym�też�ta�-
kie,�któ�re�re�pre�zen�tu�ją�nie�zły�po�ten�-
cjał�ko�mercyj�ny.� �Bia�ło�ru�scy�re�ży-
serzy�zaczyna�ją�eks�pe�rymen�to�wać
z�no�wy�mi�ga�tun�ka�mi,�tworzą,�sta�ra�ją
się�zna�leźć�te�ma�ty,�któ�re�mo�gą�za�an�-
ga�żo�wać�wi�dza�przed�ekra�nem.

Fil�my� sta�ją� się� wi�zy�tów�ką� kra�ju
-�mo�gą�przy�czy�nić�się�do�zwięk�sze�-
nia� ru�chu� tu�ry�stycz�ne�go.�Ki�no� jest
uni�kal�nym�me�dium,�sku�tecz�nie�wzma-
c�nia�ją�cym�na�wet�naj�lep�sze�dzia�ła�nia
mar�ke�tin�go�we.

To�już�pra�wie�90�lat.
Da ta 17 grud nia 1924 jest uwa ża na

za na ro dzi ny bia ło ru skie go ki na, te go
dnia rząd przy jął de kret w spra wie
utwo rze nia „Bel go ski no”. Jed nak, jak

po wie dział An drej Ra sin skij - praw�dzi�-
wa�era�bia�ło�ru�skie�go�ki�na�za�czy�na�się
od�lat�60-tych,�kie�dy�w�kra�ju�po�ja�wia�ją
się�bia�ło�ru�scy�twór�cy�-��re�ży�se�rzy:�Vik�-
tor�Tu�row,�Wa�le�ryj�Ru�bin�czik�Wa�len�tin
Wi�no�gra�dow,�Mi�cha�ił�Pta�szuk,�Wła�di�-
mir�Bycz�kow,�Le�onid�Nie�cza�jew.�Dzię�-
ki� tym� lu�dziom,� bia�ło�ru�skie� ki�no� jest
zna�ne�w�dwóch�seg�men�tach:�ki�no�wo�-
jen�ne�i�dzie�cię�ce.
I� rze�czy�wi�ście,�mu�si�ca�le�dla�dzie�ci,

"Przy�go�dy�Pi�no�kia",�"Czer�wo�ny�Kap�tu�-
rek",�"Nie�zo�sta�wiaj" – te fil my są do brze
zna ne po za gra ni ca mi kra ju. "Mia�sto�mi�-
strzów”�Bycz�ko�wa�to�praw�dzi�wy�skarb
ki�ne�ma�to�gra�fii�Bia�ło�ru�si”�-�do�da�je�Ra�sin�-
skij.�Współ�cze�sna�ani�ma�cja�bia�ło�ru�ska
to�me�ta�fi�zy�ka�dzie�cię�cych�ob�ra�zów�po�-
łą�czo�na�z�cza�ru�ją�cą�pa�le�tą�barw.

Wo�jen�ny�film�Wik�to�ra�Tu�ro�wa�„Przez
cmen�tarz”�zo�stał�wpi�sa�ny�na�li�stę�UNE�-
SCO.� Ekra�ni�za�cję� bia�ło�ru�skiej� kla�sy�ki
w�ada�pta�cji�Tu�row�skie�go�„Lu�dzie�z�bagien”,
Wło�si�na�zwa�li�bar�dzo�ero�tycz�ną.�Ubra�ni
bia�ło�ru�scy�ak�to�rzy�wy�glą�da�li�na�ekra�nie
bar�dziej�zmy�sło�wo,�niż�na�gie�cia�ła�pod�-
czas�re�wo�lu�cji�sek�su�al�nej��- do da je kry tyk.

Od lat 70. za czy na się roz wój bia ło -
ru skiej ani ma cji, z któ rej dziś Bia ło ruś
mo że być dum na. Twór ca mi ani mo wa -
ne go fil mu na Bia ło ru si są Mi cha il Tu-
me lia, Wla di mir Piat ke wicz, Igor Wol -
czek, Ele na Tu ro wa, Iri na Ko diu ko wa.
Fil my two rzo ne przez tych re ży se rów,
zdo by wa ją naj wy ższe na gro dy na mię -
dzyna ro do wych fe sti wa lach. 

Bia ło ru ski prze mysł ki ne ma to gra -
ficz ny w mi nio nych la tach  prze szedł
dłu gą dro gę. W stop niu naj bar dziej
pod sta wo wym by ła ona wy zna cza na
wpły wem dwóch fun da men tal nych pro -
ce sów. Two rze nie od ro dzo nej pań stwo -
wo ści oraz proce sy okre śla ją ce kie run ki
i wy zwa nia prze mian w tech no lo gii in for -
ma tycz nej, a w szcze gól no ści roz wój
tech nik cy fro wych i In ter ne tu. No we tech -
no lo gie za kwe stio no wa ły tra dy cyj ne sys -
te my pro duk cji, post -pro duk cji i dys try-
bu cji, stwo rzy ły no we ka na ły do stę pu dla
ma so wej pu blicz no ści i no we for my an -
ga żo wa nia jej cza su wol ne go. Cy fro wa
re wo lu cja stwo rzy ła istot ne glo ba li za cyj -
ne wy zwa nie dla ki na. Re wo lu cja cy fro -
wa wy kre owa ła no wy typ od bior cy i użyt-
kow ni ka kul tu ry.

God�ne�po�le�ce�nia
An drej Ra sin skij prze sta wi ł nam li stę

fil mów, któ re war to re ko men do wać za -
gra nicz nym tu ry stom, aby po przez film
mo gli le piej po znać Bia ło ru si nów, ich hi -
sto rię i du szę.  „Do�ju�tra”�–��nie�my�film�Ju�-
ria�Ta�ri�cza�o�cie�ka�wej�sce�no�gra�fii,�„Mia-
sto�Mi�strzów”�–�sta�ra�bia�ło�ru�ska�baj�ka.
Film� „Idź� i� patrz”,� zna�ny� na�Za�cho�dzie
i� na�wet� włą�czo�ny� przez� Ame�ry�kań�ską
Aka�de�mię�Fil�mo�wą�do�gru�py�1001�fil�mów,

któ�re�war�to�obej�rzeć�przed�śmier�cią.�Ten
wo�jen�ny� film� jest�bar�dzo�prze�ra�ża�ją�cy.
„Wschod�ni�ko�ry�tarz”�Wi�no�gra�do�wa�-�za�-
po�mnia�ne�ar�cy�dzie�ło�z�mi�stycz�ną�sce�ną
znisz�cze�nia�miń�skie�go�get�ta.�„Oku�pa�cja.

Mi�ste�rium”�An�dre�ja�Ku�di�nen�ko,�przez�ja�-
kiś�czas�był�za�ka�za�ny�na�Bia�lo�ru�si.�„Czy�-
jeś�dzie�dzic�two”�Ry�ba�re�wa,�„Dzi�kie�po�lo�-
wa�nie�kró�la�Sta�cha”�Ru�bin�czi�ka�-�ge�nial�-
na�ada�pta�cja�kla�sy�ki:�re�ali�stycz�nej�po�wie�-
ści�i�go�tyc�kie�go�kry�mi�na�łu(?).�„Przy�go�dy
Pi�no�kia”�-�film�dla�dzie�ci�.�„Ży�je�my�na�kra�-
wę�dzi”� –� do�ku�men�tal�ny� film� Wik�to�ra
Asliu�ka,� ani�mo�wa�ny� „Bia�ło�ru�skie� przy-
sło�wia”�Mi�chaila�Tu�me�li - wy mie nia Ra -
sin skij -�li�sta�mo�że�być�o�wie�le�dłu�ższa.

Bio rąc pod uwa gę fil my, któ re mo -
gły by za chę cić tu ry stów do zwie dza nia
Bia ło ru si, war to wy mie nić ki no do ku -
men tal ne „Bia ło ru skie go wi de ocen tra”,
w któ rych po ka za no pięk no bia ło ru skie -
go kra jo bra zu, bo gac two przy ro dy i wy -
jąt ko wej kla sy za byt ki. 

Bia�ło�ru�ska�Tran�syl�wa�nia�
z�Dra�ku�lą

Mo dą ostat nich lat jest swo iste "piel -
grzy mo wa nie" tu rystów do ró żnych czę -
ści świa ta, szla kiem ka drów, któ re zo ba-
czy li w fil mie. Roz wój ki ne ma to gra ficz -
nej  tu ry sty ki po wo du je wzrost go spo dar -
ki nie któ rych kra jów i miast. Co raz czę-
ściej mia sta, re gio ny opła ca ją wy bit nych
twór ców ki na tyl ko za to, aby pro duk cję
swo je go dzie ła zlo ka li zo wa li w ich mie -
ście lub re gio nie.

Fil my mo gą wpły wać na roz wój bran-
ży tu ry stycz nej. Przy kła dem mo że być
Ru mu nia, a do kład niej Tran syl wa nia,
re gion któ ry od no to wu je du żą fre kwen -
cję tu ry stów, ze wzglę du na naj słyn-

Promocja Białorusi

Kadr z filmu pt. „Masakra”

Kadr z filmu pt. „Masakra”

Kadr z filmu pt. „Masakra”



niej szy na świe cie za mek wam pi ra Dra-
ku li. Wszech obec na at mosfe ra mi sty -
cy zmu i ta jem ni cy te go za kąt ka Ru mu -
nii co ro ku  przy cią ga ty sią ce tu ry stów. 

Bia ło ruś, a do kład niej mia stecz ko Żo-
łu dek, w ob wo dzie gro dzien skim, może
stać się bia ło ru ską Tran syl wa nią. Uta -
len to wa ny bia ło ru ski re ży ser An driej
Ku di nen ko w 2009 ro ku na zle ce nie
„Be la rus film” wy re ży se ro wał pierw szy
bia ło ru ski hor ror „Ma sa kra”, "bul ba hor -
ror", jak na zy wa go sam twór ca. Jest to

no wa ja kość na ma pie bia ło ru skiej ki -
ne ma to gra fii. Film, w któ rym strach,
śmiech i sek su al ność spraw nie ba wią
wi dza. Ak cja fil mu roz gry wa się w do -
brze za cho wa nym do dziś pa ła co wo -
-par ko wym ze spo le – by łym ma jąt ku
ksią żąt Swia to polk-Cze twer tyń skich.  

Film zo stał na krę co ny na pod sta wie
li te rac kie go dzie ła no we li „Lo kis. Rę ko -
pis pro fe so ra Wit tem ba cha”, fran cu -
skie go pi sa rza Pro spe ra Me ri mee. Au-
torem sce na riu sza jest Alak sandr Ka -
czan. Film przed sta wia Bia ło ruś po klę -
sce po wsta nia Ko stu sia Ka li now skie go.
Do hra bie go Pa zur kie wi cza, w ce lu do -
ko na nia in wen ta ry za cji bi blio te ki, przy -
by wa awan tur nik Ka zan cau. Gość za-
miast bi blio te ką bar dziej zaj mu je się
prze pięk ną hra bi ną. Sy tu acja ta wpro -
wa dza w gniew hra bie go, któ ry prze -
ista cza się w krwio żer cze go nie dźwie-
dzia Lo ki sa. Hor ror o wam pi rze -nie dź-
wie dziu w po łą cze niu z bia ło ru ski mi le -
gen da mi, wska zu je na zło tą ży łę w kre-
owa niu po my słów istot nych dla mar ke -
tin go we go pro mo wa nia tu ry sty ki Bia ło -
ru si, na te re nie któ rej znaj du je się du żo
zam ków, czę sto owia nych za gad ką i ta-
jem ni cą. We dług bia ło ru skie go kry ty ka
An dre ja Ra sin sko go, fil my mo gą przy -
cią gać tu ry stów do kra ju. W kraju du-
żo krę ci się fil mów i to nie tyl ko przez
Bia ło ru si nów. Dla ro syj skich re ży se rów
sto li ca Bia ło ru si – to bar dzo  twór cza
prze strzeń. Pol ski nie my film „Pan Ta -
de usz” po ka zu je No wo grod zką zie mię.
W baj ce Bycz ko wa „Uwa ga! W mie ście
cza row nik!” jest nie zwy kle uro kli wie po -
ka za ny Mińsk, po dob nie jak  w jed nym
z ostat nich bia ło ru skich fil mów „Wy żej

nie ba”. Kry tyk kon ty nu je – jesz cze bar -
dziej cie ka we są hi sto rie lu dzi zwią za -
nych z bia ło ru ską ki ne ma to gra fią. W
„Be la rus film” pra co wał Wła di mir Wy -
soc ki i or miań ski ge niusz - re ży ser Ar -
ta wazd Pe le szian. 

Jed no z naj wa żniej szych wy da rzeń
w hi sto rii ki na, mia ło miej sce na Bia ło -
ru si. Na po cząt ku lat 20. do Miń ska przy-
je chał po cząt ku ją cy in ży nier Sier giej
Eisen ste in.  Wła śnie w Miń sku po sta -
nowił zo stać fil mo wym re ży se rem. 

Eisen ste in był za chwy co ny Miń skiem
i opi sy wał go, ja ko eu ro pej skie mia sto,
gdzie pa nu ją ni skie ce ny i ogrom ny wy -
bór wszyst kie go.

Bia ło ruś mo gła by two rzyć nie zwy kłe
tu ry stycz ne tra sy, wy ko rzy sty wać miej -
sca i hi sto rie lu dzi zwią za nych z ki ne -
ma to gra fią bia ło ru skiej zie mi.  Za in tere -
so wać  tu ry stę mo że ka żde miej sce, je -
że li  tyl ko bę dzie in te re su ją co za pre zen -
to wa ne. Po fil mie „Ma sa kra” w Żo łąd ku
za czę to krę cić ko lej ny film. Na ra zie w ia -
do mo, że bę dzie to rów nież pod sy ca na
mi stycy zmem ta jem ni cza hi sto ria. Film
bę dzie dzie łem po cząt ku ją ce go bia ło ru -
skie go re ży se ra Ar te ma Lo ba cha.

Fe�sti�wal�ja�ko�na�rzę�dzie�pro�mo�cji
Fil my to rów nież tu ry ści, któ rzy pod -

ró żu jąc po świe cie, uczest ni czą w fil -
mo wych pre mie rach, prze glą dach fil-
mów i fe sti wa lach. Nie któ re bia ło ru skie

fil my są wy ró żnia ne za gra ni cą. Film
Sier gie ja Lo zni cy „We mgle”, we dług
po wie ści Wa si la By ko wa, zdo był na -
gro dę „FI PRE SCI” w Can nes.

Głów nym miej scem spo tkań za-
gra nicz nej pu blicz no ści z bia ło ru skim
ki nem są fil mo we fe sti wa le. Jed nym
z ta kich wy da rzeń jest Fe sti wal „Bul ba -
mo vie”, któ ry od by wa się w War sza wie.
Je go głów nym ce lem  jest po pu la ry za -
cja bia ło ru skie go ki na w Pol sce i pro mo -
cja mło dych bia ło ru skich twór ców .

Na Bia ło ru si rocz nie od by wa ją się
pre sti żo we mię dzy na ro do we fe sti wa le
fil mo we. Naj wa żniej szy mi są „Li sto pad”
w Miń sku i „Ma gni fi kat” – Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Fil mów Chrze ści jań skich
w mie ście Głę bo kie w ob wo dzie Wi teb -
skim. Fe sti wa le pod no szą po ziom fil -
mów, po zwa la ją fil mow com zdo by wać
no we ob sza ry do two rze nia. Dzię ki ta -
kim fe sti wa lom roz wi ja się tu ry sty ka
kul tu ro wa. Z ró żnych kra jów mo gą
przy je żdżać tłu my go ści. Przy kład war -

to brać z naj lep szych - Fe sti wal Fil mo -
wy w Can nes co ro ku od wiedza 125 ty -
się cy tu ry stów.

Na�dro�dze�do�suk�ce�su
An drej Ra sin skij z po wścią gli wą na -

dzie ją oce nia przy szłość bia ło ru skie go
ki na: W bia ło ru skim prze my śle fil mo -
wym od by wa ją się twór cze pro ce sy,
nie za wsze są wi docz ne dla oka sze ro -
kiej pu blicz no ści, ale wy stę pu ją. Re ży -
se rzy po szu ku ją no wych ga tun ków,
form, opo wia dań, po ja wia ją się no wi
twór cy. Co naj wa żniej sze, ist nie je pra -
gnie nie mó wić, co praw da, nie za wsze
jest to mo żli we, - ale po wie dzieć jest
co.  Bia ło ru skie ki no znaj du je się przed
star tem, i jesz cze za sko czy świat.

Obec nie sto li ca ofe ru je miesz kań -
com i go ściom Bia ło ru si wizytę w Mu -
zeum Hi sto rii Bia ło ru skie go Ki na, gdzie
mo żna obej rzeć bia ło ru skie pe reł ki ki -
ne ma to gra ficz ne - od pierw sze go fil mu
fa bu lar ne go do współ cze snych (z an -
giel skim dub bin giem).

Ki no otwie ra przed na mi nie zna ny
świat, któ ry po zna jąc do ty ka my hi sto rii
i kul tu ry, któ re, jak i ki ne ma to gra fia ka -
żde go kra ju są wy jąt ko we. Mo że nad -
szedł czas, że by Bia ło ruś, za po mo cą
ki na, za czę ła opo wia dać swo ją wciąż
nie zna ną hi sto rię świa tu. Mo że nie
wszyst kim ona przy pad nie do gu stu,
ale  znaj dą się lu dzie, któ rzy ją po lu bią
bę dą chcie li ją po zna wać.

Alina Mazewska
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poprzez film

„Niewyobrażalne przemieszczenie”- reż. Aleksander Anisimow
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„Zugzwang” - reż. Oleg Baziłow 

„Nie wrócę” 

reż. Ilmar Raag

„Biała  Rosa” - II cz. - reż. Aleksander Butor
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Bia�ło�ru�skie�uzdro�wi�ska�po�wo�li�i�kon�se�kwent�-
nie�po�dej�mu�ją�sze�reg�dzia�łań�zmie�rza�ją�cych�do
do�sto�so�wa�nia�się�do�ryn�ko�wych�re�guł�go�spo�dar�-
ki.�Aby�sek�tor�ten�stał�się�peł�no�praw�nym�ele�men�-
tem� bia�ło�ru�skie�go� ryn�ku� usług� tu�ry�stycz�nych,
nie�zbęd�ne�są�dal�sze�prze�mia�ny�i�do�brze�po�ję�ta
ko�mer�cja�li�za�cja.� Co�raz� bar�dziej� kon�ku�ren�cyj�ny
ry�nek� sprzy�ja� obiek�tom� spraw�nie� dzia�ła�ją�cym,
han�dlo�wo�ugrun�to�wa�nym�na�ryn�ku.

Nie zbęd ne atu ty – spo re za so by ma te rial ne (licz -
ba miejsc), wie lo let nia tra dy cja i re no ma, do bra ba za
lecz ni czo -re ha bi li ta cyj na, re ko men do wa ne wła ści wo -
ści przy ro do lecz ni cze, atrak cyj na lo ka li za cja, do stęp -
ność ko mu ni ka cyj na, atrak cyj ność ce no wa dla cu dzo-
ziem ców – po sia da więk szość pod mio tów te go sek -
to ra. Na do da tek wzrost po pu la cji osób trze cie go wie -
ku w Bia ło ru si i Eu ro pie zda je się sprzy jać uzdro -
wi skom. Oczy wi ście na le ży mieć świa do mość ba rier,
któ re bę dą prze szka dzać w do ko ny wa niu ko niecz -
nych zmian. Ta kie zja wi ska, jak: nie sku tecz na pro mo -
cja Bia ło ru si za gra ni cą oraz słab ną ca chłon ność
ryn ku kra jo we go; brak pro fe sjo nal nie przy go to wa nej
ko mer cyj nej ofer ty; ni ska ja kość usług ga stro no micz -
nych i ho te lo wych; nie do sta tecz ne kwa li fi ka cje per -
so ne lu, nie sprzy ja ją prze mia nom. Po dob nie, jak brak
dzia łań na rzecz pro mo cji i kre owa nia tu ry sty ki zdro -
wot nej w Bia ło ru si, brak ogól no kra jo wej in for ma cji
o tu ry sty ce zdro wot nej oraz brak sie ci sprze da ży,
a co za tym idzie zni ko ma do stęp ność tych usług na
ryn ku usług tu ry stycz nych.

Mi mo tych nie po ko ją cych fak tów, je stem opty mi -
stą. Przy naj mniej je że li cho dzi o wzrost spe cja li stycz -
nych ofert tu ry sty ki lecz ni czej; ta kie per spek ty wy
stwa rza roz wój bia ło ru skie go i mię dzy na ro do we go
ryn ku tu ry stycz ne go. Mój opty mizm umac nia ją rów -
nież prze słan ki na tu ry so cjo lo gicz nej. Zmie nia ją się
na wy ki zdro wot ne spo łe czeństw Eu ro py, w tym rów -
nież i Bia ło ru si. Zdro wie, uro da i do bra kon dy cja fi -
zycz na sta ły się bar dzo “mod ne”. Me dia prze ści ga ją
się w po pu la ry za cji zdro we go sty lu ży cia. W Eu ro pie
sta le wzra sta licz ba sprze da nych ofert tu ry sty ki zdro -
wot nej, po wsta ją no we obiek ty uzdro wi sko we – ró -
żne go ty pu bad i spa, far my zdro wia i uro dy. Do -
dat ko wo na le ży za zna czyć, że ta for ma tu ry sty ki sta -
je się po żą da nym ele men tem sek to ra ge ne ru ją ce go
du że zy ski: usług in cen ti ve tra vel.

Tu�ry�sty�ka�przy�szło�ści

Wy ma ga nia tu ry stów sta le ro sną. Ich ocze ki wa nia
co do form spę dza nia urlo pów są co raz bar dziej wy -
szu ka ne. Stan dard w po sta ci do bre go ho te lu z atrak -
cyj ną kuch nią w po bli żu cie płej pla ży to co raz bar-
dziej ba nal ne i od le głe od ocze ki wań klien tów biur
pod ró ży. Ta kie wa ka cje sta ją się nud ne.

Ostat nie la ta, któ re na eu ro pej skim ryn ku usług tu -

ry stycz nych wy ró żnia dy na micz ny roz wój tu ry sty ki
zdro wot nej,  wy ka zu ją wy raź nie za ry so wa ną ten den -
cję. Tu ry ści co raz  czę ściej po szu ku ją urlo pów ak tyw -
nych, wspo ma ga ją cych ich zdro wie, uro dę i kon dy cję
fi zycz ną.

No wą war to ścią jest rów nież to, że wy jaz dy urlo -
po we co raz czę ściej są re ali zo wa ne wię cej niż raz
czy dwa ra zy do ro ku. No we prze pi sy urlo po we, co -
raz wię cej osób pro wa dzą cych wła sny biz nes oraz
wzrost za mo żno ści spo łe czeń stwa spra wią, że klien -
ci bę dą czę ściej wy je żdżać na urlo py w cią gu ro ku.
Wy dłu żo ne week en dy, po by ty świą tecz ne to ide al ne
oka zje do „ła do wa nia aku mu la to rów” or ga ni zmu
w świe cie wy dłu żo nych go dzin pra cy, per ma nent ne -
go stre su i mo dy na mło dość.                                                                                 

Po nad to war te pod kre śle nia jest to, że w  bia ło ru -
skich wa run kach kli ma tycz nych tu ry sty ka zdro wot na
jest mniej po dat na na se zo no wość. Se zon w obiek -
cie z atrak cyj nym pro gra mem spa i wll ness trwa ca -
ły rok. To rów nież jest za chę tą do do dat ko wych
wy jaz dów w cią gu ro ku.

Ocze ki wa nia te bę dzie efek tyw nie speł nia ła tu ry -
sty ka zdro wot na.  Ró żno rod ność ofert, mo żli wość re -
ali za cji pa kie tów ro dzin nych, mo żli wość roz wo ju oso-
bi ste go to ele men ty po zy tyw nie wy ró żnia ją ce tu ry sty -
kę zdro wot ną w wa run kach po szu ki wań no wych do -
znań przez tu ry stów. Gdy do te go do da my mo dę na
zdro wy styl ży cia, sta ły po stęp na uk me dycz nych
i far ma ceu tycz nych oraz co raz wy raź niej szą ten den -
cję do „przed łu ża nia” mło do ści ma my ko lej ne po -
twier dze nie trwa ło ści wy stę pu ją cej ten den cji.

Wa żnym czyn ni kiem wy ró żnia ją cym spa i wel l ness
jest swo isty sno bizm klien tów. Co raz czę ściej za uwa -
ża my, że wy ró żnia nas nie to, co ku pu je my, ale to co
ro bi my. Dla te go też na wet przy kla sycz nych for mu -
łach wa ka cji, co raz czę ściej są one wzbo ga ca ne pro -
gra ma mi zdro wia i re wi ta li za cji. La wi no wo po wsta ją
sa lo ny spa przy więk szo ści obiek tów noc le go wych.

Tu ry sty ka zdro wot na jest rów nież ide al nym po my -
słem na wa ka cje osób sa mot nych, któ rych po pu la cja
dy na micz nie wzra sta, zwłasz cza w gru pie klien tów
trze cie go wie ku.

Lesław Lipski
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Przed wielką szansą 
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Pań�stwo�wy�ze�spół�tań�ca�to�naj�star�szy�pro�-
fe�sjo�nal�ny�ze�spół�ta�necz�ny�Bia�ło�ru�si.�Od�po�-
nad�ćwierć�wie�ku,�dy�rek�to�rem�ar�ty�stycz�nym
ze�spo�łu�jest�słyn�ny�cho�re�ograf�Wa�len�tin�Dud�-
kie�wicz.

Po pu la ry zu je i pro mu je bia ło ru ski ta -
niec lu do wy w po łą cze niu z ele men -
ta mi no wo cze sny mi, ja ko je den z naj -

bo gat szych warstw na ro do wej kul tu ry kra ju. 
Kre atyw ność cho re ogra fa mo żna podziwiać

w śmia łych po szu ki wa niach wła sne go sty lu, pra -
gnie nie niach świe żych, ory gi nal nych in ter pre ta -

cji łączących usta lo ne lu do we for my z innymi
elementani sztuki. 

Dzisiaj ze spół ofe ru je swo im wi dzom sze ro ką
ga mę pro gra mów, z któ rymi pod ró żu je po ca łym
świe cie. Hucz ne bra wa bi je im po przed sta wie -
niach pu blicz ność w Azji i Afry ce, Eu ro pie i na
Bli skim Wscho dzie, w Sta nach Zjed no czo nych
i Amery ce Ła ciń skiej. Nie sa mo wi te stro je, pięk ny
pod kład mu zycz ny, bez błęd ne wy ko na nie świad -
czą o pro fe sjo na li zmie i wy so kim po zio mie ar ty -
stycz nym ze spo łu.

50-let nie do świad cze nie ze spo łu spra wia, że
tan ce rze są dum ni ze swo je go do rob ku, ak tyw nie
two rzą te raź niej szość i pew nie pa trzą w przy -
szłość. Ży czy my im du żo suk ce sów, twór czej in -
spi ra cji i nie skoń czo nej ilo ści po my słów.

Wię cej in for ma cji:www.be�la�dan�ce.org
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