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


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


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


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


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


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


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


Забор’е, ros. Заборье). 


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


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


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


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


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


żli wo ściach ak tyw ne go wy po czyn ku. 
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In�for�ma�cje�prak�tycz�ne


Do�jazd


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


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


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


P24 bie gną cą z Po łoc ka.


Ko�or�dy�na�to�rzy�Szla�ku:


Kla�ści�ce�(Клястицы):


Go spo dar stwo„Cho reń”, 


Go spo dar stwo „Kla stic ka ja”, 


Ała Cho reń


tel. +375 29 599 92 66


e -ma il: allakhoren@mail.ru 


Za�bo�rze (Заборье):


Go spo dar stwo „Kro lo wa Cha ta” 


Alek san der, Wie ra i Ti mur Kroll 


tel. +375 29 392 57 10


e -ma il: kro lo vaha ta@gmail.com


Stro na: http://ros so ny.vi tebsk -re gion.gov.by
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Oko li ce mia stecz ka Le pel (biał. i ros. Ле-
пель) po za pięk ny mi, siel ski mi kra jo bra za mi,
wy ró żnia ją bo ga te tra dy cje lu do we oraz do -
brze za cho wa ny ję zyk bia ło ru ski, któ ry mo żna
usły szeć w więk szo ści tu tej szych wio sek.
W re gio nie kwit nie rze mio sło, roz wi ja ją swo je
ta len ty licz ni ar ty ści – ma la rze, mu zy cy, po eci,
twór cy te atru. Jest tu po nad 120 je zior, a wśród
nich naj więk sze je zio ro Le pel, któ re są osto ją
licz nych ga tun ków pta ków wod no -błot nych,
gniaz du ją tu m.in. cza ple sza re. Po ło wę ob sza -
ru, któ ry prze ci na rze ka Es sa, po kry wa ją la sy.
Wy ró żni kiem re gio nu są sta re drze wa, któ re
ma ją dla miesz kań ców ma gicz ną sym bo li kę
(np. dąb „Car”, „So sny szczę ścia”).


Cen trum re gio nu jest Le pel z do mem kul tu ry
i te atrem ar ty stycz nym, le żą cy nad je zio ra mi Le -
pel i Es sa, nad rze ką Ulian ką. War to tu zo ba czyć
drew nia ną nie bie ską cer kiew św. Pa ra skie wy
z 1586 r. (prze bu do wa ną w po ło wie XIX w.) le żą -
cą w oto cze niu ty po wych bia ło ru skich do mów.


W mia stecz ku za cho wa ły się za byt ki ka to lic kie,
pra wo sław ne i ży dow skie.


Aby wy eks po no wać ró żno rod ne dzie dzic two
przy rod ni cze i kul tu ro we re gio nu, lo kal ni pa sjo na -
ci utwo rzy li tu zie lo ny szlak hi sto rycz no -przy rod ni -
czy, któ ry na zwa li Kra iną Żół tych Li lii Wod nych
i Si wych Gła zów Na rzu to wych (biał. Край жоў-
тых гарлачыкаў i сівых валуноў, ros. Край же-
лтых кувшинок и седых валинов). Skąd wzię ła
się na zwa? Ple mio na Bał tów za miesz ku ją ce w
prze szło ści te te re ny, aby pod kre ślić na tu ral ne
pięk no miej sca, na zy wa ły swo je osa dy “le pe la mi”
lub “żół ty mi li lia mi wod ny mi”. Dziś mo żna zo ba -
czyć sta ro żyt ne osa dy Bał tów z I -IV w., m.in. na
wy spie na je zio rze Le pel. W wie lu miej scach re -
gio nu za cho wa ły się licz ne kur ha ny, wcze sno -
chrze ści jań skie cmen ta rze oraz ta jem ni cze gła zy
wy ko rzy sty wa ne ja ko miej sce kul tu jesz cze przed
chry stia ni za cją tych te re nów.


Wy jąt ko wym miej scem re gio nu jest ma leń ka
wieś Anosz ki (biał. Аношкі, ros. Oношки), skła -
da ją ca się z za le d wie kil ku do mostw, gdzie czu je
się smak i at mos fe rę tra dy cyj nej wsi bia ło ru skiej.
W go spo dar stwie Dmi ti ja i Wa len ti ny Kryc kich
mo żna za śpie wać bia ło ru skie pie śni, za tań czyć
po lkę, za sma ko wać do mo wych po traw, np. bia ło -
ru skich „kloc ków” a ta kże po znać tra dy cyj ne ob -


rzę dy. Jed nym z nich jest “Za mą żpój ście Te re ski”
(biał. жаніцьба цярэшкі, ros. женитьба терешки)
- za ba wa bo żo na ro dze nio wa z udzia łem miesz -
kań ców wsi i go ści wy wo dzą ca się jesz cze z cza -
sów pra sło wiań skich. W wie lu wio skach w re gio-
nie dzia ła ją lo kal ne ze spo ły folk lo ry stycz ne wy ko -
nu ją ce tra dy cyj ne pie śni bia ło ru skie, ta kie jak
“Aka ni ca” we wsi Oko no (biał. Oкана, ros. Оконо).
No wą, nie zwy kłą ini cja ty wą twór ców i li de rów zie -
lo ne go szla ku – Ol gi Ma cha nen ko i Wik to ra Tru -
fa no wa jest po ka zo wa za gro da i go spo dar stwo
bia ło ru skie o na zwie „Luk szy na” (biał. Люкшына,
ros. Люкжино), któ re po wsta je na roz le głej po la -
nie na brze gu je zio ra Luk szy na w wio sce Sta re
Lad no (biał. Старое Ляднa, ros. Старое Лядно).
W tym przy szłym cen trum tra dy cyj ne go rol nic twa,
rze mio sła i eko tu ry sty ki or ga ni zo wa ne są dzi siaj
im pre zy i prze sta wie nia te atral ne pre zen tu ją ce
pra sta re zwy cza je bia ło ru skie od two rzo ne w au -
ten tycz ny spo sób z po mo cą hi sto ry ków, an tro po -
lo gów i ak to rów. W Luk szy nie od by ło się już kil ka
ślu bów w sty lu sta ro bia ło ru skim, w cza sie któ rych
Pan mło dy wiózł swo ją wy bran kę do za ślu bin na
ko niu, ubra ną w strój z bia łe go lnu z wian kiem
z po lnych kwia tów na gło wie.


Zie lo ny szlak gre en ways o dłu go ści 155 km jest
ide al ny dla en tu zja stów bia ło ru skie go folk lo ru, a ta -
kże dla ama to rów ak tyw ne go wy po czyn ku.
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Region Lepelski i zielony szlak
Krainy Żółtych Lilii Wodnych


i Siwych Głazów Narzutowych


Szlaki Greenways








Nie�za�po�mnia�ną� przy�go�dę� mo�żna� prze�żyć


wy�bie�ra�jąc� się� na� spływ� tra�twą� po�Nie�mnie


w�re�jo�nie�lidz�kim,�po�bia�ło�ru�sku�паездка�на


калёс�ах,�po�ro�syj�sku�поход�на�плытах.�Wa�-


żnym�miej�scem�na�tra�sie�jest�wio�ska�Do�ku�do�-


wo� (biał.� Дакудава,� ros.� Докудово),� gdzie


znaj�dzie�my�noc�leg�w�jed�nym�z�go�spo�darstw


go�ścin�nych,�zo�ba�czy�my�że�re�mia�bo�brów�i�zwie�-


dzi�my�XIX�-wiecz�ną�cer�kiew�Na�ro�dze�nia�NMP.


W�wio�sce�po�wstał�ta�kże�10.�km�zie�lo�ny�szlak


spa�ce�ro�wy�po�ka�zu�ją�cy�za�kąt�ki�przy�rod�ni�cze


i�dzie�dzic�two�kul�tu�ro�we�nad�nie�meń�skiej�miej�-


sco�wo�ści.�


Spływ tra twą miesz czą cą do 12 osób jest or -


ga ni zo wa ny przez je go po my sło daw ców Igo ra


Mar cu la z Miń ska i Ju ri ja Ogar ko z Do ku do wa.


Tra twa zo sta ła przez nich za pro jek to wa na i wła -


sno ręcz nie wy ko na na. Prze pra wa mo że trwać od


dwóch do dwu na stu dni – na dłu ższych od cin kach


pły nie się rze ką Be re zy ną i Nie mnem. Przy kła do -


we tra sy: 12. dnio wy spływ od miej sco wo ści Ba -


kszty (biał i ros. Бакшты) le żą cej u zbie gu Isło cza


z Be re zy ną (re jon iwiej ski) przez Do ku do wo do


miej sco wo ści Mo tie wi cze (biał. i ros. Мотевичи)


w re jo nie lidz kim, 7.dnio wy spływ na tra sie Ba -


kszty–Do ku do wo–Brzo zów ka (biał., Бярозаўка,


ros. Берёзовка), 2-3. dnio wy spływ od Do ku do -


wo – Brzo zów ka i da lej w dół Nie mna w za le żno -


ści od cza su eska pa dy. Mo żna do łą czyć się do


wy praw or ga ni zo wa nych na bie żą co od czerw ca


do sierp nia, al bo za mó wić so bie spływ dla wła -


snej gru py. Na tra twie przy go to wa ny jest stół i ła -


wy do wspól ne go bie sia do wa nia na rze ce, no cu je


się w na mio tach roz bi ja nych na brze gu rze ki w


wy zna czo nych miej scach bi wa ko wych. Po sił ki


przy go to wy wa ne są na tra twie oraz na ogni sku


pod czas bi wa ko wa nia. Do dat ko wą atrak cją jest


po lo wa sau na – ru ska ba nia – w na mio cie na


brze gu rze ki. Do te go ce lu na tra twie wo żo ne są


spe cjal ne ka mie nie, któ re po roz grza niu na ogni -


sku słu żą do pro duk cji pa ry w sau nie. Przy go da


na tra twie jest nie sa mo wi tym prze ży ciem, zwłasz -


cza kie dy wy bie rze my się w gru pie mie sza nej pol -


sko -bia ło ru skiej. Mo że my wte dy po bie sia do wać


w sty lu bia ło ru skim, za śpie wać pie śni, po sma ko -


wać kuch ni z ko cioł ka i po czuć bia ło ru ską sło -


wiań ską du szę.


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba
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Szlak 
Niemna - spływ tratwą 


Szlaki�
Greenways


In�for�ma�cje�prak�tycz�ne


Or�ga�ni�za�cja�i�in�for�ma�cje�o�spły�wie:


Igor Mar cul


tel. +375 29-644-30-40, +375 17-252-84-76.


Ju rij Ogar ko


tel. +375-292-80-31-41


ema il: ogar ko 14@ma il.ru


Go spo dar stwo „Do ku do wo” 


Ju rij i Swie tła na Ogar ko


http://do ku do vo.na rod.ru
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Zielone�Szlaki�na��Białorusi
Bia�ło�ruś�jest�kra�jem�stwo�rzo�nym�do�upra�wia�nia�eko�tu�ry�sty�ki�i�tu�ry�-


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


tekst i zdjęcie: Dominika Zaręba
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Alek�san�drowsz�czy�zna�(biał. Аляксандраўшчы -
на, ros. Александровщина), re�zer�wat�Mie�du�-


cho�wo�(biał. Медух ава, ros. Медухово) oraz wio -
ski Wo�ro�ni�cze (biał. Вороничи, ros. Вороничи)
z nie zwy kłym mu zeum owa dów i pszcze lar stwa
„Sta ra wieś” oraz Syn�ko�wi�cze (biał. Сынкавічы,
ros. Сынковичи), gdzie za cho wa ła się pięk na go -
tyc ka cer kiew obron na Św. Mi cha ła Ar cha nio ła
i sta ra go rzel nia. Fi na łem wy ciecz ki jest za byt ko -
wy Sło nim.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


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


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Błękitna�Wstęga
Wilejszczyzny


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


ro�czan�ka.


Pły nie my przez ma low ni cze wio ski Po�gość


(biał. Пагост, ros. Погост), Ka�mień (biał. i ros.
Камена), w któ rej zo ba czy my głaz na rzu to wy
„Wa ra ci szyn Ka mień” z XI -XII i cmen tarz ta tar ski,
Ko�sty�ki (biał. Кастыкі, ros. Костыки) z za byt ko -
wą cer kiew ką z XVIII w. i kil ko ma kur ha na-
mi z IX -XI w. oraz  rol ni czą wio skę Lu�dwi�no�wo


(biał. Людвінава, ros. Людвиново) z far mą zwie -
rząt, kuź nią i sta rym bro wa rem. Docie ra my do
zbior ni ka wi lej skie go w oko li cach miej sco wo ści Bu -
dzisz cze, gdzie mie ści się mię dzy na ro do we cen -
trum dzie cię ce go „Nad ie żda – XXI w.”. Stąd


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


Da lej Wi lia za pro wa dzi nas do mia stecz ka Wi�lej�-


ka (biał. Вілейка, ros. Вилейка). Na uwa gę za słu -
gu je tu neo go tyc ki ko ściół Pod wy ższe nia Krzy ża
Świę te go z lat 1906-1913 i XIX -wiecz na cer kiew św.
Ma rii. Z Wi lej ki pły nie my przez wioski: Kra�sny�Bie�-


rie�żok (biał. Красный беражок, ros. Красный бе-
режок), gdzie mo żna zo ba czyć dąb „Car” – po mnik
przy ro dy, Osy�po�wie�cze� (biał. Асіповічы, ros.
Осиповичи), Ma�maj� (biał. Мамаі, ros. Мамаи),
Szwia�dy (biał. Швяды i ros. Швяды) i Ru�czy�ca


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


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku�


(in for ma cja tu ry stycz na, zwie dza nie, wy ciecz ki):
Mi cha ił Pie tuch, dy rek tor dzie cię ce go klu bu tu ry -
stycz ne go „Czie rie pasz ki” 
tel. : +375-1771-39017; +375-29-961-06-03
ema il: mpe tuh@yan dex.ru.


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Dolina�Carów


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


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


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


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


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


czą�ce�Mo�rze�Czar�ne�z�Bał�ty�kiem.�


Za cho wa ło się tu wie le pa mią tek ar che olo gicz -
nych – gro dzi ska, kur ha ny, miej sca kul tu z epo ki
przed chrze ści jań skiej. Ser cem szla ku jest mia -
steczko Ro�ha�czów (biał. Рагачоў, ros. Рогачёв),
daw ne wa żne mia sto han dlu rzecz ne go na Dnie -
prze, gdzie od by wa ły się jar mar ki, na któ rych han -
dlo wa no lnem, sie mie niem lnia nym i zbo żem
wo żo nym na pół noc do Ry gi oraz pro duk ta mi le -
śny mi i drew nem spła wia nym na po łu dnie na te re -
ny bez le śne. Mo żna tu zwie dzić m.in. ko ściół św.
An to nie go z Pa dwy i śre dnio wiecz ne gro dzi sko.


Na szla ku zo ba czy my ta kże po zo sta ło ści po
pięk nych XIX -wiecz nych par kach dwor skich, m.in.
w wio skach Tursk (biał. i ros. Турск) – park dwor -
ski Si za no żęc kich oraz Ki�ście�nie (ros. Кіс цяні,
biał. Кистени) – park  dwor ski We rma nów. Re -
gion ofe ru je też spo tka nia z au ten tycz ną kul tu rą
lu do wą, zwłasz cza w wio skach Zbo�rów (biał.
Збораў, ros. Зборов) oraz Strien�ki (biał. Стрэнькі,
ros. Стреньки), gdzie mie ści się cen trum rze mio -
sła lu do we go. Dla mi ło śni ków tu ry sty ki wod nej na
szla ku przy go to wa no ta kże wy ciecz ki ka ja ko we
po Dnie prze.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku:


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


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


Do�mi�ni�ka�Za�rę�ba - pu bli cyst ka, au tor ka ksią żek
i prze wod ni ków tu ry stycz nych. Pro pa ga tor ka eko po -
dró żo wa nia, au tor ka pierw szej w Pol sce ksią żki
o eko tu ry sty ce („Eko tu ry sty ka”, PWN, III wyd. 2010).
Współ za ło ży ciel ka Wy daw nic twa Bez dro ża. Współ -
two rzy ła zie lo ne szla ki – gre en ways w Pol sce i Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej i za ini cjo wa ła ich
po wsta nie na Bia ło ru si. Jest człon kiem Ra dy Fun du -
szu Part ner stwa, eks per tem środ ko wo eu ro pej skie -
go Sto wa rzy sze nia Envi ron men tal Part ner ship
As so cia tion i człon kiem Za rzą du Sto wa rzy sze nia
Gre en ways Pol ska. Pod ró żu je, fo to gra fu je i pro wa -
dzi stro nę o eko po dró żo wa niu: www.ati tlan.pl. 
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Szlak ro we ro wy ozna ko wa ny jest na zie lo no,


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


nie bie sko. Noc le gi ofe ru ją go spo dar stwa go ścin -


ne w oko licz nych wio skach nad je zio ra mi.


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


2015/05


In�for�ma�cje�prak�tycz�ne


Do�jazd


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


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


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


ko le jo wa).


Koordynatorzy�szlaku:


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


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


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


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


re gio nie i im prez kul tu ral nych)


tel. +375�2132�4�17�73�


ema il: le�pe�l2005@gma�il.com


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


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


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


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


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


(biał. Докшыцы, ros. Докшицы) 


http://be�re�zin�sky.by
http://le�pel.by
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Szlaki�Greenways Wołożyńskie Gościńce
Te�ma�tycz�ny� szlak


dzie�dzic�twa�Wo�ło�żyń�-


skie�Go�ściń�ce�(biał.�Ва-


ложынскiя�гасцiнцы,


ros.�Воложинские�гостинцы)�na�wią�zu�je�do


hi�sto�rycz�nych� trak�tów� han�dlo�wych� i� zna�-


nych� szla�chec�kich� ro�dów� mieszka�ją�cych


nie�gdyś�na�tych�te�re�nach.�Po�nad�200.�ki�lo�-


me�tro�wa�pę�tla�ro�we�ro�wa�łą�czy�za�byt�ko�we


mia�stecz�ka�oraz�wio�ski,�gdzie�mo�żna�po�słu�-


chać�mu�zy�ki�bia�ło�ru�skiej,�po�znać�tra�dy�cyj�-


ne�rze�mio�sła,�zwie�dzić�eko�mu�zea,�za�miesz-


kać�w�jed�nym�z�licz�nych�go�spo�darstw�go�-


ścin�nych�i�po�sma�ko�wać�wy�śmie�ni�tej�re�gio�-


nal�nej�kuch�ni,�po�słu�chać�tra�dy�cyj�nej�bia�ło-


ru�skiej�mu�zy�ki.�


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


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


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


Ra�kówRa ków (biał. Ракаў, ros. Ракoв) - hi sto-
rycz ne mia stecz ko zwią za ne m.in. z ro dem
San gusz ków. Zwie dzi my tu cer kiew Prze mie -
nie nia Pań skie go z 1793 r., neo go tyc ki ko ściół
Mat ki Bo żej Ró żań co wej i św. Do mi ni ka z cu -
dow nym ob ra zem Ma don ny oraz kir kut.
Wisz�niew (biał. Вішнева, ros. Вишнево) –


wio ska, nie gdyś mia stecz ko, gdzie za cho wał


się m.in. ko ściół rzym sko ka to lic ki pw. NMP
zbu do wa ny w la tach 1637-41 w sty lu ba ro ko -
wym z ele men ta mi re ne san su, prze bu do wa ny
w sty lu ro ko ko w 1771 r. (choć je go po cząt ki
się ga ją ro ku 1424), cer kiew pw. św. św. Ko smy
i Da mia na z 1865 r., sta ry cmen tarz ka to lic ki i
ży dow ski oraz dwór Chrep to wi czów.


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


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


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


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


tekst i zdjęcia: Dominika Zaręba


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku:


Go�spo�dar�stwo�„Gan�ka”


Ana to lij Ga niec (ko or dy na tor szla ku i or ga ni za -
tor tu ry sty ki na szla ku – wy ciecz ki ro we ro we,
pie sze, mu zycz ne, ku li nar ne i in.), wio ska Epi -
ma chy (biał. Эпімахі, ros. Эпимахи), 
tel. +375-29-6313010
e-ma il: 
in fo@gan ka hu tor.com 
www.gan ka hu tor.com








War to wy brać się do re gio nu le żą ce go nie -


speł na 50 km na pół noc od Po łoc ka, przy gra -


ni cy z Ro sją. Pięk ne po lo dow co we Po je zie rze


Ros soń skie z głów nym mia stem re jo no wym


Ros so ny (biał. Расоны, ros. Россоны) to ty -


po wy ob szar wiej ski po kry ty la sa mi i bli sko


200. je zio ra mi (z naj więk szym je zio rem Nie -


ścier do, po ło żo nym w cen trum re gio nu), po -


łą czo ny mi mniej szy mi i więk szy mi rze ka mi,


ta ki mi jak Dris sa, Nie ścier da czy Nisz cza.


Re gion, le żą cy na gra ni cy taj gi od pół no cy i bo -


rów sze ro ko list nych od po łu dnia, jest praw dziwą


osto ją nie ska żo nej, dzi kiej przy ro dy. Tu tej szym


sym bo lem zwie rzę cym jest je not. Spo tkać mo żna


ta kże wil ki, ry sie, nie dźwie dzie, ło sie, bo bry, wy -


dry, głusz ce i in. Naj wię cej zwie rząt kry je się w


dwóch re zer wa tach przy ro dy – Kra snyj Bor (biał.


Чырвоны Бор, ros. Красный Бор) i Sin sza (biał.


Сіньша, ros. Синьша). 


W drew nia nych wio skach roz sia nych po oko li -


cy mo że my za sma ko wać praw dzi we go siel skie -


go wy po czyn ku, po znać bia ło ru ską kuchnię i tra -


dy cje. Cha rak te ry stycz ne dla re gio nu są ta kże hi -


sto rycz ne miej sca bi tew, jak Kul nie wo (biał.,


Кульнёва, ros. Кульнево) – miej sce uro dze nia


ge ne ra ła J. Kul nie wa, bo ha te ra woj ny w 1812 r.


oraz licz ne ob sza ry walk par ty zan tów z cza sów II


woj ny świa to wej (np. Row no je Po lje - Ровное


оле). W mie ście Ros so ny mo żna zwie dzić Mu -


zeum Woj ny pre zen tu ją ce hi sto rię i dzie dzic two


kul tu ro we re gio nu, oczywi ście na swo istą pro pa -


gan do wą nu tę. Do in te re su ją cych obiek tów za -


bytko wych sto li cy re jo nu na le żą ta kże: mu ro wa na


cer kiew Wnie bo wstą pie nia Pań skie go z 1879 r.


oraz ce gla ny bu dy nek daw ne go dwo ru z 1875 r.


W Ros so nach uro dził się wy bit ny pi sarz pol sko -


-bia ło ru ski – Jan Barsz czew ski, któ ry wpraw dzie


pi sał po pol sku, ale od wo ły wał się do tra dy cji, le -


gend i kul tu ry bia ło ru skiej. Je go twór czość jest


wy ko rzy sty wa na ja ko skarb ni ca wie dzy i in spi ra -


cja do two rze nia szla ku dzie dzic twa zwa ne go


Błę kit nym Na szyj ni kiem Ros so nów (biał. Бла-


кiтныя каралi Расон, ros. Голубое ожелелъе


Россон).


Głów ną osią szla ku o dłu go ści 200 km jest pę -


tla ro we ro wa ota cza ją ca ca ły re gion z sie cią tras


łącz ni ko wych oraz szlak wod ny dla ka ja ków i ło -


dzi pro wa dzą cy sys te mem na tu ral nie po łą czo -


nych ze so bą je zior i rzek. W zi mie szlak mo żna


prze mie rzać na nar tach bie go wych al bo w ra kie -


tach śnie żnych. Błę kit ny Na szyj nik Ros so nów łą -


czy naj bar dziej atrak cyj ne za kąt ki przy rod ni cze


re gio nu oraz wsie zna ne z tra dy cji rze mieśl ni -


czych, mu zycz nych i ku li nar nych. Im pre zą pro mu -


ją cą szlak jest czerw co wy Fe sti wal Za bor ski z


tar ga mi lo kal nych pro duk tów, ale w cią gu ro ku od -


by wa ją się tu ta kże in ne im pre zy kul tu ral ne, folk -
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Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Radość�z�Wędrówki


W� oko�li�cach� mia�sta� ro�bot�ni�cze�go� Bia�ło�-


oziersk�(biał.�Белаазёрск,�ros.�Белоозёрск)


nad�je�zio�rem�Czar�nym,�za�ło�żo�ne�go�w�1958�r.


ja�ko�osie�dle�ener�ge�ty�ków�w�związ�ku�z�bu�do�-


wą�Elek�tro�cie�płow�ni�Be�re�za,�po�wstał�lo�kal�ny


zie�lo�ny�szlak�ro�we�ro�wo�-pie�szy�na�zwa�ny�przez


miej�sco�wych� je�go� twór�ców� Ra�dość� z� Wę�-


drów�ki�(biał.�Радасць�ад�перадвiжэння,�ros.


Радость�от�передвижения).�Szlak�rze�mio�sła


i�dzie�dzic�twa�ku�li�nar�ne�go�li�czy�25�km�i�za�czy�-


na�się�i�koń�czy�w�wio�sce�Hry�sa�(biał.�Хрыса,


ros.�Хрисо).


W miej sco wo ści mo żna zo ba czyć m.in. mu -
zeum Po lesz czu ków (gru pa et nicz na, któ ra za -
miesz ki wa ła re gion po słu gi wa ła się dia lek tem
mie sza nym ję zy ków bia ło ru skie go, ukra iń skie go
i pol skie go), wziąć udział w warsz ta tach zbie ra -
nia ziół, zwie dzić eko mu zeum „Dom Zie lar ki” oraz
warsz tat haf ciar stwa ar ty stycz ne go Nad ie żdy
Kon stan ty now ny Mu ri ny. Tra sa zie lo ne go szla ku
pro wa dzi przez wio ski, błot ne wzgó rza i te re ny
zie lo ne nad brze giem je zio ra Czar ne – te re ny na -
le żą ce ad mi ni stra cyj nie do koł cho zu bia ło ozier -
skie go. God na uwa gi jest wio ska Pie�ski� Sta�re
(biał. Старыя Пескі, ros. Старые Пески), gdzie
za cho wał się kla sy cy stycz ny ze spół dwor ski
z XVIII w. w daw nym ma jąt ku Pu słow skich oraz
ślicz na nie bie ska drew nia na cer kiew św. Trój cy z
1827 r. Na szla ku zwie dzi my wio ski zna ne z ar ty -
stycz ne go ha ftu po le skie go i wy śmie ni tej lo kal nej
kuch ni jak: Ma�nie�wi�cze� (biał. Маневічы, ros.
Маневичи) – Li dia An to now na Ta ra siuk, Li�si�czy�ce


(biał. Ліс ічыцы, ros. Лисичицы) – Wie ra Kon stan -
ty now na Ti woń czyk al bo Ni wy (biał. Нівы, ros.
Нивы) – miej sce uro dze nia bia ło ru skiej po et ki Ni -
ny Ma ciasz (1943-2008).


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor�szla�ku�(in for ma cja tu ry stycz na, zwie -
dza nie): An to ni Bie lec ki, tel. +375-29-2050775.


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Janowski�Pierścień


Zie�lo�ny�szlak�Ja�now�ski�Pier�ścień�(biał.�Янау-


скае�кальцо,�ros.�Яновское�кольцо)��to�ro�we�-


ro�wo�-pie�sza�tra�sa�dzie�dzic�twa,�któ�ra�łą�czy�cie�-


ka�we�hi�sto�rycz�ne�mia�stecz�ka�(Ja�nów�Po�le�ski,


Mo�tol,�Wo�ro�ce�wi�cze,�Le�sko�wi�cze,�Mo�ło�dów,


Mo�tol,�Opol�i�Tysz�ko�wie�cze)�oraz��miej�sca�au�-


ten�tycz�nej�twór�czo�ści�lu�do�wej.


Naj wa żniej szą im pre zą na szla ku jest mię dzy na -
ro do wy fe sti wal kul tu ral ny Mo�tol�skie�Przy�sma�ki�w
Mo to lu. Sam Mo�tol (biał. Моталь, ros. Мо-
толь) to mia stecz ko, w któ rym za cho wa ła się
drew nia na za bu do wa i zna ne cen trum haf ciar -
stwa (wy rób ha fto wa nych ręcz ni ków) i rze mio sła
lu do we go (wy rób ko żu chów i ma lo wa nych skrzyń),
a pro duk ty mo tol skich rze mieśl ni ków mo żna ku -
pić na tar gach oko licz nych miast, m.in. Piń ska.


W Mo to lu uro dził się pierw szy pre zy dent Izra ela
Cha im We izmann. War to zwie dzić XVIII wiecz ną
cer kiew Prze mie nie nia Pań skie go oraz Mu zeum
Twór czo ści Lu do wej, gdzie zo ba czy my m.in. zna -
le zi ska ar che olo gicz ne, ko lek cję sprzę tów go spo -
dar skich i wy sta wę po le skich ha ftów (ul. Le ni na,
tel. +375 1652 5-87-53, czyn ne 10-17.00). Ama -
to rzy tu ry sty ki wod nej mo gą wy brać się na spływ


rze ką Ja�sioł�dą, bę dą cy czę ścią ofer ty zie lo ne go
szla ku Ja now ski Pier ścień.


Do�dat�ko�we�in�for�ma�cje:


Ko�or�dy�na�tor� szla�ku� (in for ma cja tu ry stycz na,
zwie dza nie, wy ciecz ki): Alek san der Szur chaj, Ja-
now skie Cen trum Tu ry sty ki i Kra jo znaw stwa, tel.
+375-1652-56516
ema il: ivcen tr tur@tut.by, http://pro.ivcen tr tur.by


Zie�lo�ny�Szlak�Gre�en�ways�


Zelweński�Dziennik


Zel�weńś�ki�Dzien�nik�(biał.�Зельвенскi�Ды-


яруш,�ros.�Зельвенский�Дневник)�to�szlak�ro�-


we�ro�wy�dłu�go�ści�110�km�bie�gną�cy�po�mię�dzy


Woł�ko�wyj�skiem�a�Sło�ni�mem.�


Ser cem szla ku jest mia stecz ko Zel�wa (biał.
Зэльва, ros. Зельва), gdzie mo że my zwie dzić
neo go tyc ki ko ściół św. Trój cy z 1913 r., cer kiew
Św. Trój cy z 1815 r., XIX -wiecz ny młyn wod ny.
Z Zel wy po cho dzi ła Ła�ry�sa�Ge�niusz (1910-1983)
-  bia ło ru ska po et ka i po li tyk emi gra cyj ny. De biu -
to wa ła na ła mach bia ło ru skiej pra sy emi gra cyj nej,
by ła przez ra dziec ką bez pie kę wię zio na i tor tu ro -
wa na. Pierw szy od ci nek tra sy Woł ko wyjsk – Zel -
wa pro wa dzi przez naj wy ższe wznie sie nie re gio-
nu (239 m n.p.m.) w oko li cach wio ski Mo�diej�ki


(biał. Мадзейкі, ros. Модейки) z pa no ra micz nym
wi do kiem na oko li cę. Je dzie my przez re�zer�wat
Wisz�niew�ka� (biał. Вішнёўка, ros. Вишневка)
i wio ski Krze�mie�ni�ca (biał. Крамяніца, ros. Кре-
мяница) z ko ścio łem Naj święt sze go Bo że go Cia -
ła i Św. Je rze go z po cząt ków XVIII w. oraz Knia�-
zie�wo, gdzie mo żna zo ba czyć XIX -wiecz ny park
dwor ski Żu ro wa. Na dru gim od cin ku szla ku Zel -
wa -Sło nim zwie dzi my XIX -wiecz ny dwór we wsi
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