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Turystyka polarna regionu Murmańska
Polar tourism of the Murmansk Region
Danyliuk Yuliia
Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnickie 2d

ABSTRACT

1. WSTĘP

This paper deals with one of the most
abundant natural and anthropogenic resources in
Northern Europe - the Murmansk region, which
has great potential for the development of polar
tourism. The work includes a history of
colonization and development of this area, basic
geographic information about the region, and
analysis of existing tourism infrastructure with
proposals for its development. The aim of the
work was to present the attractions and tourist
potential of the Murmansk Oblast. Describe the
issues of tourism organization, as well as present
proposals for the development of various forms
of tourism. The tourist potential of the
Murmansk Oblast is practically undeveloped
despite existing tourism and infrastructure. In the
region there are large cities (eg Murmansk,
Apatites and others), and there are many natural
attractions (National Parks, Nature Reserves and
others) the number of tourists each year is
increasing. While this increase alone may spell
the economic recovery of the region, the lack of
a specific land-use plan for tourism may lead to
serious natural hazards. This is a review work
that uses the method of analysis of literature,
guides, statistics, maps.

Aktywny rozwój turystyki w ostatnich
dziesięcioleciach prowadzi do zmian rożnych
regionów Europy, szczególnie widocznych w jej
wschodnim bloku. Możliwości transportu
pozwala na dostęp do nawet najbardziej
odległych zakątków planety (chęć przeżycia
ekstremalnych chwil przyciąga turystów w
kierunki północne, chcących zdobyć nowe
doświadczenie. Ponieważ dopiero na początku
XX) wieku Półwysep Kolski zaczął mieć ważne
znaczenie turystyczne dla Rosji, polarne regiony
zaczęły przyciągać coraz więcej społecznej,
politycznej, gospodarczej i naukowej uwagi.
Turystyka jest stosunkowo nowym zjawiskiem
dla tych regionów ze względu na ich specyfikę,
jej rola w pierwszej kolejności jest postrzegana
jako ważny aspekt gospodarczy tych obszarów.
Murmański Region ma ogromny potencjał dla
rozwoju ruchu turystycznego. Pomimo trudnych
warunków klimatycznych odwiedza coraz
większa liczba turystów. Przede wszystkim
związane jest to z dużą ilością atrakcji
przyrodniczych i kulturowych, co pozwala
znacznie
zwiększyć
wrażeń.
Istotnym
zagadnieniem wydaje się możliwość rozwoju
polarnej turystyki, ponieważ obecnie istnieje
infrastruktura i firmy, które zajmują się
organizacją podróży. Mimo że region dysponuje
tak ogromnym potencjałem turystycznym,
potrzebuje on finansowania, adaptacji do

KEYWORDS: Polar-Tourism, Murmansk Region,
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działalności turystycznej, a także wprowadzenia
ochrony.

2. METODYKA

Niniejsza praca została oparta na analizie
ogólnodostępnych danych w oparciu o literaturę
oraz sugestie podróżników i porównanie z
bardziej rozwiniętymi turystycznie regionami.
Przeprowadzone w ten sposób studium
porównawcze pozwala na realne określenie
zasobów turystycznych oraz perspektywę ich
rozwoju w niedalekiej przyszłości.
3. WYNIKI BADAŃ

Turystyka polarna jest stosunkowo nową i
specyficzną dziedziną. Termin ten związany jest
z
regionami
położonymi
za
kołem
podbiegunowym (na obu półkulach Ziemi),
charakteryzuje on podróż po Arktyce i
Antarktydzie, uwzględniając także jej morski
charakter po przyległych tym regionom
morzach. Ze względu na charakter regionów
polarnych i subpolarnych ta forma turystyki jest
bardzo różnorodna, obejmuje ona w zasadzie
wszystkie znane formy spędzania wolnego czasu
dostępne
także
w
innych
regionach
geograficznych, oferując znaczny wachlarz
zajęć. Wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje
turystyki polarnej: -turystyka wewnętrzna, turystyka wjazdowa, -turystyka wyjazdowa
(UNWTO, 2007; Hall C.M, Müller, D., Saarinen
J., 2009).
Zasiedlenie i rosyjska kolonizacja Kolskiego
regionu nierozerwalnie związana jest z historią
rozwoju i wykorzystania zasobów Północy.
Pierwsze informacje o półwyspie Kolskim
odnoszą się do XII- XXIII wieku (Gavrilenko V.,
Żabin S., Żyrow D., Pozilenko W., 2002).
Ważnym wydarzeniem historycznym w okresie
rozwoju Kolskiej Północy było budownictwo
kolei w latach 1915-1919 i założenie miasta oraz

portu Romanow-na-Murmanie (Murmańsk) w
1916 r .Z tego powodu, na początku XX wieku
półwysep Kolski otrzymał ważne znaczenie
strategiczne dla Rosji i stanowił region o
stosunkowo dobrej transportowej i społecznej
infrastrukturze oraz gospodarce opierającej się
na rybołówstwie, a także przetwarzaniu
odnawialnych zasobów biologicznych. Jednak
wnętrze półwyspu zostawało stosunkowo słabo
niezbadane. Do rozwoju północy przyczyniły się
także rozwiązania systemowe (przymusowe
skierowania do pracy po ukończeniu studiów),
co spowodowało znaczny wzrost mieszkańców
regionu i tak samo znaczny jego spadek w
czasach
postsowieckich.
W
wyniku
intensywnego rozwoju gospodarki, w XX wieku
kwestia ochrony środowiska była zepchnięta na
dalszy plan, co spowodowało znaczne
zniszczenia np. w rejonie Ni-Cu siarczkowych
rud Monchegorska, gdzie aktualnie istnieje
strefa co najmniej 5-10 km pozbawionych lasu i
wypalonych kwaśnymi deszczami obszaru nizin
i gór. Intensywne zmiany zachodzące w XXI
wieku oraz rozwój turystyki w regionie
przyczynił się do wielu zmian, które dziś
prowadzą do znacznych postępów w kwestii
ochrony środowiska, choć są zdaniem autora
niewystarczające.
3.1. Propozycje rozwoju turystyki w regionie.
Chociaż Obwód Murmański ma ogromny
potencjał,
aktualnie
zagospodarowanie
turystyczne pozostaje bardzo słabe. Pomimo
faktu, że w regionie działają firmy turystyczne,
teren jest praktycznie nieprzystosowany do
potrzeb turystów. W regionie występuje wiele
potencjalnych atrakcji związanych z piękną
przyrodą, bogactwem jezior, rzek, ryb, oraz
ciekawa kultura ludów tubylczych jak i Rosjan.
Całokształt dziedzictwa regionu Kolskiego
należy
odpowiednie
wyeksponować
i
zabezpieczyć przed ewentualnym wandalizmem
ze strony nieodpowiedzialnych turystów (jak
również przed niekontrolowanym ich potokiem).

Geo-Science Education Journal 2017; 2a (5): 1-8

4 | Danyliuk Z.| Turystyka polarna regionu Murmańska

Interesującym
elementem przyciągającym
turystów są sejdy (fig. 1). Tym mianem są
określane duże kamienie, stojące na mniejszych
powstałe prawdopodobnie w czasie deglacjacji.
Im próbuje nadać się mistyczny obraz, a
docelowe trasy do nich noszą ezoteryczny
charakter. W dostępnych dla turystyki regionach
występują sztuczne sejdy wykonane przez
człowieka. Zazwyczaj ich odróżnia mniejszy
rozmiar i prostota konstrukcji.

Fig.1 Sejd (autor: dr inż. Miłosz Huber).
Najważniejszym miastem, stolica regionu
jest Murmańsk. Miasto znajduje się na skalistym
wschodnim wybrzeżu
Kolskiego Zalewu
(fiordu) morza Barentsa. Jest największym na
świecie miastem za północnym kołem
podbiegunowym, aspirującym nieformalnie do
miana „stolicy Arktyki”.

Fig.2 Widok na miasto Murmańsk (autor: dr inż.
Miłosz Huber).
Miasto zostało założone 4 października
1916 roku jako Romanow na Murmaniu, ale już

w 1917 roku po rewolucji lutowej i likwidacji
monarchii nazwę miasta zmieniono na
Murmańsk. Jest ośrodkiem administracyjnym
Obwodu Murmańskiego, którego powierzchnia
wynosi 154,4 km2. Liczba ludności miasta
według 2016 roku wynosi 301 572 osób (w
latach osiemdziesiątych sięgała nawet 500 tys,
fig 2). W skład Murmańska wchodzą trzy
administracyjnych powiaty – Leninskij,
Oktiabrskij, Pierwomajski.
Pomimo faktu, że miasto jest zbudowane
na początku XX wieku, w Murmańsku znajduje
się wiele zabytków – przykładem jest najstarszy
budynek, zbudowany w 1927 r., oraz szereg
kamienic
w
stylu
neoklasycystycznym
(socrealistycznym) w centrum miasta. Na uwagę
zasługuje jednak rekonstrukcja Arkhiereyskoe
Svyato-Feodoritovskoepodvor'e
zabudowa
dworu z murami z drewnianych bali, która
została rozpoczęta w 2005 r. Niedaleko na
południe od Murmańska znajduje się niewielkie
miasteczko Kola założone w 1517 r., z licznymi
zespołami cerkiewnymi w tym z Chramem
Zwiastowania Św. Bogurodzicy, którego
początki datowane są na XV w. Najbardziej
znane pomniki to kompleks obrońców
Radzieckiej Arktyki i marynarzy , którzy zginęli
w czasie pokoju (Latarnia Morska). W mieście
działają dwa regionalne muzea: Murmańskie
Regionalne Krajoznawcze Muzeum (utworzone
w 1926 roku) i Murmańskie
Regionalne
Muzeum Sztuki, odkryte w 1989 roku w jednym
z najstarszych kamiennych budynków miasta.
Niektóre przedsiębiorstwa i organizacje mają
swoje muzea poświęcone historii lub
działalności organizacji, w tym muzeum
Północnej floty. W maju 2009 roku otwarto
Muzeum Eksploracji Arktyki, na pokładzie
atomowego lodołamacza "Lenin", co samo w
sobie stanowi unikalność tego miejsca. W
Murmańsku działają trzy profesjonalne teatry.
Najstarszym jest odkryty w 1933 roku
Murmański Regionalny Teatr Lalek. Murmański
Regionalny Teatr Dramatyczny, który jest
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największym w mieście, został otwarty w 1939
roku. W 1946 roku z miasta Polarnyj przeniósł
Teatr Dramatyczny Północnej Floty, utworzony
w 1936 roku. Najwięcej atrakcji koncentruje się
w Oktiabrskim rejonie. Ważnym miejscem
Leninowskiego
powiatu
jest
jezioro
Semionowskoje, w którego centrum znajduje się
fontanna oraz liczne atrakcje dla dzieci i
młodzieży. W tym miejscu znajduje się Pałac
Młodzieży,
na brzegach jeziora w zimie
formowane są trasy biegowe (narciarskie) a w
południowo-wschodnim brzegu znajduje się
baza „morsów” (czyli ludzi zahartowanych,
kąpiących się w przerębli niekiedy nawet przy
mrozie -30’C). W sąsiedztwie znajduje się
Murmańskie Oceanarium, najbardziej na północ
wysunięte na świecie. Swoistymi wizytówkami
miasta stały się nowo wybudowany most przez
Kolski Zalew (najdłuższy w tej szerokości
geograficznej, łączący drogi dojazdowe z
Petersburga w kierunku Finlandii i Norwegii)
oraz cerkiew „Zbawiciela Na Wodach”, górująca
nad miastem w pięknym widokowym miejscu.
W
Oktiabrskim
rejonie
Murmańska
umieszczono cztery konsulaty: Honorowy
Konsulat Białorusi, Konsulat Generalny
Norwegii, Oddział Generalnego Konsulatu
Finlandii i Honorowy Konsulat Islandii. Obok
Murmańska duże znaczenie mają miasta Apatity
(centrum naukowe i turystyczne u podnóża
Chibin), miasta związane z wydobyciem rud:
Monchegorsk, Oleniegorsk, Piechenga, Rievda
oraz miasta przemysłowe takiej jak Polarnye
Zori czy Kandałaksza, położona nad zalewem
Morza Białego.
Walory krajobrazowe i klimatyczne cechy
regionu,
kulturowo-historyczny
potencjał
przyciągają na półwysep Kolski miłośników
różnych form turystyki. Turystów zachęca
różnorodność warunków naturalnych (np. lasy,
rzeki, tundry i inne), a także możliwość
obejrzenia oryginalnej kultury, obyczajowości i
tradycji rdzennych narodów Północy. Region ma
ogromne możliwości: od spływów na rzekach i

wędkarstwa do narciarskiej, festiwalowej,
mineralogicznej, ekologicznej, sportowej i
ekstremalnej turystyki.Region odwiedza rocznie
ponad 300 tysięcy turystów, z czego ponad 40
tysięcy zagranicznych podróżników, którzy
odkrywają jego potencjał. Dzisiaj w Obwodzie
Murmańskim działa ponad 100 biur podróży i 34
firm turystycznych, których celem jest tworzenie
warunków dla rozwoju krajowej turystyki
przyjazdowej. Poniżej wymieniono kilka
rodzajów turystyki wraz z propozycjami ich
rozwoju.
Sportowe i amatorskie łowienie ryb. Na
terenie Obwodu Murmańskiego znajduje się
ogromna ilość regionów rzecznych i jeziornych,
które są interesujące dla turystów, w związku z
czym ich rozwój staje się coraz bardziej istotny.
Pomimo faktu, że w wielu miejscach są obozy
turystyczne i baza dla wędkarzy, ilość
infrastruktury turystycznej jest niewystarczająca
dla regionu tej wielkości i z takim potencjałem.
Przede
wszystkim
należy
poprawić
infrastrukturę
techniczną
(drogi,
szlaki
turystyczne, sieć hoteli, sieć gastronomii itp.),
jak i społeczną (firmy turystyczne i
biura,miejsca informacji turystycznej itp.). W
regionach, które są lub potencjalnie mogą być
interesujące dla rybaków należy dokładnie
podać informacje o dostępnych jeziorch lub
rzekach, warunkach, w których może odbywać
się łowienie ryb oraz informacje o sezonie.
Należy również zbudować drogi i udzielić
informacji o tym, jak dotrzeć do wybranego
obiektu. Konieczne jest wprowadzenie ochrony i
kontroli w miejscach ruchu turystycznego.
Powinny
być
organizacje
kontrolujące
działalność firm świadczących usługi dla
rybaków, weryfikacji uprawnień rybaków oraz
porządku i organizacji kontroli nad wpływem na
środowisko danych miejsc użytkowanych
turystycznie.
Turystyka narciarska. Turystyka narciarska w
tym regionie ma ogromny potencjał rozwoju,
szczególnie ze względu na alpejski charakter
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wielu z wzniesień z których największy jest
masyw Chibiński (fig 3). Oprócz Kirovska i
Apatytów
zainteresowanie
stanowią
Monczegorsk i Rewda. Monczegorsk jest
położony na północnym stoku masywu Moncze
Tundra, której kulminacyjnym punktem jest góra
Chipik (965 m). Należy przeprowadzić
rewitalizację starych obiektów sportowych i
miast, które mają szansę stać się cenionymi
ośrodkami
turystycznymi.
Tworzenie
infrastruktury turystycznej, która pasowałaby do
wszystkich nowoczesnych potrzeb ośrodków
narciarskich, doprowadziła by do ogromnego
rozwoju
regionu
i
stabilnego
ruchu
turystycznego. Przede wszystkim trzeba
poprawić komunikację drogową, utworzyć bazy
narciarskie, placówki gastronomiczne i noclegi,
a także zainwestować wszystkie niezbędne
urządzenia
(wyciągi
narciarskie,
stoki
narciarskie, zjeżdżalnie itp.). Ponieważ Rewda
związana jest z kulturą Saamów dodatkowo
utworzyć kulturowe szlaki turystyczne (miejsca
spotkań z kulturą zwyczajami itp.).

Fig 3. Masyw Chibiński (autor: dr inż. Miłosz
Huber).
Ekstremalna
turystyka.
Do
pełnego
funkcjonowania
ekstremalnej
turystyki
konieczne
jest
prawidłowe
logistyczne
planowanie podróży, co oznacza konieczność
otrzymania rzetelnych informacji, możliwość
zakupu odpowiednich map, dotarcia do jasnych
opisów tras i szlaków. Problemem dla
ekstremalnej turystyki wodnej jest to, że
uzyskanie zezwolenia na spływ jest bardzo

trudne, a w przypadku zagranicznego turysty
praktycznie niemożliwe. Należy rozwijać
infrastrukturę, która pełniłaby funkcje centrów
informacyjnych, gastronomiczną i handlową. W
regionie powinny być służby ratownicze, które
mogą udzielić pomocy w każdym miejscu. W
tym celu należy ustawić wysokiej jakości stałą
łączność telefoniczną, której niestety w tej
chwili w wielu miejscach brak.
Turystyka morska (Podróże do bieguna
Północnego). Praktycznie każdy port, który
znajduje się w Obwodzie Murmańskim, ma
wojskowy status, co sprawia, że jest ograniczony
do odwiedzenia bez zgody. Każda działalność
musi być zawsze uzgodniona z administracją i
turysta musi mieć przewodnika, ponieważ liczne
akweny, pobrzeża i miasta są zamknięte.
Organizacja podróży liniami morskimi jest słabo
rozwinięta i znajduje się na początkowym etapie.
Brak jest infrastruktury turystycznej (np. hoteli,
sklepów, restauracji itd.) na brzegach, a także
portów przeznaczonych wyłącznie do odbioru
turystycznych statków i okrętów. Kuriozalnym
jest fakt że w Murmańsku - mieście portowym,
do dziś brakuje promenady nadmorskiej i nie ma
swobodnego dostępu do morza ponieważ jest
zajęty przedsiębiorstwami, i taka sytuacja jest
we wszystkich miastach na Plw Kolskim.
Walory
etnograficzne.
Wykorzystanie
etnograficznych
zasobów
regionu
doprowadziłoby do znacznego wzrostu
zainteresowania turystów. Obwód Murmański
ma wiele miejsc związanych z rdzennymi
narodami, które wymagają rozwoju. Tak się
historycznie złożyło, że dopiero teraz Rosja
zaczęła rozumieć, czym jest turystyka, jakie ona
ma znaczenie i możliwości. Przez długi czas
narodowości zamieszkujące teren Okręgu były
pod dużą presją rusyfikacji ze strony państwa.
Były ograniczenia językowe, społeczne i
kulturowe, które widać po dziś. Przykładowo w
pobliskiej Republice Karelia (mającej odrębny
status w ramach Federacji Rosyjskiej), gdzie
oprócz urzędowego języka rosyjskiego jest
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jeszcze karelski, wepski i fiński, obecności tych
mniejszości nie widać (na przykład nie ma
podwójnych napisów, na wskazujących znakach
ulic, w biurach itp., są napisy tylko w języku
rosyjskim).
Chociaż
istnieją
pewne
etnograficzne muzea (np. Muzeum Kultury
Saamów), ich liczba jest bardzo mała,
ekspozycja przedstawiona są skromne i
nieliczne. Turysta dziś nadal traktowany jest
przez wiele instytucji jak „zło konieczne”.
Przykładem są nieżyciowe rozwiązania prawne
w tak wielkim kraju, jak Rosja, gdzie po
przekroczeniu granic turysta ma czas trzech dób
na zameldowanie się, a wiza turystyczna nie
pozwala na odwiedzenie niektórych obiektów
np. naukowych. Ważnym krokiem dla rozwoju
byłoby tworzenie dużych ośrodków kulturalnych
z nowoczesnym podejściem do prezentacji,
gromadzenie eksponatów, które stanowiły
wartość i poprawę systemu organizacji wizyty.
Ekoturystyka. Region Murmańska pomimo
dużej industrializacji jest jeszcze jednym z
ostatnich tak dzikich i dziewiczych regionów w
Europie, co z jednej strony pozwala zachować
wyjątkową naturę, a z drugiej jest przeszkodą w
rozwoju branży turystycznej, w kontekście braku
infrastruktury. W kwestii turystyki ekologicznej
problemem w regionie jest niejednoznaczność
podejścia do ochrony, ponieważ w wielu
miejscach jej po prostu nie ma, wiele obszarów
potencjalnie atrakcyjnych jest pozostawionych
samym sobie. Przykładem są liczne miejsca
odwiedzane przez turystów, w których brak jest
odbioru śmieci, nadzoru czystości, czy
wyznaczonych tras poruszania się. Prowadzi to
do absurdów, w którym piękny obszar szybko
staje się nieinteresujący właśnie ze względu na
turystów, którzy „na dziko” przyjeżdżają, by
podziwiać miejsce. Tak jest w Chibinach,
Lowoziero i innych górach. W Rejonie Alakurti
są wydmy porośnięte porostami, które rosnę
bezpośrednio na piasku tworzą bardzo
malownicze maty, wystarczy jednak jeden
przejazd
samochodem,
by
pozostawić

nieodwracalne szkody, które przy dobrych
warunkach będą się regenerować przez wiele lat.
Brakuje szlaków turystycznych, tras oraz tablic
informacyjnych i wskazówek, które pomogłyby
orientować się w terenie, a także kontroli i
wyraźnie przeprowadzonych granic istniejących
obszarów ochrony przyrody.
Geoturystyka. Region ten jest bardzo bogaty w
liczne zasoby geologiczne, z których wiele ma
charakter rzadki. Jednak zabezpieczenie
ważnych odsłonięć geologicznych jest dziś
żadne. Wiele kamieniołomów, które są
porzucone, niszczeje, zasypywane są śmieciami,
a
cenne
skały
eksploatowane
przez
poszukiwaczy
amatorów
nawet
z
wykorzystaniem ciężkiego sprzętu i ładunków
wybuchowych, które mogą przyczynić się do
zniszczenia całego odsłonięcia. Nikt tych miejsc
nie chroni, nie ma monitoringu, w wyniku czego
narażone są one na akty wandalizmu (fig. 4).
Najbardziej jaskrawym przykładem są graffiti
rysowane na skałach znajdujących się w bliskim
sąsiedztwie dróg.

Fig. 4 Przykład wandalizmu na skałach (autor: dr
inż. Miłosz Huber).
Dla pojawienia się stabilnego ruchu
turystycznego należy rozwijać infrastrukturę,a
przede wszystkim drogi i dodać znaki
informacyjne,
co
oznacza
konieczność
tworzenia
map
turystycznych,
portali
internetowych itp. Trzeba zabezpieczyć
turystów w podróżach poprzez utworzenie
organizacji, które zajmowałyby się udzielaniem
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pomocy. Istotne są także rozwiązania systemowe
i prawne. Przykładowo, dziś z Rosji nie wolno
wywozić oficjalnie skał czy roślin bez
zezwolenia z ministerstwa.
W Apatytach istnieje wystawa kamieni, ale jest
ona niewielka i z małą ekspozycją. Sztolnie i
opuszczone kopalnie mogą być ciekawymi
miejscami turystycznymi, jednak dziś brakuje
możliwości dojścia do nich, nie są one
zabezpieczone i udostępnione dla turystów. W
regionie należy utworzyć park geologiczny z
rozwiniętą
infrastrukturą,
który
by
satysfakcjonował
wszystkie
nowoczesne
potrzeby turysty. Powinna ona obejmować bazy
noclegowe, gastronomiczne i handlowe,
turystyczne ośrodki, dodatkowe miejsca
rozrywkowe, turystyczne trasy z tabelami i
oznaczeniami terenu.
4. DYSKUSJA I KONKLUZJE
Z analizy przeprowadzonej powyżej, można
stwierdzić, że Obwód Murmański dla rozwoju
polarnej turystyki ma ogromny turystyczny
potencjał,
który
po
dzisiaj
pozostaje
niewykorzystany.
Duża
ilość
zabytków
przyrodniczych (np. obszary chronione) i
dziedzictwa kulturowego wpływa na to, że liczba
turystów rośnie z każdym rokiem pomimo słabego
rozwoju infrastruktury. Region ma perspektywy dla
rozwoju
różnych
form
turystyki,
które
doprowadziłyby do znacznego wzrostu ruchu
turystycznego. Przy poprawie infrastruktury
turystycznej, tworzeniu map turystycznych,
przywracania
dziedzictwa
kulturowego
i
wprowadzenie ochrony istniejących zasobów nastąpi
wzrost zainteresowania regionem, jego rozwój
gospodarczy i społeczny.
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Antropogeniczne i przyrodnicze atrakcje turystyczne
miasta Dniepr i jego okolic
Antropogenic and nature attractions of Dniepr city
and their region
Izdepska Marharyta
Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnickie 2d

ABSTRACT

The work is devoted to the anthropogenic
and natural attractions of the Dnepropetrovsk
Oblast. Dnepropetrovsk region lies in the southeastern part of Ukraine and the Dnepr is the main
drainage and industrial center of supra-regional
importance. However, it is rich in many tourist
attractions that can potentially attract visitors,
but at the moment they require some financial
resources (revitalization, modernization). The
most important natural and historical attractions
are described in this paper. These are: MerefoKherson
railway
bridge,
Sicheslavsky
boulevard, monastery island, Dnepropetrovsk
circus,
Yakaterynoskaya
promenade,
Yakaterynoslav promenade, Menora center,
Teatr of One Actor, screaming garden, Globa
Lazar Garden, Jawornytsky historical museum,
"Majdan Mawryski," "Aerokosmos Museum",
"Shołochowski Waterfall" (Tokiwski), "White
Stone" waterfall, Salt Lake, "Samarskie Rushes"
Landscape Park, Dnieprowsko-Orylski Nature
Reserve. The proposals for modernization and
revitalization of such objects as Salt Lake,
Kudak
fortress,
Aerokosmos
Museum,
Petrikiwski paintings have been described in
detail, suggesting possibilities of their

development on the example of similar
attractions in the EU countries (Poland,
Hungary).
KEYWORDS: Dnieper region, Western Ukraine,

tourist attractions.
1. WSTĘP

Popularnymi turystycznymi regionami
Ukrainy są współcześnie Karpaty, Lwów,
Odessa oraz Kijów, choć i inne miasta niedawno
zaczęły realizować turystyczną koncepcje
rozwoju. W chwili obecnej Dniepr nie posiada
rozwiniętej bazy turystycznej oraz promocji,
więc postanowiłam podnieść tę kwestię w swojej
pracy i pokazać, że ma on interesujące miejsca,
które można byłoby pokazać odwiedzającym.
Miasto to jest kosmiczną stolicą Ukrainy, gdzie
znajduje się Aerokosmiczne Muzeum, w którym
można zobaczyć unikalne eksponaty związane z
techniką kosmiczną w tym i rakiety. Znajduje się
tu spora liczba zakładów przemysłowych. W
tym regionie powstał nowy nurt malarski petrikiwskie malowanie. Miasto ostatnio mocno
się rozwija - powstają nowe budynki, bulwary,
przykłady artystycznego budownictwa i
nowoczesnej sztuki. Niniejszy artykuł związany
jest z próba nakreślenia aktualnej specyfiki
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dniepropietrowskiego obwodu turystycznego, z
wykazaniem bogatego zasobu turystycznego
regionu oraz przyrodniczego, historycznego i
kulturowego potencjału. Te cechy pozwalają
stworzyć niepowtarzalny produkt turystyczny i
zorganizować interesującą rozrywkę dla
turystów. Celem pracy jest pokazanie zasobów
turystycznych, szczegółowy ich opis oraz
określenie perspektywy rozwoju regionu. Cel ten
został osiągnięty na podstawie własnych
obserwacji i porównań oraz przeglądu literatury
specjalistycznej.

2. METODYKA

Niniejsza praca została oparta na analizie
ogólnodostępnych danych w oparciu o literaturę
oraz sugestie podróżników i porównanie z
bardziej rozwiniętymi turystycznie regionami.
Przeprowadzone w ten sposób studium
porównawcze pozwala na realne określenie
zasobów turystycznych oraz perspektywę ich
rozwoju w niedalekiej przyszłości.
3. WYNIKI BADAŃ

Obwód dniepropietrowski to jeden z
największych i najlepiej rozwiniętych regionów
Ukrainy, który charakteryzuje się korzystnym
geograficznym położeniem, jest bogaty w
surowce, ma potężny przemysłowy i naukowy
potencjał. W obwodzie dniepropietrowskim jest
również rozwinięte rolnictwo (produkcja rolna),
oraz zdywersyfikowana komunikacja miejska.
Ogólna długość tras Dniepru wynosi 9182 km
(dneprstat.gov.ua). Miasto jest położone na
skrzyżowaniu głównych autostrad i dróg takich
jak: - М-04 Znamianka — Ługańsk — Izwaryne
(do Wołgogradu przez Dniepr, Donieck); - М-18
Charków — Dniepr — Zaporoże — granica z
Krymem; - М-29 Charków — Krasnohrad —
Pereszczepyne. Posiada dwie stacje kolejowe,
międzynarodowy port lotniczy (umożliwiający
przyjęcie dużych samolotów), port rzeczny

(przygotowany do przyjęcia lądowych i
morskich statków), dworzec autobusowy.
Przewozy pasażerskie obsługuje 5 firm
autobusowych oraz około 20 mniejszych
przedsiębiorstw (dneprstat.gov.ua). Są również
linie tramwajowe, trolejbusowe i linia metra.
Dniepr posiada 5 mostów kolejowych, w tym
dwupoziomowe łączące nie tylko dwa brzegi
rzeki, ale i dwie części Ukrainy (prawy i lewy
brzeg). Historycznie Dniepr był zbudowany jako
miasto mające pełnić funkcje centrum przemysłu
ciężkiego zajmuje się wydobywaniem surowców
oraz produkcją stali, maszyn, paliw i chemikalii.
Jest uznanym centrum przemysłu stalowego od
wieku.
Najstarszym
przedsiębiorstwem
hutniczym miasta jest Dnieprowska Fabryka
Metalurgiczna imienia Pietrowskiego. Fabryka
funkcjonuje ponad 110 lat, wraz z innymi
przedsiębiorstwami jest stale modernizowana
(L. Bazyłewska 2012). Dniepr przede wszystkim
pełni funkcję ośrodka przemysłowego, ale także
rozwija się kulturalnie: miasto posiada 3 muzea,
6 teatrów, 19 szkół muzycznych, 22 domy
kultury, 6 bibliotek, Akademię Sztuki i Teatru,
Wyższą Szkołę Kultury, Budynek Muzyki
Organowej i Kameralnej, filharmonię, cyrk i
planetarium. W mieście został utworzony
pierwszy akademicki ukraiński muzycznodramatyczny Teatr Narodowy im. Szewczenki,
założony w 1927 roku. Działa Teatr Opery i
Baletu, Teatr Dramatu Rosyjskiego im.
Gorkiego, teatr dla dzieci i młodzieży, teatr
jednego aktora „Krzyk”. Kolekcja Muzeum
Sztuki składa się z ponad 7000 eksponatów. Są
wśród nich dobrze znane w świecie prace
dnieprowskich malarzy P. Magro , M. Konina,
W. Nebożenka. Znaczącym akcentem miasta są
festiwale: „Rampa” (festiwal młodzieżowego
teatru, odbywa się w kwietniu) i „The Best City.
UA”
(festiwal
muzyki
rockowej,
dneprstat.gov.ua). Obwód dniepropietrowski jest
położony w stepowej i lasostepowej strefie
fizjograficznej (las zajmuje 3,9% terytorium
obwodu). Średnia temperatura zimą wynosi od 5° do -7° Celsjusza, letnia odpowiednio od +22
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do +24. Średnia roczna ilość opadów wynosi
400-490 mm (I. Gołub 2007). Łagodny klimat,
źródła mineralne, błota lecznicze obwodu
dniepropietrowskiego – to wszystko stwarza
dobre warunki dla wypoczynku. W okolicach
miasta otwarto 21 ośrodków i pensjonatów
leczniczych, 10 wypoczynkowych pensjonatów i
rekreacyjne obozy dla dzieci. Region posiada
przyrodniczo-rekreacyjny potencjał, przykładem
jest Słone Jezioro z płytkiem błotem w
uzdrowiskowej strefie stepu. W ramach
uzdrowisk oferuje się leczenie pacjentów z
chorobami
układu
kostno-mięśniowego
zasobami naturalnymi, okłady glinką i wodą
mineralną „Znamenskaja” (I. Gołub 2007).
Obwód ma bogatą florę i faunę. Roślinny świat
zawiera ponad 1700 gatunków, świat zwierząt 7500 gatunków. Okolice Dniepru charakteryzują
się 105 chronionymi obszarami i obiektami, w
tym 15 rezerwatami o znaczeniu krajowym, 3
pomnikami
przyrody,
24
rezerwatami
lokalnymi, 7 parkami-pomnikami sztuki
krajobrazu (I. Gołub 2007). Zasiedlanie regionu
zaczęło się w XVI wieku – po założeniu Siczy
Zaporozkiej wzdłuż rzeki Dniepr (J. Borodin
2007 i in.). W 1635 roku polskie władze, aby
kontrolować ruchy niespokojnych Kozaków,
zbudowały pierwszy zamek „Kudak” i umieściły
tam garnizon najemników (I. Koczergin 2015).
Po wojnie z imperium osmańskim region ten
zalazł się w granicach Rosji. Jekaterynosław (to
nazwa Dniepru do 1929 roku na cześć Katarzyny
II) jest miastem, które ukształtowało się w czasie
kolonizacji południowych ziem ukraińskich
przez Imperium Rosyjskie, i powstało w 1776
roku na terenie prowincji Azowskiej. Paweł I
(Car Rosji, syn Katarzyny II) po śmierci
Katarzyny II w 1797 roku przemianował
Jekaterynosław w Noworosyjsk, jednak w 1801
roku miasto wróciło do pierwotnej nazwy i stało
się największym ośrodkiem prowincji. Ludność
miasta stopniowo wzrastała: w 1824 roku
mieszkało już 8412 osób. W 1838 roku wydano
pierwszą gazetę miasta - „Jekaterynosławskie
wiadomości”. W 1873 roku na lewym brzegu

miasta zaczęła działać pierwsza linia kolejowa z
Charkowa przez Synelnikowe, a 11 lat później
otworzono most na rzece Dniepr. Linia kolejowa
połączyła Donbas (Jasynuwata) z Krywbasom
(Krzywy Róg). (J. Borodin 2007 i in.). Na
przełomie XX i XXI wieku nowoczesny Dniepr
stało się multiregionalnym i przemysłowym
centrum, ważnym węzłem komunikacyjnym o
znaczeniu międzynarodowym. Na obecnym
etapie rozwoju regionu on zajmuje przodującą
pozycję w życiu gospodarczym, naukowym i
kulturalnym kraju. Dniepropietrowski region
produkuje 100% ukraińskiego wydobycia rud
manganu, 81,9% żelaza, 75,4 % ukraińskiej
produkcji rur i 57% żelazostopów. Przemysł
posiada
duże
zaplecze
dydaktyczne
przysposabiające młodzież do naukowotechnicznych profesji w 15 wyższych szkołach,
w 71 o profilu przemysłowym, w 12
uniwersytetach. Ilość jednostek kształcenia
wyższego w regionie zajmuje jedno z
pierwszych miejsc w Ukrainie. Sieć kształcenia
wyższego obejmuje 62 instytucji, w których
kształci się 157 700 studentów (L. Bazyłewska
2012).
3.1. Atrakcje turystyczne Dniepru i okolic.
Miasto Dniepr i jego okolice posiada wiele
walorów o charakterze przyrodniczym i
antropogenicznym. Poniżej przytoczone zostały
najważniejsze atrakcje turystyczne. MerefoChersoński most kolejowy Ma on unikalne
cechy techniczne i artystyczne, uważany jest za
zabytek inżynierii o znaczeniu krajowym (Fig.
3). Jego wyjątkowość polega na tym, że jest to
jedyny europejski most kolejowy, który ma
trajektorię zakrzywioną (czyli posiada zakręt).
Długość mostu to 1610 metrów, przechodzi on
przez Wyspę Klasztorną. Budowa mostu
rozpoczęła się w 1912 roku według projektu G.
P. Perederia (radziecki inżynier), ale Pierwsza
Wojna Światowa przerwała ją, w 1929 roku
odnowiono budowę mostu i został uruchomiony
w 1932. Podczas Drugiej Wojny Światowej
Merefo-Chersoński most został poważnie
uszkodzony, w 1951 go naprawiono
(ua.igotoworld.com). Jego konstrukcja opiera się
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na sprawiających wrażenie lekkości łukach
konstrukcyjnych. Miejski bulwar Jest to jedno
z najbardziej popularnych miejsc w Dnieprze.
Jest on uważany za najdłuższy w Europie (30
km, Fig. 4), jego budowa rozpoczęła się w latach
50-tych ubiegłego wieku, do tego czasu
przybrzeżna
część
Dniepru
nie
była
uregulowana. W latach 2005-2007 został
całkowicie przebudowany (ua.igotoworld.com).
Zamiast starej nakładki asfaltowej położone
zostały nowe płytki i zainstalowano nowoczesne
oświetlenie. Na powierzchni bulwaru posadzono
złocień (Chrysanthemum, Fig. 5), różne gatunki
drzew (Fig. 6). W jego centralnej części są dwa
tarasy – górny i dolny. Jednym z głównych
obiektów jest światłomuzyczna fontanna „Biały
Łabędź” ustawiona na powierzchni rzeki (Fig.
7).
Dzięki
nowoczesnej
technologii
natryskiwania laserowego tworzą się nie tylko
abstrakcyjne kompozycje, ale także niektóre
postaci. Fontanna kręci się, „powiewa
skrzydłami”. Strumienie wody wznoszą się na
wysokość
ponad
50
metrów
przy
akompaniamencie muzyki. Na bulwarze
ustawione są różne rzeźby i pomniki (Fig. 8, Fig.
9, Fig. 10), można usiąść na najdłuższej w
Ukrainie 50-metrowej „Rodzinnej Ławie” (Fig.
11), przy drzewie szczęścia – miejscu dla
zakochanych. Wyspa Klasztorna. Jest to jedna
z wielu wysp na rzece Dniepr – owiana
tajemnicami i legendami, znajduje się w centrum
miasta i jest częścią ogrodu imienia Tarasa
Szewczenki (Fig. 12). Droga do Wyspy
Klasztornej przechodzi przez most dla pieszych
nad rzeką, przez stary ogród lub można dojść od
strony bulwaru. Nazwa wyspy jest związana z
bizantyjskim klasztorem, który, według legend,
znajdował się na wyspie w połowie XIII wieku i
był
zniszczony
przez
Mongołów
(ua.igotoworld.com). W czasach radzieckich
wyspa nazywała się „Komsomolska”. W 2013
roku wybudowano sztuczny wodospad, który
wpada do rzeki. Dniepropietrowski cyrk.
Znajduje się on przy nadbrzeżu w centrum. Pod
koniec XIX wieku Dniepr stał się miejscem
przedstawień sztuki cyrkowej. Budynek został
zbudowany stosunkowo niedawno w 1980 roku,
zaprojektowany przez Pawła Nirinberga
(honorowy
architekt
Ukrainy,
www.circus.dp.ua).
Oryginalna
kopuła
przypomina namiot, żelbetowa konstrukcja

pozwala na zaczepienie ciężkiego sprzętu do
występów, wewnątrz tej kopuły jest dobra
akustyka.
Dla
zwierząt
przewidziano
specjalistyczne urządzenia oraz klatki o różnych
rozmiarach. W Dniepropietrowskim Cyrku gra
jazzowa orkiestra, działa również studio baletu.
Sala koncertowa przeznaczona jest dla 1914
osób (www.circus.dp.ua). Sobór Przemienienia
Pańskiego.
Budowę
Jekaterynosławia,
dzisiejszego Dniepru, rozpoczęto od Soboru
Przemienienia Pańskiego (Fig. 13, Fig. 14). Jego
budowa została ukończona w 1835 roku. Jest to
budowla klasyczna, zabytek architektury o
znaczeniu krajowym. W czasach ZSRR w
murach kościoła zostało umieszczone Muzeum
Religii i Ateizmu, a w 1992 roku, po przekazaniu
świątyni do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej,
rozpoczęto pracę w celu przywrócenia jej
pierwotnego wyglądu. W 2008 roku został
zainstalowany dzwon (ua.igotoworld.com).
Promenada
Jekaterynosławska.
Została
otwarta w 2004 roku (ua.igotoworld.com). Jest
ulubionym miejscem mieszkańców miasta, w
centrum są galerie handlowe i restauracje (Fig.
15, Fig. 16). Inna nieoficjalna nazwa bulwaru to
„Nowy Arbat”. Na promenadzie dominuje
fontanna, bruk, kamienne ławy. Na jednej z ław
znajduje się pomnik biznesmena z brązu, jego
pojawienie się owiane jest tajemnicą. Wiąże się
z nim przekonanie, że jeśli potrze się ręką o
cygaro, które trzyma postać z pomnika, to będzie
się miało bogactwo, a jeśli usiądzie się na
kolanach – trzeba się szykować do ślubu.
Centrum «Menora». Centrum „Menora” to
jeden z największych ośrodków (kompleksów)
żydowskich na świecie (Fig. 17, Fig. 18), jego
głównym zadaniem jest odrodzenie żydowskiej
społeczności w Dnieprze i w całej Ukrainie oraz
wsparcie
idei
tolerancji
dla
różnych
narodowości. Znajduje się on w centrum miasta,
ma powierzchnię około 50 000 m² (menorahcenter.com). Składa się z siedmiu wież, co jest
symbolem narodu żydowskiego. Ściany
„Menory” pokryte przywiezionym z Jerozolimy
kamieniem (Fig. 19). Otwarcie centrum odbyło
się 16 października 2012 roku. Mieszczą się tu
centra edukacyjne i rekreacyjne, hotele,
restauracje, sale konferencyjne, sala bankietowa,
muzeum, sala koncertowa „Synaj” oraz hostel.
Można zamówić wycieczkę po tym centrum,
również wejść na taras widokowy. Menora także
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posiada Muzeum „Pamięci Żydów i Holokaustu
w Ukrainie” – jedno z największych muzeów na
świecie poświęconych historii Żydów i
judaizmu. Idea tego obiektu opiera się o trzy
płaszczyzny– duchową, kulturową i biznesową.
Menora dzisiaj jest znanym obiektem, który
przyciąga turystów z całego świata (menorahcenter.com). Teart Jednego Aktora „Krzyk”
(Крик). Dnieprowski Teatr Jednego Aktora
„Krzyk” (Крик) został założony w 1989 roku
(ua.igotoworld.com). We wszystkich aspektach
ten teatr jest wyjątkowy. Regułą tego teatru jest
jednoosobowy zespół aktorski. Aktor odpowiada
za reżyserię, scenariusz, wizaż, scenografię i
muzykę. Jednym z takich aktorów jest Michał
Mielnik, honorowy Artysta Ukrainy i laureat
licznych nagród, takich jak: Narodowa Nagroda
Ukrainy Tarasa Szewczenki, Międzynarodowa
Nagroda
im.
Kurbasa
i
inne
(ua.igotoworld.com). Teatr jest jedyną tego
rodzaju wizytówką Ukrainy i jedynym w
Europie. Warto dodać, że ciągle nie traci
zainteresowania wśród publiczności. Ogród
Łazarza Głoby . W centrum Dniepru znajduje
się Ogród imienia Łazarza Głoby (Лазар Глоба,
Fig. 20, Fig. 21). Jeszcze zanim Katarzyna II
założyła Jekaterynosław, na początku XVIII
wieku osiadł nad brzegiem Dniepru Łazarz
Głoba (kapitan wojska zaporozkiego) i
wybudował ogród. Ogród ten zmieniał
właścicieli, a każdy z nich pozostawił swój ślad.
Za czasów Aleksandra I (cesarz Rosji od 1801)
posadzono rzadkie drzewa i kwiaty, a w 1938
roku założono teatr letni na wodzie
(ua.igotoworld.com). Teatr został zbudowany w
kształcie muszli. Obecnie w teatrze odbywają się
koncerty i spektakle, konkursy i festiwale.
Jednocześnie wokół stawu zbudowano pierwszą
na Ukrainie kolejkę dla dzieci (Fig. 22), która
pracuje do dnia dzisiejszego. W 1992 roku ogród
został nazwany imieniem jego założyciela
Łazarza Głoby (ua.igotoworld.com).Muzeum
Historyczne
Jawornytskiego.
Muzeum
Historyczne imienia Dymitra Jawornickiego jest
jedynym w swoim rodzaju w regionie
dniepropietrowskim (Fig. 23). Powstało w 1849
roku. Posiada ono około 250 000 antyków, w
tym relikty Zaporożskich Kozaków, drukowane
publikacje z XVI i XVII wieku, interesującą
kolekcję broni, mebli, zabytki kultur
wschodnich, wśród nich – egipska mumia

kobiety z dzieckiem. Muzeum posiada
największą kolekcję starożytnych kamiennych
rzeźb na Ukrainie – w sumie 80 posągów.
Wyjątkowy jest kernosiwski idol (z trzeciego
tysiąclecia p. n. e.), połowieckie statuetki „kamienne kobiety” (XII – XIII w., Fig. 24),
znalezione w południowych równinach regionu
(museum.dp.ua). Panorama „Bitwa o Dniepr”.
Dnieprowska Panorama „Bitwa o Dniepr” jest
największym tego typu obiektem na Ukrainie.
Jej powierzchnia wynosi 840 m² (14 x 60 m.).
Całkowita powierzchnia zabudowy to 1340 m².
Całość tkaniny tkana była w fabryce „Czerwony
Październik” w Pienzie, umieszczona w
specjalnym budynku zbudowanym przez
architekta W. Zujewa. Jest ona poświęcona
Drugiej Wojnie Światowej. Otwarcie Panoramy
odbyło się w 1975 roku. Obejmuje ona kąt
widzenia (230 stopni). Na pierwszym planie
zgromadzono autentyczne atrybuty wojskowe,
wraz ze specjalnym oświetleniem i muzyką,
która zapewnia gościom efekt prawdziwej
obecności w tych czasach. Wokoło Panoramy
otwarto
wystawę
radzieckiego
sprzętu
wojskowego (ua.igotoworld.com). Mawryński
majdan. Mawryński majdan jest zestawem
wałów. Starożytna świątynia-obserwatorium
została zbudowana ponad pięć tysięcy lat temu.
Z lotu ptaka majdan przypomina kształt pająka.
W środku znajduje się nasypowe koło, wewnątrz
którego są trzy „wejścia” i długie faliste wały
przy zewnętrznej krawędzi koła. Zdaniem
niektórych naukowców obszar ten był miejscem
modlitw i ofiar starożytnych przodków.
Wymiary niektórych elementów majdanu:
diametr centralny (owalny) – 54-60 m,
głębokość – około 10 m, długość „wąsów” – 65
m, powierzchnia – 5,5 ha, wysokość nad
poziomem morza – 71,1 m (ua.igotoworld.com).
Aerokosmiczne muzem. Dniepr jest uważany
za
centrum
ukraińskiego
przemysłu
kosmicznego. Jest to jedyne muzeum w Ukrainie
kosmicznej techniki. W mieście znajduje się
firma, która produkuje satelity i statki kosmiczne
–
„Piwdenmash”.
Muzeum
eksponuje
prawdziwe stacje kosmiczne, satelity, pociski
wojskowe i wiele innych interesujących
obiektów. Ekspozycja składa się z dwóch części:
wystawy rakiet i statków kosmicznych, wolno
stojące wystawy, poświęcone Aleksandrowi
Makarowie i Michaiłowi Jangielowi, twórcom
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kosmicznej techniki. Część eksponatów znajduje
się na tarasach widokowych. Otwarcie
Aerokosmicznego
Muzeum
NCAEM
(Narodowe Centrum Aerokosmicznej Edukacji
Młodzieży) im. Makarowa odbyło się 11
czerwca
1996
r
(www.unaec.dp.ua).
Szołochowski (Tokiwski) wodospad. Ten
kaskadowy
wodospad
to
jedno
z
najpiękniejszych miejsc w regionie Dniepru.
Długość wodospadu wynosi około 14 metrów,
najbardziej okazale prezentuje się wiosną, gdy
burzliwe przepływy są szczególnie głębokie
(vesti.dp.ua). Wodospad składa się nie tylko z
kaskady, której wysokość wynosi półtora metra,
ale także z progu granitowego o nazwie „Łaźń”,
co jest jego osobliwością (vesti.dp.ua).
Szołochowski wodospad nazywany jest
„Czerwony kamień” od granitowego progu
nadającego charakterystyczny czerwony odcień
wodzie spadającej w dół kaskadą. Wcześniej w
okolicy
znajdowały
się
kamieniołomy.
Wyeksploatowane granity zostały użyte do
budowy wielu budynków. W wyniku tej
działalności wodospad został uszkodzony,
rzadkie rośliny, rosnące kiedyś w tym miejscu,
już zniknęły (vesti.dp.ua). Wodospad „Biały
kamień”. Jest to kolejny wodospad w regionie
dnieprowskim, który znajduje się na progu rzeki
Ingulets w Krzywym Rogu. Woda spada z
wysokości czteropiętrowego budynku – około
12 metrów (www.theinsider.ua). Kamienne
schody wodospadu są prawie zawsze pokryte
białą pianą wody. W przeciwieństwie do innych
wodospadów, które mają tysiące i więcej lat,
„Biały Kamień” powstał nieco ponad 80 lat temu
(www.theinsider.ua). Został utworzony w
trzydziestych latach ubiegłego wieku, po
zbudowaniu Karaczuniewskiego Zbiornika.
Baza wodospadu to granitowy kamień. Burzliwe
wody wodospadu spadają tak szybko, że w zimie
nie zamarzają. Słone jezioro. Jest to największe
słone jezioro (o zasoleniu 0,4 ‰) na Ukrainie,
które znajduje się w Nowomoskowsku. Dla
regionu usytuowanego bardzo daleko od morza (
ok. 300 km), to jest zjawisko niespotykane
(www.theinsider.ua). Woda pozbawiona jest
dużych roślin, ryb i innych mieszkańców wód
widocznych dla oka, ale żyją w nim różne glony
i małe skorupiaki. Błoto słonego jeziora jest
wykorzystane do celów medycznych. Na
brzegach jeziora w 1930 roku był zbudowany

balneologiczny szpital-sanatorium. Nadmierne
wydobycie błota i osadu niekorzystnie wpływa
na ekosystem zatoki. Słone jezioro – to rezerwat
krajobrazowy o znaczeniu krajowym, w którym
chroniony jest zbiornik, wraz z zamieszkującymi
go organizmy (www.theinsider.ua). Samarskie
szuwary. Jest to regionalny park krajobrazowy
położony w pobliżu wsi Orłowszczyna w
obwodzie dniepropietrowskim (Fig. 25).
Powierzchnia jego wynosi 2800,7 tys. ha. Został
on założony w 2012 roku w wyniku połączenia
rzek Samara, Samarczuk, Podpolna, Peszczanka,
co przyczyniło się do podniesienia poziomu
wody w zbiorniku Kremenczug i utworzyło
zatokę
oraz
rozległe
szuwary
(www.theinsider.ua). Powstało tu wiele wysp
trzcinowych. W samarskich szuwarach można
poruszać się tylko kajakiem. Każdego roku na
początku lata, setki turystów z całej Ukrainy
zbierają się we wsi Nowoseliwka koło miasta
Nowomoskowsk, żeby wziąć udział w sportowokajakarskim konkursie „Archipelago”. Polega
on na tym, żeby dotrzeć do mety jak najszybciej
posługując się mapą szlaku. DnieprowskoOrylski rezerwat przyrody. Dnieprowsko Orylski Rezerwat Przyrody ma powierzchnię
3,766 ha. Utworzony został w 1990 roku.
Chronione w nim są olsy, gaje, łąki, obszary
autochtonicznej roślinności z siedliskami ostnicy
(Stipa Poaceae), sasanki zwyczajnej (Pulsatilla
Vulgaris), tulipana dzikiego (Tulipa Sylvestris),
wierzby białej (Salix Alba), klonu tatarskiego
(Acer Tataricum). W rezerwacie rośnie 9
gatunków roślin, które wymienione są w
Czerwonej Księdze Ukrainy i 50 rzadkich dla
obwodu gatunków. Fauna zawiera 31 gatunków
ssaków: sarny (Capreolus), łosie (Alces), dziki
euroazjatyckie (Sus scrofa), zające szare (Lepus
europaeus), piżmaki (Ondatra zibethicus),
jenoty azjatyckie (Nyctereutes procyonoides),
bobry europejskie (Castor fiber), kuny leśne
(Martes martes), tchórze stepowe (Mustela
eversmanii), borsuki europejskie (Meles meles),
oraz 50 gatunków ryb. Fauna ptaków w
rezerwacie składa się z 185 gatunków w 6
grupach środowiskowych: podmokłych, lasów,
łąk,
synantropijnych,
stepowych
(www.zapovidnyk.org).
3.2 Koncepcja rozwoju regionu.
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Rozwój
regionu
wymaga
zmian
mentalnych, organizacyjnych, prawnych o
charakterze systemowym, które spowodują
ożywienie gospodarki turystycznej. Obecnie
turystyczny potencjał regionu nie jest w pełni
wykorzystany. Pokażę w tym rozdziale na
wybranych przykładach, jak rozwiązać ten
problem poprawiając atrakcyjność regionu i
zwiększając napływ turystów. Podnoszenie
poziomu turystyki w regionie należy rozpocząć
od utworzenia listy podmiotów gospodarczych
przemysłu turystycznego, takich jak biura
podróży, gdzie turysta może wykupić wycieczkę
z przewodnikiem po mieście czy po regionie, lub
może wybrać wycieczkę w języku ukraińskim,
rosyjskim bądź angielskim. W ofercie można
zamieścić wycieczki do parków krajobrazowych
np. do Samarskich Szuwarów, gdzie można być
uczestnikiem
sportowych
zawodów
„Archipelago” albo wziąć udział w spływie
kajakowym po rzece. Zaproponować także
można wycieczkę do Dnieprowsko-Orylskiego
Rezerwatu Przyrody ze słonym jeziorem i
wodospadami.
Zmiany w
świadomości
społeczeństwa są konieczne, jeśli chce się
przyciągnąć turystę do danego regionu.
Mieszkańcy muszą sobie zdawać sprawę z tego,
że wytworzenie więzi między nimi a turystą,
opartej na dobrych relacjach, uprzejmości,
wysokim poziomie usług w restauracjach,
hotelach, muzeach i innych ośrodkach
turystycznych, zapewni im ich przypływ.
Kluczową rolę w przyciągnięciu turystów
odgrywa społeczeństwo obywatelskie. Ważna
jest postawa mieszkańców wobec ich miasta i
środowiska. Muszą oni dbać o zachowanie
czystości ulic, lasów, brzegów jezior i rzek, żeby
krajobraz zachęcał do odwiedzenia. W tym celu
w wielu miastach świata organizowane są akcje
sprzątania, podczas których mieszkańcy zbierają
śmieci i za najlepsze wagowe wyniki otrzymują
nagrody. Dzięki takim działaniom miasto staje
się czyste, a społeczeństwo się zmienia.
Ważnym aspektem jest bezpieczeństwo w
regionie: monitorowanie głównych ulic miasta,
zabytków przyrody i kultury, w miejscach
atrakcyjnych przyrodniczo wytyczenie ścieżek
turystycznych, ogrodzenie płotami terenów
niebezpiecznych, umieszczenie znaków zakazu
wstępu. Rekonstrukcja zniszczonych zasobów
przyrodniczych poprzez introdukcję cennych

gatunków flory i fauny wraz z odnowieniem
krajobrazu rozwija ruch turystyczny w danym
regionie.
Rzadkie
rośliny
Wodospadu
Szołochowskiego były zagrożone wyginięciem
przez działalność budowlaną. W takiej sytuacji
introdukcja ginących gatunków znacznie
podniesie walory omawianego miejsca.
Rewitalizacja
regionu.
Dniepropietrowski
obwód
potrzebuje
rewitalizacji zabytków i ich modernizacji, na
przykład twierdza Kudak, omówiona poniżej.
Modernizacja powinna także objąć inne obiekty,
takie jak: muzeum aerokosmiczne, czy rezerwat
słonego jeziora.
Kudak był polską twierdzą wybudowaną
w 1635r. na prawym brzegu Dniepru przez
hetmana wielkiego koronnego Stanisława
Koniecpolskiego. (I. Koczergin 2015) Jest to
wyjątkowe miejsce związane z kozactwem w
regionie. Pozostałości twierdzy zlokalizowane
są w pobliżu wsi Stary Kudak. Twierdza została
zburzona przez Rosję po traktacie pruskim w
1711r. Eksploatowany w latach 1944 – 1994 w
bezpośrednim sąsiedztwie kamieniołom granitu
doprowadził do zniszczenia większej części
pozostałości twierdzy. (I. Koczergin 2015) Do
dzisiaj przetrwały tylko Żmijowe Wały.
Rozległe wzniesienie, na którym kiedyś
znajdowały się zabudowania fortyfikacji, opada
stromymi brzegami ku sporemu jezioru, które
powstało w kamieniołomie. Turkusowy kolor
jego wody jest niewiarygodnie piękny, tym
bardziej, że tylko wąska pierzeja oddziela go od
szarości wód rozlegle i leniwie płynącego
Dniepru. W pustce wzgórza z trudem
wyobraźnia próbuje odtworzyć wygląd tego
miejsca, gdy kozacy Bohdana Chmielnickiego w
1648r. oblegali mury bronione przez polską
załogę Grodzickiego. Zwycięstwo kozaków
upamiętnia skromny pomnik z tablicą
informującą o tym wydarzeniu sprzed wieków.
Umieszczono również tablicę z krótką
informacją o twierdzy, a także jej rysunek. Nie
tak powinny wyglądać miejsca, gdzie działy się
wielkie wydarzenia historii. W XXI wieku głód
zaznawania
przeniesienia
w
czasie,
urzeczywistniania iluzji, przywracania tego, co
minęło jest motorem dla wykorzystywania
miejsc dawnych bitew do ich rekonstrukcji z
udziałem pasjonatów historii, którzy w strojach
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z epoki z pietyzmem i dbałością o szczegóły
przebiegu bitwy walczą z przeciwnikiem.
Wiadomo jak się zakończy, mówią o tym
podręczniki, ale nie o zmianę losów chodzi, a o
wierne ich odegranie. Twierdza Kudak, a raczej
miejsce po niej, jest wymarzonym obiektem do
takich działań. To nie tylko świetna okazja do
zabawy w pleneże, ale wspaniała lekcja historii i
patriotyzmu.
Zorganizowanie
takiego
wydarzenia wymaga uruchomienia wielu
pokładów inwencji okolicznych mieszkańców.
Wiele ról będzie do obsadzenia, a widzowie
zjadą się z różnych stron, by uczestniczyć w
czymś niecodziennym. Będą potrzebować
noclegów, wyżywienia, pamiątek, miejsc do
odpoczynku. Wszystko to spowoduje ożywienie
ruchu turystycznego, zwłaszcza jeśli stanie się
wydarzeniem cyklicznym, czymś w rodzaju
pikniku historycznego. Można również w inny
sposób wykorzystać to miejsce, organizując je
na wzór Ogrodzieńca w Podzamczu okoła
Krakowa.
Stało
by
się
historycznorozrywkowym parkiem, otwartym sezonowo. W
parku rodziny mogłyby spędzać cały dzień, a
nawet zostawać na weekend. Wymagało by to
sporych inwestycji w infrastrukturę –
zapewnienie noclegów i wyżywienia w jakichś
pensjonatach czy ośrodkach wczasowych,
atrakcji dla dzieci np. dmuchane zamki do
skakania nawiązujące do historycznego
charakteru miejsca, różne warsztaty zajęciowe
pokazujące rzemiosło XVII wieku, np. pracę w
kuźni , zajęcia z garncarstwa, strzelanie z łuku,
pokazy hippiczne w strojach kozackich, konne
przejażdżki, dom historii, z wystawą poświęconą
przeszłości twierdzy, kino 5D z historycznym
filmem o twierdzy. Dla tych, którzy mieliby
przesyt doznań historycznych propozycją byłby
park
linowy,
karuzela
wiedeńska
z
charakterystycznym kozackim wystrojem,
restauracja z regionalną kuchnią. Obudzona z
uśpienia twierdza Kudak zainteresuje turystów z
dnieprowskiego regionu i innych regionów
Ukrainy.
Modernizacja regionu odgrywa ważną rolę w
jakości wypoczynku. W pierwszej kolejności
przyczyni się do podwyższenia jakości życia
mieszkańców, którzy muszą się dobrze czuć u
siebie, wtedy zaczną sami zapraszać swoich
znajomych, rodziny do odwiedzania miasta. To
w zasadzie najlepsza reklama dla takiego

miejsca, oczywiście muszą być poniesione
nakłady na marketing i reklamę miasta, ale to już
jest kwestia drugoplanowa. Istotą jest by miasto
wyglądało lepiej, było miejscem, w którym jest
swoisty klimat, coś się dzieje i dba się o
mieszkańców. Jest to ważna zmiana, która
pozwala przejść od komunistycznego modelu
miasta, jako zbioru wegetacji różnych osób, do
miasta jako miejsca życia i realizacji marzeń
ludzi, „miasta dla ludzi”, którzy w nim
mieszkają. Taka polityka spowoduje napływ
zwiedzających, zwłaszcza że w Ukrainie na
pewno będzie to rzecz nowa. Istotą jest by miasto
miało „pomysł” na życie, na swoja atmosferę, na
swój wygląd oraz na to, jak ma w tym miejscu
toczyć się życie. Ważnym czynnikiem jest także
promowanie pewnych postaw np. zdrowego
trybu życia, czy używania rowerów, to można
zrealizować tylko jeśli powstanie odpowiednia
infrastruktura
np.
ścieżki
rowerowe,
wypożyczalnie uliczne itp. Obecnie w regionie
korzystanie z wypoczynku dostępne jest raczej
dla osób dobrze sytuowanych. Istnieje potrzeba
wprowadzenia wielu zmian, by go udostępnić
także i dla tych z mniejszymi możliwościami
finansowymi, by stał się dobrem powszechnym
a nie elitarnym. Pamiętać należy także o osobach
niepełnosprawnych.
Usunięcie
barier
architektonicznych w muzeach, restauracjach,
hotelach, teatrach i z innych miejsc przestrzeni
turystycznej
to
realizacja
standardów
europejskich. Umożliwienie korzystania z
komunikacji
miejskiej
osobom
niepełnosprawnym,
wprowadzenie
na
skrzyżowaniach głównych ulic głosowej
komunikacji
sprzyja
rozwojowi
ruchu
turystycznego, a miasto czyni przyjaznym nie
tylko dla przyjezdnych, ale też dla jego
mieszkańców. Modernizacji podlegać także
powinna dostępność do informacji turystycznej.
Jeżeli turysta preferuje zwiedzanie regionu bez
przewodników, możne skorzystać z informacji o
zabytkach kultury oraz przyrody przez kod QR.
Każdy zabytek ma oznaczenie, który trzeba
zeskanować i na swój telefon. Turysta otrzyma
w ten sposób informacje o atrakcjach w różnych
językach. Zwiedzających można przyciągnąć
festiwalami powiązanymi z tradycją regionu, na
przykład Noc Petrikiwki. Petrikiwka to
ukraińskie ozdobne dekoracyjne malarstwo
ludowe, które powstawało w dnieprowskim
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regionie, we wsi Petriwka. Decyzja UNESCO
2013 roku o wciągnięciu petrikiwskiego
malarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości efektywnie rozwiązała
problem branży turystycznej w dnieprowskim
regionie. Przy wsparciu rządu i kierownictwa
regionu dnieprowskiego realizuje się projekt
mający na celu promowanie marki Petrikiwka za
granicą. Odbyło się ponad 50 wystaw Petrikiwki
w wielu krajach świata. W szczególności
Petrikiwkę prezentowano w ukraińskich
ambasadach
krajów
UE,
Parlamencie
Europejskim w Brukseli, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Kuwejcie, w siedzibie
UNESCO w Paryżu, a także przedstawiono w
hiszpańskiej instytucji kulturalnej i naukowej
„Ateneo de Madrid”. Dla promowania
Petrikiwki jako wizytówki regionu takie
propozycje jak: malowanie budynków w
śródmieściu miasta Dniepr w stylu Petrikiwka,
także niektórych elementów nadbrzeża, czy też
ścian hotelu „ Żagiel ” («Парус») położonego
nad rzeką. Zorganizowane wystaw i występów
zespołów ludowych w centrum miasta Dniepr na
temat Petrikiwki (na przykładzie polskiej Nocy
Kultury - cała noc poświęcona petrikiwskiemu
malowaniu),
zorganizowanie
występów
topowych wokalnych zespołów, ustawienie
stoisk z tradycyjnymi daniami regionalnymi,
kramów
z
petrikiwskim
malarstwem.
Ustawienie przy głównej alei imienia Karola
Marksa w mieście Dniepr warsztatów artystów
malarzy, którzy na oczach przechodniów
tworzyć będą swoje prace. Dniepr jest
wyjątkowym miastem, które posiada głębokie
związki z przemysłem kosmicznym. Nazywane
jest niekiedy także „kosmiczną stolicą” Ukrainy.
Wynika to z faktu, iż w mieście znajduje się
wiele firm oraz zakładów konstrukcyjnych, które
zajmują się budową części rakiet kosmicznych,
satelitów oraz innych tego typu urządzeń. Z tego
względu w mieście w roku 1996 powstało
muzeum poświęcone technice kosmicznej, z
wieloma bardzo interesującymi eksponatami,
jest to jednak dziś muzeum starszego typu,
statyczne, gdzie eksponaty są ukryte w
zakurzonych gablotach. Zwiedzający w
atmosferze ciszy przechodzą po salach oglądając
eksponaty. Placówka ta nie spełnia oczekiwań
zwiedzających, które w XXI wieku uległy
głębokim zmianom. Dziś muzea przekształca się

na wzór galerii handlowych, tworząc
dynamiczne wystawy, oraz miejsca, w których
zwiedzający w różnym wieku mogą spędzić
wolny czas. Ideą jest, by na wzór tych galerii w
muzeum można było spędzić cały dzień łącznie
z oglądaniem filmów tematycznych, zjedzeniem
posiłku w stylizowanej restauracji itp. Przykłady
takich obiektów można mnożyć z całego świata.
Znane jest muzeum R. Reagana w USA gdzie
znajduje się replika gabinetu z Białego domu,
zwiedzający mogą usiąść w samolocie Air Fore
One, mogą przechodzić przez liczne eksponaty
wkomponowane
w
otoczenia
tworzące
niezwykłą atmosferę związaną z tą osobowością
(www.reaganfoundation.org).
Innym
przykładem jest Centrum Techniki im Mikołaja
Kopernika w Warszawie. Placówka ta oferuje
szereg sposobów spędzania wolnego czasu. Są
tam liczne eksponaty, które można dotykać,
poruszać nimi, bawić się, jest miejsca na
warsztaty w małych grupach, gdzie symulowane
są różne warunki z zakresu fizyki i chemii, gdzie
można bawić się kondensatorami, oraz innymi
urządzeniami,
jest
nawet
planetarium,
restauracja a dla najmłodszych specjalne
ekspozycje przystosowane do ich wieku
(www.kopernik.org). Dzięki temu rozwiązaniu
odwiedzić placówkę może w zasadzie cała
rodzina,
a
wielopłaszczyznowość
przedstawionych ekspozycji pozwala na
przebywanie w nim długi czas. Podobnie mogło
by być w naszym muzeum w Dnieprze. Można
by zbudować symulator rakiety, lub stacji
kosmicznej, gdzie zwiedzający poczuliby się jak
w kosmosie, mogliby za pomocą specjalnego
oprogramowania 3D zabawić się w kontrolera
lotu rakiety, która będzie startować w momencie,
kiedy oni nacisną odpowiednie przyciski, część
eksponatów można by tak przystosować, aby
dało się je uruchomić przynajmniej w zakresie
pozwalającym na bezpieczna ich pracę w ramach
muzeum, w stylizowanej rakiecie mogłaby być
restauracja, gdzie podawane byłyby posiłki w
„kosmicznym” menu. Tymczasem w chwili
obecnej przydałoby się chociaż dostosować
muzeum do osób niepełnosprawnych, co jest już
normą w krajach zachodnich, a także chociażby
zadbać o dobry wizerunek medialny poprzez
portale www, tworzenie przewodników
multimedialnych itp. Takie zmiany nie muszą
pociągać za sobą zbyt wielu kosztów, jednak
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wymagają pomysłowości, oderwania się od
siermiężnej szarej rzeczywistości i przejścia w
nowy świat, który będzie atrakcyjny dla turysty.
Inne rozwiązania to: wprowadzenie makieteksponatów, które rozbudzałyby wyobraźnię,
modyfikowały otoczenie, utworzenie stanowisk
„małego inżyniera”, gdzie zwiedzający mogliby
sami sprawdzić pewne zjawiska związane z
tematyka kosmiczną. Atmosfera muzeum
powinna być wypełniona różnymi dźwiękami,
czy to urządzeń, czy muzyki, czy wreszcie
informacji dotyczących różnych eksponatów,
którą można by odtwarzać za pomocą
specjalnych nagrań umieszczonych wraz z
obiektami (warto zaznaczyć, iż istnieje potrzeba,
by te informacje mogły być podawane w różnych
językach w wersji ukraińskiej, angielskiej,
rosyjskiej) Kolejną atrakcją mogłyby być
teleskopy z prezentowanym obrazem w postaci
interaktywnych plansz udających rzeczywiste
obserwacje np. planet, galaktyk oraz innych
obiektów kosmicznych, ciekawą alternatywą
może być możliwość przebrania się w skafander
kosmiczny (uproszczony) oraz możliwość
fotografii, a w bardziej zaawansowanych
modelach „przejście się w kosmosie”, gdzie
skafander mógłby być zawieszony na szeregu
bloków i linek pozwalających na symulację
braku lub zmniejszonej grawitacji, projekcja
„5D”, która pozwoliłaby na prowadzenie
symulacji lotu oraz wiele innych rozwiązań,
które mogłyby być bardzo istotne dla tego typu
obiektu.
Najczęściej
odwiedzanym
przyrodniczym miejscem w regionie jest słone
jezioro w powiecie nowomoskowskim. W
okolicy jeziora znajdują się unikalne lecznicze
złoża borowinowe, które w połączeniu z wodami
mineralnymi zostały skutecznie wykorzystane w
leczeniu różnych chorób, w profilaktyce i
rehabilitacji. Żeby zachęcić do uprawiania
turystyki na tym terenie, trzeba go odpowiednio
zagospodarować. Turyście współczesnemu nie
wystarcza sama informacja o zasobach
mineralnych danego regionu. Oczekuje nie tylko
możliwości skorzystania z jego bogactwa, ale
chce to robić w atrakcyjnej i zapewniającej mu
komfort
formie.
Odpowiedzią
byłoby
zbudowanie
basenów
termalnych
z
balneologicznymi i borowinowymi zabiegami ,
gabinetami pielęgnacji urody i zdrowia,
gabinetami fizjoterapii , siłowniami. Oczywiście

w nowoczesnych obiektach tego typu pamięta
się o rodzinnym w nich spędzaniu czasu, toteż
miejsca zabaw dla dzieci, kafejki, bufety,
restauracje są ich nieodzowną częścią.
Przykładem
takiego
rozwiązania
jest
Hajdúszoboszló w Węgrach, którego odwiedza
około 1 mln. turystów rocznie (aproksymacja
autora,
wg
danych
za
rok
2016,
www.waszaturystyka.pl), a obszar uzdrowiska
jest około 10 razy mniejszy od omawianego
jeziora słonego, choć znacznie lepiej
zagospodarowany. Oznacza to że teren ten ma w
sobie duży potencjał, a odpowiednio
zagospodarowany może także być miejsce
przynoszącym skarbowi państwa spory dochód.
Także trzeba pomyśleć o potrzebach innego
rzędu – sklepach z kostiumami kąpielowymi i
wszystkim tym, co może być przydatne podczas
zabiegów czy korzystania z basenów. Region
ten, mając specyficzny mikroklimat dzięki
zasoleniu wód jeziora, może stanowić świetne
miejsce dla powstania sanatoriów czy centrum
rehabilitacji, już nie tylko z myślą o turyście, ale
o
chorych
potrzebujących
leczenia
klimatycznego.
Kuracjusze
staną
się
mimowolnymi propagatorami pobytów w tym
miejscu, będą żywą reklamą walorów słonego
jeziora i jego okolic. Czas po zabiegach
sanatoryjnych trzeba jakoś zapełnić, toteż w
takich miejscach powstają biura turystyczne
oferujące wycieczki po okolicy bliższej i dalszej.
Jedna inwestycja powoduje lawinę powstawania
wokół niej mniejszych, odpowiadających na
tworzące
się
zapotrzebowanie.
Dla
przybywającego ze smogu i tłumu miast ważna
jest czystość powietrza, wody i ziemi. Piękno
natury nieskażonej ludzkim działaniem jest
wielką wartością. Trzeba więc wprowadzając
zmiany je zachować, postępując rozważnie i
odpowiedzialnie, mając na względzie dobro
człowieka i natury. Ingerencja człowieka w ten
zastany świat, w jego krajobrazy nie może być
siłą go niszczącą. Budując, zmieniając należy
pamiętać, że jest się gościem a nie właścicielem
natury. Turysta doceni wpisanie w krajobraz
bazy noclegowej, tak by widział odrębność
stylową regionu, by mógł poczuć specyficzny
klimat, inność tego świata, do którego przybył.
Otworzenie restauracji, karczm z regionalnymi
daniami będzie kolejną atrakcją i atutem.
Smacznie i oryginalnie. Można do tego dołożyć
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regionalne stroje obsługi, muzykę ludową.
Kiedy czeka na turystę taka oferta, można mieć
nadzieję, że trafi ona w jego gusta. Nad jeziorem
można zorganizować miejsca odpoczynku pod
gołym niebem, z leżakami, parasolami od
słońca, stołami, paleniskami, z miejscami na
ognisko, a także z urządzeniami do fitnessu. Tak
by nawet najbardziej wybredny przybysz znalazł
coś dla siebie.
4. DYSKUSJA I KONKLUZJE
Dnieprowski region jest ważnym ośrodkiem
przemysłowym w Ukrainie, ale również posiada on
wiele zabytków i innych atrakcji. Obwód ma duży
turystyczno-rekreacyjny potencjał, ponadto istnieją
warunki dla jego rozwoju: przyrodnicze osobliwości
regionu, jakie znajdują się na granicy mieszanych
lasów i stepowej strefy, unikatowe wodne zasoby,
kulturowo-historyczne
atrakcje,
kulturowoetnograficzne zasoby (rzemiosło i rękodzieło). W
związku z tym można stwierdzić, że dnieprowski
region ma duży potencjał i perspektywy w turystyce.
Mimo tego istnieje pilna potrzeba rewitalizacji tych
obiektów, wprowadzenie reform w połączeniu z
działalnością marketingową. W tym celu należy:
– opracować systematyczny plan ożywienia
gospodarczego regionu (poprzez inwestycje
strategiczne, które przyciągną kapitał prywatny);
– rozwijać współpracę międzynarodową w
dziedzinie turystyki, kreować pozytywny wizerunek
turystyczny i propagować spa w regionie;
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autor: Artyom Mirniy).

Fig. 20. Ogród Łazarza Głoby (autor: Artyom
Mirniy).

Fig. 21. Ogród Łazarza Głoby (autor:
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Fig. 24. Kamienne kobiety (autor: Artyom Mirniy).

Fig. 25. Samarskie szuwary (autor: Karina Krivenko).
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Wybrane atrakcje turystyczne Zachodniej Białorusi
Selected tourist attractions of the Western Belarus
Parkhats Yana
Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnickie 2d

ABSTRACT

This thesis is devoted to the subject of
tourism in Western Belarus. It is primarily
concerned with natural and anthropogenic
attractions with short historical characteristics
and their development. In total there are more
than fifteen thousand of that objects (including
many memorabilia, associated with the name of
famouse people) in Western Belarus, also there
are 500 natural monuments including three
national parks, about 30 nature reserves and 160
nature-related nationalities. There are also
showed some interesting innovations in many
cases (for example bicycle routes in Bialowieza
Forest). Documentation of these objects as also
their analysis were carried by author in the
literature and systhemic description was
presented in the thesis.
Tourist attractions, Western
Belarus, tourist infrastructure, National parks.
KEYWORDS:

1. WSTĘP

Rozwinięcie turystyki w każdym państwie,
regionie zależy od całego kompleksu
czynników, warunków i zasobów. Republika
Białoruś ma dobre położenie geograficzne w
klimacie umiarkowanym, z licznymi formami
przyrodniczymi. Położona jest ona na w
newralgicznym punkcie stanowiąc korytarz

handlu i transportu pomiędzy Zachodem i
Wschodem Europy. Wśród innych korzystnych
walorów turystyki w tym państwie można
zidentyfikować starożytną i bogatą historię,
oryginalną kulturę oraz wyraźny potencjał
przyrodniczy. W obecnych czasach Wydział
Rozwoju Turystyki Republiki Białoruś dokłada
wszelkich starań aby zwrócić uwagę turystów na
potencjał Białorusi. Jednym z takich
postanowień jest możliwość przebywania na
terytorium Białorusi w okresie pięciu dni bez
posiadania wizy. Bogactwo from i walorów
turystycznych. Białorusi jest na tyle bogate iż
może budzić niedosyt wśród odwiedzających
kraj w ciągu tych paru dni. W kraju znajduje się
duża ilość przyrodniczych atrakcji niekiedy
stanowiących unikalne dziedzictwo kulturowe i
historyczne w charakterze regionalnym,
europejskim i światowym. Istnieje ponad
piętnaście tysięcy takich obiektów, w tym wiele
miejsc pamięci, związanych z imieniem
wybitnych osób (Urzęd Statystyczny Białoruśi z
danych 2015 roku). Bogatą ofertę proponują
także liczne muzea, teatry i inne tego typu
placówki. Wiele obiektów przyrodniczych
stanowi atrakcję w kontekście ekologicznym, są
one praktycznie niewiele zmienione przez
człowieka. W Białorusi istnieją liczne parki
narodowe: Naroczański, Prypecki, Braslawska
grupa jezior i Puszcza Białowieska, Istnieją
także inne formy ochrony przyrody takie jak np.
Berezinski rezerwat biosfery, rezerwat „ Puszcza
Nalibocka”, „Niebeskie Jeziora” itp. Niezależnie

Geo-Science Education Journal 2017; 2a (5): 27-43

28 | Parkhats Y.| Wybrane atrakcje turystyczne Zachodniej Białorusi

od jakości i ilości obiektów w Białorusi, w chwili
obecnej
świadomość
ich istnienia w
społeczności międzynarodowej jest jeszcze
niewystarczająca, co przekłada się na
stosunkowo niewysoka frekwencję turystów z
zagranicy. Potencjał turystyczny kraju wykazuje
duże możliwości rozwojowe, które w chwili
obecnej
nie są jeszcze
maksymalnie
wykorzystane. Właśnie dlatego w swojej pracy
chciała bym zwrócić uwagę na atrakcje
turystyczne Republiki Białoruś, a dokładnie na
zachodnią jej część, co stanowi cel niniejszej
pracy. Niektóre z nich mogą być bardzo ciekawe
dla turystów ze świata, w szczególności z Polski.
ponieważ Zachodnia Białoruś ma wspólną
historią z Polską. W trakcie opracowywania
materiałów korzystano ze źródeł pisanych,
elektronicznych, wykonano także rekonesans w
terenie
z
dokumentacją
fotograficzną,
opracowano grafikę.
2. METODYKA

Niniejsza praca została oparta na analizie
ogólnodostępnych danych w oparciu o literaturę
oraz sugestie podróżników i porównanie z
bardziej rozwiniętymi turystycznie regionami.
Przeprowadzone w ten sposób studium
porównawcze pozwala na realne określenie
zasobów turystycznych oraz perspektywę ich
rozwoju w niedalekiej przyszłości.
3. WYNIKI BADAŃ

Republika Białoruś znajduje się w samym
centrum Europy i zajmuje wygodne położenie
geograficzne. Powierzchnia kraju wynosi 207,6
km2, co znacznie przekracza obszar takich
państw jak Portugalia, Austria lub Holandia i jest
porównywa lna do obszaru krajów takich, jak
Wielka Brytania i Rumunia (Atlas Narodowy
Respubliki Białoruś 2003). Republika Białoruś
graniczy z Polską na zachodzie, z Litwą na
północnym-zachodzie, z Łotwą północy, z

Ukraina na południu i z Rosją wschodzie.
Administracyjnie Białoruś jest podzielona na 6
obwodów: Brzeski, Grodzieński, Miński,
Witebski, Mohylewski i Homelski.Definicja „
Zachodnia Białoruś” była wykorzystywana w
ZSRR odnośnie terytorium Białorusi, która była
w granicach Polski z 1921 roku do września
1939 roku. Została oficjalnie włączona do ZSRR
2 listopada 1939 roku (Prawo ZSRR z
02.11.1939
roku.).
Oficjalnie
definicja
“Zachodnia Białoruś” w Polsce nie była
używana, gdyż dla określenia tego terenu w
dokumentach oficjalnych stosowane było
określenie “kresy wschodnie”. W zakresie
administracyjnym w okresie międzywojennym
Zachodnia Białoruś była podzielona na 29
powiatów, które łączyły w sobie 4
województwa:
Białostockie,
Wileńskie,
Nowogródzkie i Poleskie. Nowoczesna
Zachodnia granica Białorusi z Polską jest
wydzielona wzdłuż tak zwanej “linii Curzona” z
niewielkim odchyleniem na korzyść dla Polski
(w rejonie Polesia, T. Gorbunow ”Zjednoczenie
narodu białoruskiego w jednym państwie
sowieckim Socjalistycznej”). W chwili obecnej
w zachodniej Białorusi znajdują się : obwód
brzeski, grodzienski, zachodnia część obwodu
mińskiego i witebskiego, północno-zachodnia
część obwodu Homelskiego. Największymi
miastami są : Brześć, Grodno, Pińsk,
Baranowicze, Nieśwież, Kobryń i Nowogródek.
Początki rozwoju turystyki na obszarach
Zachodniej Białorusi zaczęły się w drugiej
połowie 1930 roku, jako forma ożywienia
gospodarczego regionu. (Ales Bieły „Rozwój
turystyki w północno-wschodnich województw
Polscy w czasach międzywojenne”). W okresie
międzywojennym najpopularniejszą z form była
turystyka wodna, na przykład spływy kajakowe.
Prócz tego w tym czasie aktywnie rozwijała się
turystyka na terenach takich miast jak
Nowogródek i Świteź, w związku z
zainteresowaniem osobą Adama Mickiewicza.
Od 1936 roku były organizowane coroczne
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imprezy
„Poleskiego
Kiermasza”,
by
przyciągnąć uwagę turystów na województwo
Poleskie. (Ales Bieły „Rozwój turystyki w
północno-wschodnich województw Polscy w
czasach międzywojenne”). W zachodniej
Białorusi
najważniejszymi
zasobami
rekreacyjnymi były wtedy lasy, rzeki, jeziora,
dla ochrony których Polska organizowała
wydarzenia, mające na celu podwyższenie
świadomości społecznej społeczeństwa w celu
ograniczenia uciążliwości człowieka na
środowisko naturalne mogące doprowadzić do
ich zniszczenia lub zanieczyszczenia. Jedną z
najbardziej istotnych wtedy form prawnych
ochrony tych obiektów przyrodniczych było
nadanie im statusu Parków Narodowych lub
Rezerwatów. W czasie międzywojennym w
zachodniej Białorusi był czynny tylko jeden park
narodowy, który był rozmieszczony na terenie
Puszczy Białowieskiej. Sytuacja ta zmieniła się
w końcu lat 80-ch XX wieku, kiedy turystyka w
ramach krajów socjalistycznych nabyła
charakter wycieczek na zakupy „shoppingtourism”. Warto zauważyć że w tym samym
czasie najbardziej popularnym kierunkiem
“turystycznym” dla obywateli ZSRR stała się
Polska. Przyczyną tego był brak ograniczenia
wizowego i szybki rozwój w Polsce usług
rynkowych. (Witun E., Donski W., „Hisoryczny
oznak rozwoju dziedziny turystycznej w
Republikie Białoruś na przelomie XX-XXI
wieku”). W czasach po rozpadzie ZSRR do
końca XX wieku w Białorusi tematyka
turystyczna przeżywała krótki okres stagnacji
wynikający z zawirowań o charakterze
polityczno-gospodarczym. Dzisiaj na Białorusi
jest realizowanych kilka programów, które
obejmują
kroki
tworzące
nowoczesną
turystyczną infrastrukturę w różnych regionach
kraju. Pierwszy narodowy program rozwoju
turystyki na obszarze Białorusi był przyjęty w
2004 roku. Wynikiem jego wdrożenia powstał
duży wzrost eksportu usług turystycznych
(Program Narodowy odnośnie rozwoju turystyki
w Respublike Białoruś), rozwój turystycznej

infrastruktury w kraju, uproszczenie trybu
wjazdowego i warunki pobytu cudzoziemców na
terenie Republiki Białoruś. W zachodniej
Białorusi w ostatnich latach mają miejsce
znaczne zmiany, wzrosła liczba nowych
luksusowych
hoteli,
prowadzona
jest
rekonstrukcja i odnowienie istniejącego zasobu
hotelowego republiki, aby doprowadzić go do
standardów światowych. Przemysł turystyczny
w Republike Białoruś w latach ostatnich
demonstruje stały wzrost, odnośnie liczby
turystów oraz wielkości dochodów. Jednak dane
bezwzględne i dynamika tego wzrostu nie
odpowiada
potencjałowi
turystycznemu
Boałorusi i jest gorsze od analogicznych
wskaźników sąsiednich krajów.
3.1. Wybrane atrakcje
Zachodniej Białorusi.

antropogeniczne

Brześć. Brześć nad Bugiem, dawnej
Litewskim nazywany, leży na 52’ 51’ szeroty
północnej i 23’40’ długoty. Wschód na prawym
brzegu Muchawca, uchodzącego o 2 km poniżej
do Bugu” odnośnie przewodnika po polesiu.” –
tak scharakteryzowane jest to miasto w
przewodniku po polesiu wg dr Michała
Marczaka z 1935r nakładem oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego w Brześciu – nad
Bugiem. Centrum geograficzne obwodu
Brzeskiego znajduje się 320 km na połódniowy
zachód od Mińska, na zachodnim obrzeżu
Polesia, który jest płaską bagnistą niziną, dość
wylesianą w wyniku oddziaływania człowieka.
Relief terytorium, na którym leży Brześć, jest
płaski o wysokości bezwzględnej od 123 m
n.p.m. w bliskim sąsiedztwie odcina Bugu
Zachodniego do 130 m n.p.m w rejonie tarasów
zalewowych Muchawca (Browki P. „Brżeść.
Katalog Encyklopedyczny”). Na zachodniej
peryferii, Muchawiec wpada do Bugu
Zachodniego, gdzie rozwidla się na dwie odnogi.
Na terytorium Brześcia Muchawiec nie ma
istotnych dopływów. Na północnej peryferii
płynie niewielka rzeka Leśna, prawy dopływ
Bugu Zachodniego. Warunki środowiskowe w
plasują Brześć jako jedno z najczystszych
białoruskich miast. Miasto to jest stosunkowo
niewielkie, otoczone licznymi lasami co także
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przyczynia się do znacznego podniesienia
standardu atmosfery. Głównymi źródłami
zanieczyszczeń jest ruch kołowy (około 78 %
emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery) i
elektrociepłownia. Według Inspekcji Zasobów
Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu,
transport emituje do atmosfery miasta ponad 10
tysięcy ton zanieczyszczeń rocznie. W Brześću
istnieje kilka przedsiębiorstw, które zajmują się
przyjmowaniem różnych odpadów do ich
recyklingu: Brzeska Fabryka Recyklingu
Odpadów zajmuje się recyklingiem osadów
organicznych, powstających po oczyszczeniu
ścieków z oczyszczalni oraz sortowaniem
odpadów komunalnych. Brzeska Fabryka
Żarówek w tym również utylizacją lamp
zawierających rtęć natomiast Przedsiębiorstwo
Unitarne “Brestwtormet” przyjmuje do
przerobienia różne metale. Po raz pierwszy
wspomniana miejscowość była wymieniona jako
Berestie w latopisie „Powieści minionych lat” w
1019 roku, choć jeszcze w 980 roku funkcjonuje
nazwa Berestowo prawdopodobnie także
związana z tym samym miejscem o czym
świadczy fragment "na Berestewie, na sielcach,

jeż nazywa się teraz Berestowoje" (Nieroznak
W., „Nazwa miast staroruskich”). W mieście
tym istnieje wiele atrakcji o charakterze
antropogenicznym, najważniejsze z nich zostały
opisane poniżej.
Twierdza Brzeska. Najbardziej znana i
ważna wizytówka miasta Brześć. Twierdza
Brzeska należy do zabytków architektury
obronnej XIX wieku. Powstała ona jako
tymczasowa
konstrukcja
na
wyspach,
utworzonych przez rzeki Muchawiec i Zachodni
Bug w połowie XIX wieku. Budowa twierdzy na
miejscu centrum starego miasta i Brzeskiego
zamku zaczęła się w 1833 r. zaprojektowana
przez topografa wojskowego i inżyniera Karla
Oppermana ( Anikin W., „Twerdza Brzeska”).
Na początku zostały wzniesione ziemne
umocnienia, a pierwszy kamień twierdzy został
położony 1 czerwca 1836 r. Główne roboty
budowlane skończyły się 26 kwietnia 1842 r.
Twierdza składała się z cytadeli i trzech
bronionych umocnień o łącznej powierzchni 4
km² a długość głównej linii obronnej 6,4km (
Anikin W., „Twerdza Brzeska”).

Fig. 1 Twerdza Brzeska (zdięcia Autora)
W twierdzy jednocześnie mogło być około
12 tysięcy osób z potrzebnym do bitwy
ekwipunkiem i zapasami żywności. Twierdza ta

odegrała istotną role w trakcie działań
wojennych w II Wojnie Światowej, gdzie w
wyniku natarcia wojsk odniosła duże straty.
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Dzisiaj rzeźbiarsko-architektoniczny zespół
zawiera przetrwałe budowle, ruiny budynków,
mury obronne i dzieła współczesnej sztuki
monumentalnej (Fig. 1). Obecnie podróż do
kompleksu pamięci „Twierdza Brzeska”
wpisany jest w większości programów
turystycznych, skierowanych nie tylko do
zwykłej rekreacji na Białorusi, ale i takich jak
„Ekoturystyka na Białorusi”, „Rekreacja
weekendowa
na
Białorusi”,
„Aktywny
wypoczynek na Białorusi”, „ Rekreacja
dziecięca na Białorusi„ i wiele innych
programów, które dotyczą turystyki i rekreacji.
Ulica świateł. Wzdłuż całej długości ulicy
Gogola są różne tematyczne kute latarnie.
Niektóre z nich są wykonane w tematyce
wpisującej się w beletrystyce Gogola taki jak:
Vij, Wieczory na farmie w pobliżu Dikanka,
martwe dusze - pozostałe są przedstawiają różne
inne artystyczne wizje. W taki sposób
upiększenia miasto-bohatera był ogłoszony w
lokalnym czasopiśmie jeszcze kilka lat temu, z
powodu otwarcia pomnika poświęconego 1000 leciu Brześcia. Nad koncepcją każdej figury
pracowali nie tylko malarze, rzeźbiarze i kowale
z Brześcia, ale także z Mińska i Berezy. Na

chwilę obecną ulica ma ponad 30 latarni z kutego
żelaza.(Fig. 2). Kuta rzeźba ma dużo przewag :
Tworzenie kształtów o dowolnej złożoności,
trwałość, odporność na ciepło i wilgoć, tak samo
nie potrzebuje specjalnej pielęgnacji. W
realizacji tego projektu uczestniczyły lokalne
państwowe przedsiębiorstwa, które za swoją
filantropię otrzymali nagrody - u podnóża każdej
latarni mają pięcioramienną gwiazdę, na której
jest wyryta nazwa firmy-uczestnika. Każdy z
uczestników starał się jak najbardziej , jak to
możliwe, skuteczne i realistyczne wyobrazić w
formie rzeźby latarni tematykę działalności
przedsiębiorstwa. Latarnie te już dawno stały się
wyróżnikiem i lokalna atrakcją Brześcia. Na
jednej centralnej pieszej ulicy Sowieckiej historycznej części miasta - od dawna jest
pielęgnowany rytuał zapalenia latarni gazowych
przez rzeczywistego latarnika.(Fig. 3) Każdego
wieczoru zapalanych jest w ten sposób 17
świateł. Jedną z wyróżniających cech tej ulicy
jest nietoperz z lampą w szponach, jako symbol,
że w „Brześć nigdy nie podda się ciemnym
mocom”.

Fig. 2 Zdjęcia z ulicy świateł oraz latarnik (zdięcia Autora)
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Muzeum archeologiczne “Berestje”. Muzeum
archeologiczne “Berestje” to oddział Brzeskiego
obwodu Muzeum Krajoznawczego. W latach
1969-81 i 1988 na miejscu starego miasta
pracownicy
archeologicznego
oddziału
Uniwersytetu Historii Akademii Nauk BSSR
rozpoczęli wykopy pod kierunkiem doktora
nauk historycznych P.F.Lysienko. Były
zidentyfikowane
dziesiątki
drewnianych
budynków z okresu XI-XIII wieku, ulice, wały,
oraz wiele przedmiotów kultury materialnej tych
lat
(http://berestje.brest.museum.by/node/11523).
Całkowita powierzchnia wykopów wynosiła
około 1800m2. Duża koncentracja na niewielkiej
powierzchni dobrze zachowane pozostałości
budynków, pozwoliła założyć unikalne muzeum.
Wzniesiono specjalne do tego celu pawilon, o
rozmiarach 40x60m, zewnętrzne wyglądający
jak drewniany dom (Nikicin M., ”Muzea
Białorusi”). To muzeum ma 14 mini-salonów w
których są przedstawione: historia powstania

starożytnego Berestja, planowanie i budowa
miasta, rzemiosło- obróbka metali nieżelaznych,
rzeźba kości i garbarstwo, przędza i tkactwo,
garncarstwo i obróbka drewna; rolnictwo,
pałowanie,
wędkarstwo,handel,
kultura;
rekonstrukcja domu mieszkańca Berestja XIII w,
historia badania miasta.
Palmiarnia. “Palmiarnia” została otwarta do
zwiedzania 1 grudnia 2010 roku. Kolekcja
tropikalnej szklarni liczy w sobie około 240
gatunków ( https://www.holiday.by/by/skarb/843-zimnij-sad-vbreste ). W ekspozycji są wystawione rośliny
różnych form życia: drzewa, krzewy, pnącza,
epifity i różne trawy. Wyjątkowe eksponaty to:
araukaria wyniosła, figowiec sprężysty - mające
mają ponad 20 lat, przetransportowane ze starej
małej szklarni (Fig. 3). Doświadczeni
przewodnicy opowiedzą o najciekawszych
roślinach z rodziny bromeliads, pokażą kolekcję
z najstarszych gatunków roślin w świecie ponad 20 gatunków paproci. W tej palmiarni jest
możliwość zobaczenia jak rośnie arabska kawa i
najwyższa w świecie trawa – banan.

Fig. 3 Konserwatorium w Brżeściu (zdięcie Autora)
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W szklarni przedstawionych jest około 10
gatunków palm. Jedną z najważniejszych części
kolekcji strefy subtropikalnej są przydatne
rośliny, które można odnieść do dekoracyjnych
lub medycznych. Głównym celem tego obiektu
prócz zadań muzealnych i wystawienniczych
jest też charakter edukacyjny szczególnie dla
studentów Wydziału Ekologii Uniwersytetu
Brzeskiego.
Grodno. „Polożone nad Niemnem miasto liczy
dziś 280 tyśęcy mieszkańców i jest stolicą
obwodu grodzieńskiego na Białuruśi” napisane
w przewodnikie Tomasza Krzywickiego (
Szlakem Adama Mickiewicza. Strona 23.
Oficyjna wydawnicza „Rewasz” Pruszków
2006). Grodno - jest jednym z najstarszych miast
Białorusi. Po raz pierwszy o nim wspominają
kronikach z około 1005 roku. Miasto to jest
jednym
z
najważniejszych
ośrodków
historyczne- kulturowych na terenie państwa,
dlatego że w nim są zachowane budynki
historyczne wraz z układem urbanistycznym
miasta (Liss A., „Grodno: Miasto nad
Niemnem”). W różnych okresach ten rejon był
częścią różnych państw, przyjmując i
otrzymując ich kulturę. Grodno było drugim po
ważności miastem w Wielkim Księstwie
Litewskim, również w pewnym okresie (XII w)
było rezydencją wielkiego księcia. Dla tego
regionu charakterystyczny jest płaski teren w
obrębie niziny Niemena. Prawie całe terytorium
Grodna związane są z rzekami Niemen i jego
dopływami: Berezina, Gave, Ditwe, Lebede,
Kotre, Usze, Serwaci, Sziare, Lasosno.
Stary zamek w Grodnie. Zamek Grodno był
założony w XI wieku na wysokim brzegu rzeki
Niemna. Topograficznie wzgórze zamkowe
posiadało zarysy wzmocnienia o charakterze
zbliżonym do trójkąta. Pierwotnie zamek
wyglądał jako ziemna fortyfikacja z palisadą. Z
12 wieku była rezydencją wielkiego księcia, w
wyniku ataku krzyżowców został częściowo
zniszczony, jednak uległ odrestaurowaniu. W
1580 roku zamek był przebudowany dla króla
Rzeczypospolitej Stefana Batorego( Liss A.,
„Grodno: Miasto nad Niemnem” ). Do czasów
nowoczesnych zostały zachowane tylko
fragmenty murów obronnych, górny i dolny

kościoły i pałac, w którym teraz mieści się
muzeum archeologiczno- historyczne miasta
Grodno. Stary zamek Grodna jest włączony do
programu “Pałace Białorusi”, który obejmuje
“konserwacją i renowacją zabytki, rekonstrukcję
kompleksu
pod
kierownictwem
“Archeologiczno-historycznego muzeum miasta
Grodno”. Prace konserwatorskie powinny się
kończyć w 2018 roku.
Nowy zamek Grodna. W latach 1737-1740 na
rozkaz króla Augusta III w Grodnie na miejscu
tak zwanego dolnego miasta, byla założona
nowa rezydencja w stylu rokoko (Szamruk A.,
„Arhitektura Zachodnej Białorusi: avangard i
decor”). Jeszcze za czasów króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, Nowy Zamek był
używany
do
celów
przeprowadzania
generalnych sejmów Rzeczypospolitej. W
listopadzie 1795 roku w tym zamku król
podpisał rezygnację z korony, stanowiąc kres
ponad dwóch wieków wspólnej historii państwa
polsko-bialoruskiego. Do 1797 roku ostatni
monarcha mieszkał w zamku Grodno w areszcie
domowym bez rzadnej możliwośći wyjazdu.(
Szamruk A., „Arhitektura Zachodnej Białorusi:
avangard i decor”). W lipcu 1944 roku budynek
był spalony w wyniku działań wojennych,
jednak w 1952 roku zamek został
odrestaurowany w stylu klasycznym i był
założony
komitet
wojewódzki
partii
komunistycznej. Oryginalny wygląd zachowała
tylko brama wjazdowa z rzeźbą sfinksów. Teraz
w zamku rozmieszczona jest cześć ekspozycji
“Archeologiczno-historycznego muzea miasta
Grodno”.

Państwowy muzeum historii religii w
Grodnie. Instytucja kultury “ Państwowe
muzeum historii religii w Grodnie “ było otwarte
w 1985 roku jako Państwowe muzeum ateizmu i
historii religii, które jest jedynym tego rodzaju w
całej Białorusi (Nikicin M., „Muzea Białorusi”).
Zadaniem muzeum jest poznawanie historii i
kultury narodów, które mieszkają na terenie
Białoru si, eksponowanie przekonań religijnych,
edukacja kultury tolerancji dla przedstawicieli
różnych narodowości i wyznań. W 1992 roku
budynek w którym znajdowało się muzeum,
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został przekazany do klasztoru a muzeum
przeniesiono do XVIII-XIX wiecznego pałacu.
W latach 2009-2012 po renowacji nowej
siedziby muzeum były dodany jeszcze dwie
ekspozycji: „Epoka.Czas. Wiedza.”, „Religia i
kultura w Białorusi” (http://religija.museum.by
Oprócz tradycyjnych zadań muzealnych
prowadzone są wycieczki po ekspozycjach,
wykłady i lekcje muzealne. Realizowany jest
także program “muzeum i dzieci”, dostosowany
także do młodzieży niepełnosprawnej. Prócz
tego prowadzone są zajęcia kierowane do osób
starszych.
Wieże ciśnień “Kasia” i “Basia”. Te dwie
wieże ciśnień były odbudowane na przełomie
XIX-XX wieków. Jedną w 1890 roku, a drugą w
latach 1905-1910. Ośmioboczne wieże o
wysokości 22 metrów - to zabytki architektury
przemysłowej jednak styl tych budynków nie
jest łatwo określić (Szamruk A., „Arhitektura
Zachodnej Białorusi: avangard i decor”). Uważa
się że wieża południowa była zbudowana jako
pierwsza, temu że budowla jej jest raczej
eklektyczna, obramowania okien i drzwi są
złożone w proste formy, wymalowane w białym
kolorze. Północna zaś zaskakuje bogactwem
form, o ścianach ozdobionych pilastrami oraz
innymi elementami dekoracyjnymi. Wierze te
potocznie nazywane są odpowiednio “Basia” i
“Kasia” choć nazwy te nie mają jednoznacznego
przyporządkowania. Nie jest wiadome dlaczego
nazwane są one żeńskimi imionami, na ten temat
w Grodnie istnieje dużo legend.
Muzeum Maksima Bogdanowicza w Grodnie.
To muzeum było otwarte w 1986 roku w domu,
w którym w latach 1892 do 1896 roku
zamieszkiwała
rodzina
Bogdanowicza
(https://www.holiday.by/by/skarb/866-muzej).
Wśród eksponatów muzea szczególną uwagę
poświęcono rzeczom osobistym wielkiego
białoruskiego poety, eksponowane są tam listy i
dokumenty, zdjęcia rodzinne i zbiór wierszy
“Wieniec”. Przechowywane są w muzeum
również inne rzeczy, należące do rodziny takie
jak przedmioty codziennego użytku końca XIXpoczątku XX wieku, pisemne świadectwa o
życiu literackim tego czasu, dzieła poetów i
pisarzy miasta Grodno.(Nikicin M., „Muzea
Białorusi”) Ekspozycja łączy w sobie galerię
portretów
sławnych
ludzi
obwodu

Grodzieńskiego,
eksponaty
literackospołecznego ruchu tego okresu. Szczególne
zainteresowanie
zwiedzających
wzbudza
memorialna część ekspozycji muzeum. W chwili
obecnej odtworzone tylko cztery ekspozycje:
gabinet ojca Maksyma Bogdanowicza, pokój
jego matki, pokój dziecięcy i dzienny.
Zoo w Grodnie. Ogród zoologiczny jest jedną z
pierwszych w Białorusi tego typu placówek.
Jego powstanie wiąże się z nazwiskiem
nauczyciela
gimnazjum
imienia
Jana
Kochanowskiego w 1926 roku. W 1936 roku
liczył w sobie około 400 osobników, wśród
których były: lew (panthera leo), lampart
(panthera sp), niedźwiedź (ursus arctos) i żubr
(bison sp). Wcielenie Zachodniej Białorusi w
granice Białoruskiej Republiki w składzie ZSRR
jesienią 1939 roku, spowodowało nacjonalizację
obiektu. W późniejszym okresie placówka
stopniowo się rozwijała a w 1941 roku stanowił
on ważny element kulturalno-dydaktyczny
(http://www.grodnozoo.by/?page_id=2).
W
lipcu 1944 roku, po zakończeniu działań
wojennych, ZOO w Grodnie w rzeczywistości
nie było. Nie patrząc na ogromne trudności, jaki
przeżywał kraj po wojnie, uznano za konieczne
podjęcie działań o wznowieniu działalności
ogrodu. Dnia 28 września 1946 roku placówka
wznowiła działalność, w kolekcji zgromadzono:
brunatne niedźwiedzie (ursus arctos), wilki
(canis lupus), szopy (procyon), jelenie
(cervidae), osły (asinus), kozy (hircus), króliki
(lepus), dziki (aper), wielbłąd(camelus) i strusie
(struthionem)
(
http://zetgrodno.com/grodnenskiy-zoopark,dostoprimechat). W ciągu pierwszego półrocza
odwiedziło go ponad 10000 zwiedzających.
Współczesny etap rozwoju ZOO w Grodnie
rozpoczął się w 2002 roku kiedy przyjęto plan
jego modernizacji. Powierzchnia ZOO wzrosła o
1.9 ha i wynosi obecnie 5,35 ha
(http://www.grodnozoo.by).
Zamek w Szczorsach. Wieś Szczorsy
znajduje się w Nowogródzkim powiecie
Grodzieńskiego obwodu. Ta miejscowość była
powszechnie znana, dzięki wybudowanemu w
osiemnastym wieku kompleksu zamkowemu z
dużym parkiem i jeziorami. W jednym z
budynków kompleksu, jego właściciel Szczorsów I. Chreptowicz przechowywał swoją
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kolekcję geograficznych map Białorusi, Polski i
Litwy, historyczne rękopisy oraz bibliotekę
zawierającą rzadkie książki.(Tkaczow M.,
„Zamki Białoruśi”). Pałac Chreptowiczów który
był zbudowany między 1770 a 1776 rr. był
znakomitym
przykładem
harmonicznego
połączenia
architektury
barokowej
z
wcześniejszym klasycyzmem. W czasie
pierwszej wojny światowej pałac został spalony
i niestety już nie był odbudowany i w ciągu
całego dwudziestego wieku niszczał. Z kolei
budynki techniczne były użyteczne przez
kołchozy.(Alkaczow M., „Zamki i Pałace
Białoruśi”). W dniu dzisiejszym Szczorsy
stanowią
część
szlaku
turystycznego
zaczynającego się w Nieświrzu i biegnącego
przez Mir, Turec, Koreliczy do samego
Nowogródka. Najczęściej autobusy nawet się nie
zatrzymują przy pozostałościach pałacu, lecz
tylko przewodnicy proponują popatrzeć przez
okno na wywołujące żal ruiny niegdyś
rozwijającego się gospodarstwa. Renowacja
kompleksu jest sensowna z dwóch powodów.
Przede wszystkim, jako doskonały przykład
gospodarki osiemnastego - dziewiętnastego
wieku wioska skutecznie mogłaby rozwijać się i
zostać centrum tradycyjnego Białoruskiego
przemysłu.
Po
drugie,
odwiedziny
zrekonstruowanego kompleksu zamkowego w
Szczorsach mogłyby być interesujące dla
wielbicieli eleganckiego, wyrafinowanego
słownictwa ponieważ szacuję się, że dokładnie
tu Adam Mickiewicz napisał poemat “Grażyna”.
Przez długi czas to miejsce było centrum
rozwoju kulturalnego.
Zamek w Światsku. Zamek w Światsku to
pomnik architektoniczny osiemnastego wieku.
Parkowo - zamkowy kompleks był stworzony
według zamówienia rodziny Wołowiczów.
Budownictwem, które zostało zakończone w
1810 r. kierował Dzuzeppe Sakko. Kompleks
zawiera nie tylko zamek, na całym terenie
zajmującym przestrzeń 12 hektarów rozpościera
się malowniczy ogród przecinany systemem
jezior i kanałów.( Alkaczow M., „Zamki i Palacy
Białoruśi”) Pośród budynków kompleksu
znajduje się Kaplica oraz budowle gospodarcze.
Stosunkowo prosty układ pozwala na dogodną
komunikację między poszczególnymi częściami.
Bogate wnętrza, stworzone przez Sakkiego łączą
w sobie rysy baroku i klasycyzmu. Za

dokończenie wnętrza były odpowiedżalne
malarzy Smuglewić i Mańkowski (Tkaczow M.,
„Zamki Białoruśi”). Największym pięknem
wyróżniała się główna sala zamku, udekorowana
słupami,
rzeźbionymi
drzwiami
oraz
kominkami. Na koniec dziewiętnastego wieku
właścicielem zamku został ziemianin Górski
przez wygranie go w bilarda w Wołowicza.
Później, na początku dwudziestego wieku, przez
zadłużenia Górskiego zamek przeszedł do
własności państwowej. Od 1921 r. Światsk
znajdował się na terenie Polski, zamek był
przekształcony na pensjonat dla osób
uzależnionych od narkotyków.( Aleksejew A.,
Lukaszewicz O., „Dziedzictwo Białorusi”) Z
nadejściem władz radzieckich pensjonat
przerobili na sanatorium dla chorych na gruźlicę
i w takim kształcie on pozostawał zanim go nie
zamknęli w 2005. Nieszczęśliwy los tego zamku
powiązany jest straszliwą legendą. Opowiada się
w niej o córce Wołowicza zakochanej w
koniuszym. Zirytowany ojciec rozkazał utopić
chłopaka w jeziorze, a córkę, która zaszła w
ciąży, zamurować w ścianę. Bez względu na to,
że nie istnieją żadne uzasadnienia powyższej
historii, los zamku jest na prawdę przykry. Na
dzień dzisiejszy jest opustoszały i poddaje się
niszczycielskiemu wpłuwu czasu i natury.
Pałac Pusłowskich w Kossowo. W ciągu
ostatnich kilkuset lat pośród właścicieli
Kossowo były rodziny Chreptowiczów,
Sangószki,
Flemingów,
Czartoryskich,
Sapegów. W 1821 r. zamek wykupił Wojciech
Pusłowski. On zbudował w Kossowo fabrykę
dywanów, wyremontował około 60 klasztorze
znajdujących się w okolicy.(Aleksejew A.,
Lukaszewicz O., „Dziedzictwo Białorusi”)
Rodzina Pusłowskich była dumna z powodu
sąsiedztwa z osiedlem Mereczowszczyzna, w
którym się urodził Tadeusz Kościuszko - bohater
Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy
obywatel Francji.
Po ojcu Wojciechu osiedle przeszło w spadek
do
syna
Wandalina
Pusłowskiego
przemysłowca i wielbiciela sztuki. To właśnie
on w 1838 r. w Kossowie rozpoczął
budownictwo wspaniałego pałacu, który jest
szczególnie wyjątkowy. Obok centralnego
piętrowego bloku budynku znajdują się boczne
skrzydła, a dzięki ozdobionym flankami wieżom
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jego nazywają zamkiem w miniaturze. Każda z
wież odzwierciedla poszczególne miesiące w
roku, przy czym cztery środkowe najbogatsze i

najwyższe odzwierciedlają maj, czerwiec, lipiec,
sierpień. W pałacu znajduje się powyżej stu
pomieszczeń i nie ma żadnego przejściowego.

Fig. 4 Ruiny pałacu Pusłowskich (zdięcie Autora)
Pałac był słynny ze względu na luksusowe
sale: w białej goście tańczyli, w czarnej grali w
karty, w różowej grali na skrzypcach. Powiadają,
że istniała zaskakująca dla tych czasów sala
przyjęć, w której pod szklaną podłogą pływały
ryby. Współcześni konserwatorzy tego faktu
jeszcze nie potwierdzili, chociaż mówią, że
podgrzewana podłoga była na pewno. (Szamruk
A., „Architektura Zachodniej Białorusi :
avangard i decor”) Największych zniszczeń
pałac doznał podczas drugiej wojny światowej.
Kilkudniowy pożar całkowicie zniszczył bogate
zdobienia ścian pozostawiając tylko gołe mury.
Ale nawet bez względu na zniszczenia, zastygłe
w kamieniu Kossowskiego pałacu piękno
sprawia duże wrażenie na podróżujących.(Fig.
4) Od początku 2008 r. trwają tutaj prace
konserwatorskie, które mają dobiec końca,
według planów budowniczych jeszcze przed
2018r. Pałac w Kossowo jest społecznokulturalną pamiątką. Na terenie całego obiektu
będą otworzone hotel, restauracja, muzeum.
Również w planach jest odrodzenie byłego
piękna największego tarasowego ogrodu w
Białorusi. Już dzisiaj turystów z całego świata

przyjmuje muzeum im. Tadeusza Kościuszko
odnowiony i otwarty w 2004. Interesującym
faktem pozostaje to, że w 1857 r. to właśnie
Pusłowskowie
byli
pierwszymi
którzy
odbudował osiedle Kościuszków.
Pałac w Różanach. Miasto Różany po raz
pierwszy jest wspomniany w źródłach
pisemnych końca XV wieku. Wiadomo że do
1552 właścicielem tego miasta był ród
Tyszkiewiczów. W 1598 roku posiadłość
Różane były wykupione przez słynnego magnata
i działacza politycznego Lwa Sapiehy. To
właśnie z jego nakazu na początku XVII wieku
rozpoczęła się budowa. W Różanach pojawił się
zamek z trzema wieżami, łączące w sobie cechy
twierdzy
obronnej
i
głównego
pałacu.(Dziarnowić A., „Zamak. Wielkie
Księstwo Litewskie.”). W XVII wieku zamek
Różański był znaczącym ośrodkiem życia
politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tu przyjmowano dużo gości i podejmowano
decyzje o charakterze politycznym, odbywały
się także przyjęcia posłów i królów.( Dziarnowić
A., „Zamak. Wielkie Księstwo Litewskie.”)
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Jeden z założycieli dynastii Jan Sapieha
przyjmował w Różanach króla Rzeczypospolitej
Zygmunta Starego. Tak samo był tam król
Zygmunt III Waza i królewicz Władysław. W
drugiej połowie XVII wieku pałac przeżywał nie
najlepsze czasy, został splądrowany i prawie
zniszczony w wyniku sporów wśród miejscowej
szlachty oraz wojny Północnej. I tylko w 1770

roku właściciel Różan Aleksander Sapieha
ponownie wybudował rezydencję. Dumą pałacu
w Różanach były: duża biblioteka, galeria sztuki,
jeden z najlepszych teatrów Europy. W jego
zespole grało 60 aktorów i 40 muzykantów, duża
ilość spektakli była przedstawiana w języku
francuskim.(Gabruś T., „Arhitektura.Wielkie
Księstwo Litewskie.”).

Fig 5. Ruiny pałacu w Różanach (zdięcie Autora)
W latach pierwszej wojny światowej obiekt
został ponownie zniszczony, ale największe
straty pałac otrzymał podczas drugiej wojny
światowej. Zachowały się główny i wschodnie
obudowy, brama wjazdowa oraz oficyny (Fig. 5)
Latem 2008 roku w pałacu Sapiehów zaczęły się
prace
renowacyjne
oraz
historyczne
wykopaliska. Na ten moment odrodzone są
centralna brama wjazdowa oraz boczne oficyny
pałacu. Pałac Różański jest częściowo otwarty
dla turystów. We wschodniej oficynie działa
muzeum “zespół pałacowy Sapiehów”, gdzie
można zobaczyć autentyczne przedmioty oraz
elementy wnętrza. Jedna z sal jest poświęcona
dynastii Sapiehów, w galerii odbywają się
wystawy białoruskich artystów.
Pałac Nieśwież. W miejscu Nieśwież w
obwodzie Mińskim znajduje się najbardziej
znany na Białorusi zespół pałacowo-zamkowy.

W pierwszej połowie XVI wieku właścicielem
Nieświeża stał jeden z najbogatszych w Europie
rodów Radziwiłłów. Kamień węgielne do
fundamentu pałacu w Nieświeżu był położony w
1583 roku. (Tkaczow M., „Zamki Białoruśi”)
Obiekt wiele razy był przebudowany i w
rezultacie uzyskał wygląd pałacu, łączącego
wiele stylów architektonicznych: renesansu,
baroku, rokoko, klasycyzmu, neogotyku i
modernizmu. W 1764 i 1768 roku z powodu
antyrosyjskiej pozycji ówczesnego właściciela
zamku Księcia Stanisława Radziwiłła Nieśwież
został zajęty przez wojska rosyjskie. Wszystkie
wartości zamku zostały skonfiskowane,
biblioteka z dziesięcioma tysiącami książek
została wywieziona do Petersburga. Dopiero w
1860 roku zamek wrócił do Radziwiłłów (w
osobie
pruskiego
generała
Wilhelma
Radziwiłła), po czym była rozpoczęta
rozbudowa zamku i jego kompleksu: parku
zamkowego i starego, ogrodu japońskiego,

Geo-Science Education Journal 2017; 2a (5): 27-43

38 | Parkhats Y.| Wybrane atrakcje turystyczne Zachodniej Białorusi

nowego parku i parku angielskiego. Łączna
powierzchnia całego kompleksu w 1939 roku
wynosiła około 90 hektarów.( Dziarnowić A.,
„Zamak. Wielkie Księstwo Litewskie.”). 1993
roku w Nieświeżu zostało utworzone Narodowe
Historyczno-Kulturowe muzeum-rezerwat, w

który wszedł zamek i park z jeziorami
ozdobnymi. W 2004 roku w Nieświeżu zaczęły
się prace renowacyjne i już w 2011 roku pałac
otworzył swoje podwoje dla turystów, jako
muzeum. (Fig. 6).

Fig. 6 Brama wjazdowa pałacu w Nieświeżu (zdjęcie Autora)

Fig. 7 Zamkowy kompleks “Mir” (zdięcia Autora)
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Zamek w Mirze. Zamkowy kompleks “Mir”
- unikalny zabytek kultury narodowej Białorusi.
W 2000 roku zamek w Mirze był włączony w
listę światowego dziedzictwa kulturowego i
naturalnego UNESCO.(Fig. 7). W zespole
architektonicznym Miru można zobaczyć:
zamek-muzeum XVI-XX wieku z 39
ekspozycjami, malowniczym parkiem i
jeziorem,
kościołem-grobowcem
książąt
Światopełk-Mirskich. Ten obiekt ma dobrze
rozwiniętą
infrastrukturę:
dwie
sale
przeznaczone do organizacji konferencji, hotel
mający 16 pokojów, restauracja z daniami
dawnej białoruskiej kuchni, sklepik z
pamiątkami i produktami białoruskich mistrzów.
Na terenie zamku często odbywają się wesela,
festiwale muzyczne i rycerskie, sztuki i
rękodzieła. Po raz pierwszy miasteczko Mir jest
wspomniane w 1434 roku. Właścicielom zamku
- Iliniczom, którzy rozpoczęli budowę- nie udało
się go skończyć. W ciągu czterdziestu lat ich rod
całkowicie zaniknął. (Tkaczow M., „Zamki
Białoruśi”). Tuż przed swoją śmiercią Jurij
Ilinicz-młodszy przekazał hrabstwo Mira
swojemu kuzynowi Mikołajowi Radziwiłłowi.
W taki sposób właścicielem zamku stał
przedstawiciel możnego rodu. Po wielu latach
przebudowy i zmian w zamku przez kilka lat
wiodło się spokojne życie, które przerwała
wojna pomiędzy Rzeczpospolitą i Carstwem
Rosyjskim. W 1655 roku zamek Mir został
zdewastowany przez kozaków. W czasie około
trzydziestu lat zamek został opuszczony i tylko
w 1680 roku Katarzyna Radziwiłł, po śmierci jej
męża, przystąpiła do prac rekonstrukcyjnych.
Jednak wojna Północna 1700-1721 roku na długi
czas powstrzymała jej przedsięwzięcia. W 1891
roku zamek i teren koło niego kupił kozacki
ataman wojska Dońskiego Mikołaj ŚwiatopełkMirski. Książę wziął się za zamek z wielkim
entuzjazmem: na przeciwnej stronie od zamku
był wzniesiony dwupiętrowy pałac i wykopany
zbiornik wody z wyspami, który stał się
integralną
częścią
parku
angielskiego
(Dziarnowić A., „Zamek. Wielkie Księstwo
Litewskie.”). W 1939 roku w miasto Mir weszło
wojsko armii czerwonej. W zamku pojawili się
nowi właściciele. W roku 1983 w zamku Mirze
zaczęły się prace renowacyjne. Zamek stał się
filią państwowego muzeum BSRR. Już w 1988
roku był przyjęty dekret władz BSRR odnośnie

przyznaniu zamku w Mirze narodowej wartości.
Po roku był zatwierdzony projekt renowacji
zamku. 16 grudnia 2010 roku odbyło się
uroczyste otwarcie kompleksu zamkowego
“Mir”.
3.2 Atrakcje
przyrodnicze
Zachodniej.

Białorusi

Opierając
się
o
dane
Urzędu
Statystycznego Białorusi (2013 roku) można
powiedzieć że na terenie Zachodniej Białorusi
istnieje około 500 pomników naturalnych
zarówno krajowej i lokalnej wartości. Należą do
nich trzy parki narodowe: Puszcza Białowieska,
Naroczański park i jeziora Brasławskie. Około
30 rezerwatów i około 160 obiektów
przyrodniczych o znaczeniu krajowym.
Puszcza Białowieska jest jedną z
największych obszarów leśnych równiny w
Europie, który został zachowany do naszych
czasów stosunkowo nienaruszonym. Obszar
tego parku narodowego jest podzielony na dwie
części - na białoruską i polską. W części
znajdującej się na terenie Białorusi “Puszcza
Białowieska” zajmuje około 150083 ha
powierzchni (Koziulko G., Rżukow W.,
„Puszcza Białoweska”). Ziemia ta jest
własnością państwa i jest przeznaczona do
ochrony przyrody. (Fig. 8). Dla racjonalnego
wykorzystywania zasobów parku narodowego,
jego teren został podzielony na cztery strefy
funkcjonalne.
Najbardziej
surowy
tryb
zabezpieczenia jest w “strefie ochrony”,
przeznaczonej dla zachowania kompleksów
przyrodniczych w ich stanie naturalnym. W tej
strefie zabronione są wszystkie rodzaje
działalności, z wyjątkiem działań dla ochrony
lub
badań
naukowych.
W
“strefie
regulowanego” korzystania, przeznaczonej dla
ochrony kompleksów przyrodniczych i
zapewnienia warunków dla ich naturalnego
rozwoju, możliwe są tylko niektóre rodzaje
działalności, a korzystanie z zasobów
przyrodniczych jest ograniczone. “Strefa
rekreacyjna” przeznaczona jest do turystyki i
rekreacji, a “gospodarcza” - dla działalności
gospodarczej,
które
nie
przeszkadzają
zachowaniu chronionych kompleksów.
Dzięki takim działaniom miasto staje się
czyste, a społeczeństwo się zmienia. Ważnym
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aspektem jest bezpieczeństwo w regionie:
monitorowanie głównych ulic miasta, zabytków
przyrody i kultury, w miejscach atrakcyjnych
przyrodniczo wytyczenie ścieżek turystycznych,
ogrodzenie płotami terenów niebezpiecznych,
umieszczenie
znaków
zakazu
wstępu.
Rekonstrukcja
zniszczonych
zasobów
przyrodniczych poprzez introdukcję cennych

gatunków flory i fauny wraz z odnowieniem
krajobrazu rozwija ruch turystyczny w danym
regionie.
Rzadkie
rośliny
Wodospadu
Szołochowskiego były zagrożone wyginięciem
przez działalność budowlaną. W takiej sytuacji
introdukcja ginących gatunków znacznie
podniesie walory omawianego miejsca.

Fig.8 Trasa rowerowa w Puszczy Bialoweskej
Główne cele parku narodowego to:
zachowanie zwykłych i unikalnych kompleksów
i obiektów przyrody puszczy białowieskiej;
organizacja edukacji ekologicznej i edukacji
ludności; prowadzenie badań naukowych;
rozwoju i wdrażanie metod naukowych
odnośnie ochrony przyrody i jej korzystania;
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego;
organizacja działalności rekreacyjnej. Do
zwiedzania atrakcji turystycznych puszczy
białowieskiej
zaprojektowano
sieć
samochodowych, rowerowych i pieszych
szlaków turystycznych, wśród których turysta
moża wybrać te, które najbardziej odpowiadają
jego wymaganiom. Nowoczesne muzeum
przyrodnicze i woliery z dzikimi zwierzętami
pozwalają zobaczyć tych mieszkańców lasu,
których nie udało się spotkać podczas podróży w
parku narodowym. Przez cały rok przyciąga
uwagę dzieci i dorosłych pałacyk białoruskiego
Dziadka Moroza. Do zakwaterowania turystów

są przeznaczone komfortowe hotele, domki,
istnieje możliwość zatrzymania się na leśnym
kordonie, by w pełni poczuć starożytny las.
Puszcza białowieska jest dużym obiektem
turystycznym i przyciąga dużo ludzi. Co roku
park narodowy jest odwiedzany przez setki
turystów z różnych państw świata i ich liczba
rośnie każdego roku.
Naroczański Park narodowy. Teren parku
zajmuje ponad 87 tyś. ha, a poza chronionymi
obszarami w sobie sanatoryjno- strefy
uzdrowiskową i ekonomiczną. Długość parku z
północy na południe wynosi 34 km, z zachodu
na wschód- 59 km. Park narodowy ma 36
pomników przyrody krajowej i lokalnej wartości
(http://www.narochpark.by/about). Tu znajdują
się szczególnie cenne naturalne kompleksy,
rezerwaty
przyrody:
“Błękitne
jeziora”(krajobrazowe),
“Czeremszyce”
i
“Szwakszty”
(hydrologiczne),
“Półwysep
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Czerewki” (geologiczne). Na terenie parku
znajduje się największa strefa uzdrowiskowa
Białorusi, zrzeszająca 11 sanatoriów i ośrodków
wellness. Park narodowy “Naroczanski”
położony jest w północno-zachodniej części
Pojezierza Białoruskiego. W parku znajduje się
ponad 40 jezior i ponad 60 rzek. Tutaj

zarejestrowano 218 gatunków ptaków,49
gatunków ssaków, w tym 35 gatunków ryb i
ponad 1400 różnych gatunków roślin
(http://www.narochpark.by/scientific/Flora).
Największą ozdobą parku narodowego jest
słynne jezioro Narocz.

Fig 9. Widok na jezioro Strusto z góry „Latarnia morska”

Pierwsze zwiedzanie powierzchni parku
Naroczanskiego pod kątem przydatności dla
budowy leczniczo-klimatycznej stacji zaczęło w
1946 roku. Było stwierdzone, że miejscowe
źródła posiadają skład siarczano-chlorkowosodowy i towarzyszą im pokłady borowiny
wzmacniając medyczne działania przy różnych
chorobach układu sercowo-naczyniowego i
układu nerwowego. Wszystkie te wskaźniki
stały się podstawą do pozytywnej rekomendacji
i budowy krajowego uzdrowiskowa na terenie
tego regionu. W Naroczanskim parku
narodowym jest kilka stref funkcjonalnych z
odpowiednim systemem: strefa ochrony ścisłejprzebywanie w niej osób fizycznych jest
zabronione; strefa regulowanego użytkowania w niej są ograniczone niektóre rodzaje
działalności gospodarczej; strefa rekreacyjnaprzeznaczona jest do turystyki, wypoczynku i
rekreacji; strefa gospodarcza - w jej ramach jest
prowadzona
działalność
gospodarczą
z
wykorzystaniem ekologicznych technologii. W

parku
narodowym
dla
turystów
jest
przygotowanych około 30 tras wycieczkowych,
organizowane są piesze, rowerowe i wodne
szlaki. Ponadto, latem można odbyć podróż
helikopterem i zobaczyć piękne miejsca z lotu
ptaka. Również w parku są organizowane
łowiectwo, rybactwo, spearfishing i nurkowanie.
Na terenie parku narodowego są zabytki
białoruskiej historii i kultury w tym 10 grobówkurhanów i 20 osiedli. Terytorium Naroczański
słynie z chrześcijańskich świątyń, w
miejscowości Budsław znajduje się największy
kościół katolicki na Białorusi - kościół
Wniebowzięcia Matki Bożej.
Park narodowy Jezior Brasławskich.
Ten park jest jednym z najpiękniejszych
naturalnych zakątków na Białorusi, który łączy
w sobie niezwykłą formę terenu oraz jeziora.
Żeby
zachować
naturalny
kompleks
Brasławskiej grupy jezior, w 1995 roku powstał
park Narodowy “Jeziora Brasławskie”,
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powierzchnia którego teraz wynosi 64 ha, w
celach ochrony naturalnych krajobrazów i
działalności przyrodniczej, naukowej oraz
turystyczno-rekreacyjne (http://braslavpark.by).
(Fig. 9). Park narodowy zajmuje się także
prowadzeniem leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa i
rybołówstwa, przetwórstwa drewna, a także
utrzymaniem i użytkowaniem obiektów

przyjmowania oficjalnych delegacji, rekreacji i
turystyki. W zależności od cech i wartości
naturalnych kompleksów na terenie parku
narodowego
wyróżnione
są
obszary
funkcjonalne z odpowiednim trybem ochrony
przyrody: Strefa buforowa - zabronione są
wszystkie działania, oprócz prowadzenia badań
naukowych i działań na rzecz ochrony przyrody.

Strefa regulowanego użytkowania ograniczona działalność leśna w ilościach
określonych projektami organizacji i rozwoju
leśnictwa i gospodarki łowieckiej. Strefa
rekreacyjna- dozwolona jest działalność
turystyczna,
rozmieszczenie
obiektów
rekreacyjnych i obsługi zgodnie z regułami
dotyczącymi ochronę środowiska Republiki
Białoruś. Strefa gospodarcza - zajęta
administracyjnymi budynkami oraz budowli
parku narodowego. Działalność turystyczna
parku narodowego “jeziora Brasławskie”
kojarzy się przede wszystkim z unikalnych
krajobrazów dzielnicy. Niespotykane piękno,
czyste powietrze, ilość Jezior, rzek i potoków to wszystko sprawia, że park jest jednym z
najbardziej atrakcyjnych w kraju. W
najpiękniejszych zakątkach tego pojezierza
szackiego znajduje się cztery ośrodki
wypoczynkowe: “ Drywiaty” ,Leoszki”,
“Żółkwi",”Słobódka" i 48 turystycznych
parkingów oraz kempingów. Park oferuje
szeroki wybór atrakcji przez cały rok: Zwiedzanie miasta Braslaw i teren parku
Narodowego "jeziora Brasławskie", -Wycieczka
do wolierów z dzikimi zwierzętami parku
Narodowego, -Wędkarstwo, -Rowerowe i piesze
trasy, -Ścieżki przyrodnicze "Park Belmont",
"Latarnia morska".

oraz otwierają się nowe muzea. W ostatnich latach w
kraju nastąpiły istotne zmiany w rozwoju
infrastruktury turystycznej: wzrosła liczba nowych
komfortowych kompleksów hotelowych, sanatoriów,
ośrodków wypoczynkowych..

4. DYSKUSJA I KONKLUZJE



W wyniku powyższych analiz można
stwierdzić iż Republika Białorus dysponuje dużym
potencjałem walorów turystycznych. Jednak samo
państwo nie ma wystarczającej ilości środków na
odbudowę i rozwój niektórych branż turystycznych.
Dziesiątki zniszczonych zamków i dworów
historycznego znaczenia znajdują się na terenie
Zachodniej Białorusi, renowacja których zwiększyła
by przyjazd turystów. Ale nie patrząc na kryzys, kraj
stara się rozwijać w kierunku turystycznym. Co roku
powstają nowe szlaki turystyczne, agroturystyka na
terenie Białorusi zyskuje coraz większą popularność,
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