
 Dziedzictwo natury (przyrodnicze): 

 
Rezerwat przyrody „Świteziański”  

(o znaczeniu krajowym), Jezioro Świteź 
 

Jest jednym z najpiękniejszych jezior na Białorusi, a również 

największe jezioro w okolicy Nowogródka. Od dawna 

istnieje wiele legend o tym jeziorze, o zatopionym mieście, 

o Świteziankach, mieszkających w kryształowych wodach 

jeziora. Te podania, legendy, baśnie są odzwierciedlone w 

nieśmiertelnej poezji Adama Mickiewicza. 

 
Rezerwat ma udane doświadczenie w realizacji unijnych 

projektów z zakresu ekologii i ochrony zasobów 

naturalnych. Na terenie rezerwatu zostało założone i 

wyposażone Centrum ekologiczno-informacyjne. 

 

  
Pomysł na projekt:  

rozwój ekoturystyki i infrastruktury, wymiana doświadczeń 

w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa 

przyrodniczego 

 Dziedzictwo historyczno-kulturowe: 
 

Zamek Lubchański XVIw. 
Zespół dworsko-parkowy Chreptowicza XVIIIw. 

 

Zamek Lubczański jest jednym z ostatnich zabytków 

tradycyjnego budownictwa zamkowego na Białorusi. Do 

dziś zachowała się oficyna pałacu, dwie wieże i budynek, w 

którym wcześniej mieściła się szkoła. Obecnie na zamku 

trwają prace konserwatorskie i restauratorskie. 

 
W latach siedemdziesiątych XVI wieku znana postać 

państwowa, polityczna i publiczna, podkanclerz WKL 

hrabia Joachim Litawor Chreptowicz, w Szczorsach, 

założył zespół pałacowo-parkowy, który został stworzony 

przez najlepszych architektów z Włoch i Francji. Zespół 

pałacowy obejmował pałac centralny (nie zachowany), 

budynki mieszczące kuchnię, warsztaty, powozownię, 

stajnie, wędzarnię, pomieszczenia biurowe, bibliotekę. 

Wszystkie te budynki pasowały do krajobrazu parku, 

zacieniowane trawnikami i podobnymi do lustra stawami.

   
 Pomysł na projekt:  

Zachowanie wartości historycznych i kulturowych, rozwój 

ekspozycji muzealnej, rozwój programów edukacyjnych i 

kulturalnych, organizacja wydarzeń 

 Dziedzictwo historyczno-kulturowe: 
 

Dziedzictwo historyczno-kulturowe m.Nowogródek 
 

Nowogródek jest jednym z dziesięciu najstarszych miast na 

Białorusi (pierwsze latopisne wspomnienie rok 1044). 

Nowogródek był pierwszą stolicą największego państwa 

europejskiego w późnym średniowieczu - Wielkie Księstwo 

Litewskie. W Nowogródku Mendog przyjmuje 

chrześcijaństwo, a w 1253 zostaje koronowany na 

pierwszego króla Litwy. Zamek w Nowogródku - był 

rezydencją książąt, a następnie wielkich książąt litewskich. 

Po przeniesieniu stolicy do Wilna, Nowogródek przez długi 

czas pozostawał drugim co do wielkości miastem pod 

względem wielkości i znaczenia w WKL.

 
Dzisiaj zwracamy uwagę nie tylko na historyczne, ale także 

na kulturowe dziedzictwo naszego regionu. W mieście 

pracuje „Centrum Rzemiosła”, są zespoły taneczne i zespoły 

muzyki ludowej. 

  
Pomysł na projekt: 

Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa historycznego i 

kulturowego Nowogródka (zamek Nowogródzki z XIV 

wieku, tradycyjne rzemiosła i nowogródzkie stroje). 



Dziedzictwo historyczno-kulturowe: 
 

Dom-Muzeum Adama Mickiewicza,  
Muzeum Oporu Żydowskiego  

 
Dom-Muzeum A. Mickiewicza – to nie tylko wystawa 

biograficzna poświęcona wielkiemu poecie Adamu 

Mickiewiczu- jest również muzeum „pod otwartym 

niebem”. To – zrekonstruowana siedziba szlachecka z 

początku 19 wieku: dworek, oficyna, swiron, altana, studnia. 

Muzeum znajduje się na liście dziedzictwa historycznego i 

kulturalnego Republiki Białorusi. 

 
Muzeum Oporu Żydowskiego. W 2007 roku została 

otwarta pamiątkowa wystawa „Opór żydowski w 

Nowogródku podczas Holokaustu” (w miejscu, gdzie w 

czasie wojny było getto żydowskie), dedykowane oporowi 

nowogródzkich Żydów w czasie zagłady. Mówi o tragedii, 

która zabrała życie 5100 Żydów z Nowogródka, a także o 

bezprecedensowym oporze przeciwko nacystom. 

 
 Pomysł na projekt:   

Współpraca na rzecz rozwoju działalności muzealnej 

(Dom-Muzeum A. Mickiewicza, Muzeum Oporu 

Żydowskiego) 

 

 
 

Centrum Informacji Turystycznej  
m. Nowogródek 

Adres: Plac Lenina, 7 

E-mail: novtic@tut.by 

Strona internetowa: www.novtour.by 

Tel. +375159760747 
 

 
 

Wydział Turystyki uzędu mejskiego w 
Nowogródk 

 
Adres: ul. Mickiewicz, 11 

E-mail: novogrudok.tour@gmail.com 

Strona internetowa:  www.novtour.by 

Tel.  +375159761144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


