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Гэты дакумент падрыхтаваны пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Звяза ў рамках Праграмы прымежнай супрацы 
Польшча–Беларусь–Украіна на 2014–2020 гады. Адказнасць за змест дадзенай публікацыі ляжыць вылучна на гміне Драгічына, і яе няможна 
разглядаць як адлюстраванне пазіцыі Еўрапейскага Звязу, МА ці Супольнага тэхнічнага сакратарыята Праграмы прымежнай супрацы 
Польшча–Беларусь–Украіна 2014–2020.

Даний документ був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми Транскордонного Співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Відповідальність за зміст цієї публікації покладається виключно на сторону Гміни Дорогочин 
і в жодному разі не може розглядатися як відображення позиції Європейського Союзу, Керуючої Установи (IZ) або Спільного Технічного 
Секретаріату Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

p blikacja bezpłatna / u free publication / бясплатная публікацыя  / безкоштовна публікація

W rejonie przygranicznym zaleca się przestawienie telefonów komórkowych z automatycznego na ręczny wybór sieci, 
aby nie zostać połączonym z siecią innego kraju, gdyż może się to wiązać z wysokimi kosztami roamingu.
It is highly recommended to switch from automatic to manual network selection in the cross-border region in order not to be 
caught by a foreign cellular network, because it may entail high costs of roaming.
У прыгранічным рэгіёне рэкамендуецца пераключыць мабільны тэлефон з аўтаматычнага на ручны выбар сеткі, 
каб не падключацца да сеткі іншай краіны, бо гэта можа быць звязана з вялікімі выдаткамі на роўмінг.
У прикордонному регіоні рекомендується перемикати мобільні телефони з автоматичного на ручний вибір мережі, 
щоб не підключатися до мережі іншої країни, оскільки це може спричинити за собою високу вартість роумінгу.
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las, park
forest, park
лес, парк
ліс, парк

DROHICZYN
Dorohusk

miasto, wieś
town, village
горад, вёска
місто, село

rezerwat przyrody
biosphere reserve
запаведнік
природний заповідник

park krajobrazowy
landscape park
ландшафтны парк
ландшафтний парк

teren zabudowany, przemysłowy
built-up, industrial area
забудаваная, вытворчая зона
забудована, промислова територія

SOOS
PLH

PLB
OSOP

obszary chronione NATURA 2000
NATURA 2000 protected areas
NATURA 2000 падахоўныя тэрыторыі
заповідні зони НАТУРА 2000

jezioro, izobaty, głębokość jeziora, szuwary
lake, depth contours, lake depth, reed bed
возера, ізабаты, глыбіня возера, плаўні
озеро, ізобати, глибина озера, плавні 

bagno, źródło, zamknięcie szlaku wodnego
swamp, spring, waterway closure
балота, крыніца, перакрыцце водных шляхоў
болото, джерело, закриття водного шляху

rzeka, potok, strumień, śluza, jaz
river, brook, stream, sluice, weir
рака, ручай, струмень, шлюз, плаціна
річка, потік, струмок, шлюз, гребля

granica państwa, województwa
state border, voivodeship border
дзяржаўная і ваяводская мяжа
державний кордон, воєводський кордон

granica powiatu, granica miasta/gminy
poviat border, town/commune border
павятоваямяжа, мяжагорада / гміны
кордон повіту, межа міста / гміни
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droga krajowa, wojewódzka
trunk road, voivodeship road
нацыянальная дарога, правінцыйная дарога
дорога крайова, воєводська 

droga asfaltowa, przystanek autobusowy, most
asphalt road, bus stop, bridge
асфальтаваная дарога, аўтобусны прыпынак, мост
асфальтова дорога, автобусна зупинка, міст

дорога з твердим покриттям, інша дорога, стежка

droga utwardzona, inna droga, ścieżka, 
hard-surfaced road, other road, path,
асфальтаваная дарога, іншая дарога, сцяжынка,

linia kolejowa, stacja, bocznica
railway line, railway station, railway siding
чыгуначная галіна, вакзал, раз'езд
залізнична лінія, станція, тупики

szlaki rowerowe
bicycle trails
роварныя дарожкі
велосипедні маршрути

pomnik przyrody ożywionej / nieożywionej
animate/inanimate nature monument
адушаўлёны / неадушаўлёны помнік прыроды
пам'ятник живої / неживої природи

leśniczówka, park zabytkowy
forester's house, historic park
хатка лесніка, гістарычны парк
Лісничівка, історичний парк

cmentarz katolicki, żydowski, synagoga
Catholic cemetery, Jewish cemetery, synagogue
каталіцкія і яўрэйскія могілкі, сінагога
католицьке, єврейське кладовище, синагога

kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
church, Orthodox church, chapel, cross
царква, праваслаўная царква, капліца, крыж
костел, церква, каплиця, хрест

zabytkowy kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
historic church, Orthodox church, chapel, cross
гістарычная царква, царква, капліца, крыж
костел-пам’ятка, церква, каплиця, хрест

kąpielisko, parking
swimming pool, car park
басейн, паркоўка
зона для купання, парковка

agroturystyka, camping
agritourism farm, camping site
агратурызм, кемпінг
агротуризм, кемпінг

Hotel, pensjonat
hotel, guesthouse
гасцініца, гасцявая хата
Готель, пансіонат

stacja paliw, przeprawa promowa
petrol station, ferry crossing
АЗС, паромная пераправа
АЗС, поромна переправа

informacja turystyczna, poczta
tourist information centre, post office
турыстычная інфармацыя, пошта
туристична інформація, пошта

pałac lub dwór, ośrodek jeździecki
palace or manor, horse-riding centre
палац і двор, конна-спартыўны комплекс
палац або двір, кінний центр

policja, restauracja
police station, restaurant

паліцыя, рэстаран
поліція, рестора

muzeum, izba regionalna
museum, regional chamber
музей, абласная палата
музей, регіональна ізба

szpital, ośrodek zdrowia
hospital, health centre

шпіталь, паліклініка
лікарня, медичний центр

ratusz, zabytkowa wieża, inny zabytek
town hall, historic tower, other monument
ратуша, гістарычная вежа, іншы помнік
ратуша, історична вежа, інший пам'ятник

punkt widokowy, wieża widokowa
vantage point, observation tower

назіральная пляцоўка, назіральная вежа
оглядовий майданчик, оглядова вежа

szlak kajakowy, kilometraż szlaku
kayaking trail, kilometraż szlaku
сцежка каноэ, працягласць сцежкі
каякінгові маршрути, kilometraż szlaku

12,2 km 12,2 km 12,2 km 

miejsce odpoczynku, miejsce wodowania kajaków
resting area, kayak launching spot
месца адпачынку, месца для спуску байдарак
місце відпочинку, місце спуску каяків

SG

przystań Straży Granicznej, wypożyczalnia kajaków
Border Guard harbor, kayak rental
памежны порт, пракат байдарак
пристань Прикордонної Служби, прокат каяківhttps://www.bugunitesus.eu/pl/szlaki-kajakowe/szlak-bugiem/#

więcej informacji o szlaku na stronie www:
more information about the trail at the address:
падрабязней пра сцежку –на сайце:
більше інформації про маршрут на веб-сайті:

pomnik, bunkier, ruiny
monument, bunker, ruins
помнік, бункер, руіны
пам'ятник, б ункер, руїни

szlaki piesze
foot trails
паходныя сцежкі
піші маршрути

stadion, boisko sportowe
stadium, sports field

стадыён, спарыўная пляцоўка
стадіон, спортивний майданчик

skansen, schronisko młodzieżowe, atrakcja turystyczna
open-air museum, youth hostel, tourist attraction

скансен, молодіжний хостел, туристична принада

музей пад адкрытым небам, моладзевы інтэрнат, 
турыстычная атракцыя

obszar chronionego krajobrazu
nature park 
нацыянальны парк 
охоронювана Ландшафтна Зона

KUZAWKA - PRATULIN

Szlak kajakowy rzeką Bug
Bug River Kayak Trail
Байдарачная сцежка па рацэ Буг
Каякінговий маршрут річкою Буг



PRATULIN: 
• Sanktuarium poświęcone męczennikom podlaskim
• Cmentarz unicki w Pratulinie
• Muzeum Męczenników Podlaskich – Martyrium Pratulińskie
NEPLE - Park dworski, kościół
KRZYCZEW - Kościół św. Jerzego, zespół dworski

SIEDLISKO NAD BUGIEM Barbara i Marek Piotrowscy, 
Pratulin 17, 21-504 Rokitno, +48 505 298 878
www.pratulin.com.pl, agroturystyka@pratulin.com.pl
DOM PIELGRZYMA w Pratulinie, Pratulin 20, 21-504 Rokitno, 
+48 690 606 255, www.dompratulin.pl,   dyrektor@dompratulin.pl
Agroturystyka Pratulin Józef Pliszka, Pratulin 45, 21-504 Rokitno, 
+48 504 138 387
Gospodarstwo Agroturystyczne BUŻYSKO, Pratulin 47, 
21-504 Rokitno, +48 509 553 943
Pokoje Gościnne NADBUŻANKA, Parkowa 1, Neple,
21-550 Terespol, +48 513 738 929 
Gospodarstwo Agroturystyczne NEPLE, Terespolska 7B, 
21-550 Neple, +48 724 044 555

BUŻNY SZLAK Stanisław Gryciuk, Krzyczew 44, 21-550 Terespol, 
+48 504 247 516, www.buznyszlak.pl, buznyszlak@gmail.com

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL
 

KUZAWKA - PRATULIN
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   21,2  km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Krzyczew 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    5 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    **
SG Bohukały:                   163 - 189
tel. +48 84 375 81 20, mail: bohukaly@strazgraniczna.pl

 Znajdujemy się na terenie Nadbużańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W Kuzawce dość 
wygodne miejsce wodowania na polance tuż obok 
świetlicy wiejskiej, do której bez problemu dostaniemy 
się dojeżdżając do południowo - wschodniego końca wsi. 
Na tym odcinku Bugu przekonamy się, że Polska też ma 
swoją Szwajcarię. Dokładnie Szwajcarię Podlaską, czyli 
rezerwat przyrody ulokowany wokół ujścia Krzny do 
Bugu w Neplach. To tutaj zaczyna się teren Parku 
Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, który ciągnie 
się aż pod Drohiczyn do ujścia rzeki Tocznej. Możemy 
pokusić się o wpłynięcie w Krznę i dopłynięcie 2 km pod 
jej prąd do Nepli, aby zobaczyć  zespół dworski należący 
pierwotnie do rodziny Niemcewiczów m.in. do stryja 
poety Juliana Ursyna Niemcewicza, pomnik ku czci 
Józefa Piłsudskiego czy kamienną babę czyli  krzyż 
wykonany w ramach pokuty za ciężkie przestępstwa 
w okresie średniowiecza. Niedaleko mostu mamy 
również sklep.
Płyniemy do Pratulina, miejsca uświęconego krwią 
męczenników Podlaskich. W  Pratulinie odbywa się co 
roku wiele wydarzeń. W czerwcu odbywa się Jerycho 
Młodych, czyli pielgrzymka młodzieży oraz Święto Ziół, 
w ramach którego organizowany jest jarmark oraz 
spacer po łąkach nadbużańskich, a także obchody Nocy 
Świętojańskiej. W tym dniu spotykają się mieszkańcy 
okolicznych wiosek, organizowana jest msza i biesiada, 
na Bugu puszczane są wianki wraz z lampionami. 
Zawsze w sierpniu w Pratulinie odbywa się Pielgrzymka 
Konna w hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej Polskiej.

 We are within the Bug Nature Park. 
In Kuzawka there is quite a convenient launching spot in 
a glade, right next to the village clubhouse, which we will 
easily reach by going to the south-eastern verge of the 
village. In this section of the Bug we will see that there is 
Switzerland in Poland as well, the Podlasie Switzerland 
(Szwajcaria Podlaska) to be exact, i.e. a nature reserve 
located around the place where the Krzna debouches 
into the Bug in Neple. It is here where the territory 
of the Podlasie Bug Gorge Landscape Park begins, 
which spreads as far as to Drohiczyn, to the mouth 
of the Toczna. We can venture into the waters of the 
Krzna and go 2 km against the current to Neple, to see 
the manor complex that originally belonged to the 
Niemcewicz family, i.a. to the uncle of the poet Julian 
Ursyn Niemcewicz, monument commemorating Józef 
Piłsudski or kurgan stela, i.e. cross made as a penance 
for grave crimes in the Middle Ages. Near the bridge 
there is also a shop.
We go to Pratulin, a place sanctified with the blood of the 
martyrs of Podlasie. Many events take place in Pratulin 
every year. Events organised in June include: Jerycho 
Młodych, i.e. a pilgrimage of the young, Herbs Festival, 
during which a fair and walk around meadows by the Bug 
are organised, and Midsummer celebrations. On that day 
the inhabitants of neighbouring villages meet, a mass 
and a feast are organised, wreaths with lanterns 
are floated down the Bug. Every August a Horse 
Pilgrimage is organised in Pratulin as tribute to the 
Cavalry of the Republic of Poland.

 Мы знаходзімся ў падахоўнай 
ландшафтнай зоне ракі Буг. У Кузаўцы, даволі 
зручная стартавая пляцоўка на паляне поруч 
з вясковай святліцай, да якой лёгка дабрацца, 
дабраўшыся да паўднёва-ўсходняга ўскрайку вёскі. 
У гэтам частцы,мы ўбачым, што ў Польшчы таксама 
ёсць свая ўласная Швейцарыя. Менавіта Падляская 
Швейцарыя, прыродны запаведнік, змесцаваны ад 
утокі ракі Кшна да Буга ў Неплях. Тут пачынаецца 
тэрыторыя ландшафтнага парка «Падляскі каньён на 
Бугу», які цягнецца ад Драгічына да ўтокі ракі Точна. 
Мы можам паспрабаваць заплысці у Кшну і праплыць 
2 км супраць плыні да Неплы, каб убачыць сядзібны 
комплекс, што спрадвечна належаў сям'і Нямцэвічаў, 
у т. л. дзядзьку паэта Юльяна Урсына Нямцэвіча, 
помнік у гонар Юзафа Пілсудскага ці каменнай 
кабеты, то бок крыж, зроблены ў якасці каяння за 
цяжкія злачынствы ў сярэднія вякі. Яшчэ каля нас 
ёсць крама каля моста. Мы плывём у Пратулін, 
месца, асвячонае крывёй падляскіх пакутнікаў. 
Штогод у Пратуліне праходзіць мноства 
мерапрыемств. У чэрвені праходзіць “Ерыхон 
Маладых”, то бок паломніцтва моладзі і Свята траў, 
што залучае кірмаш і шпацыр па Бугскіх сенажацях, 
а таксама святкаванне Купальскай ночы. У гэты 
дзень збіраюцца жыхары навакольных вёсак, 
ладзяцца імша і бяседа, пускаюцца вянкі з ліхтарамі 
па Бугу. Кожны год у жніўні ў Пратуліне праводзіцца 
коннае паломніцтва ў гонар кавалерыі Рэспублікі 
Польшча.

 Ми знаходимося на територі ї 
Надбужанського Охоронюваного Ландшафту. 
У Кузавці досить зручне місце для спуску на воду при 
галявині поруч з сільською кімнатою загального 
вжитку, до якої ми без проблем доберемося їдучи до 
південно-східного кінця села. На цій ділянці Бугу ми 
побачимо, що Польща теж має свою Швейцарію. 
А Саме Підляську Швейцарію, тобто природний 
заповідник, розташований навколо гирла Крни 
до Бугу в Неплі. Тут починається територія 
Ландшафтного Парку Підляський Каньйон Бугу, 
що простягається аж до Дорогочина до гирла річки 
Точна. Ми можемо спробувати заплисти до Крни 
та проплисти 2 км вище за течією до Неплі, щоб 
побачити, садибний ансамбль, що спочатку належав 
родині Немцевичів, серед іншого, дядькові поета 
Юліану Урсина Німцевича, пам'ятник на честь Юзефа 
Пілсудського або кам'яну бабу, тобто хрест, 
зроблений в рамках покаяння за тяжкі злочини 
в період середньовіччя. Поруч з мостом є у нас також 
крамниця.
Пливемо до Пратуліна, місця, освяченого кров'ю 
Підляських мучеників. Щороку в Пратуліні 
відбувається багато заходів. У червні проходить 
Єрихон Молодих, тобто паломництво молоді і Свято 
Трав, в рамках якого організовується ярмарок 
і прогулянка по надбужанських луках, а також 
святкування ночі на Івана Купала. У цей день 
зустрічаються жителі навколишніх сіл, 
влаштовується меса і бенкет, на Бузі пускають вінки 
з ліхтарями. Завжди в серпні в Пратуліні відбувається 
Кінне Паломництво на честь Кавалерії Речі 
Посполитої Польщі.

PRATULIN:
• Sanctuary devoted to the martyrs of Podlasie
• Uniate Cemetery in Pratulin
• Museum of the Martyrs of Podlasie – the Martyrium of Pratulin.
NEPLE – manor park, church
KRZYCZEW – Church of St George, manor complex

PRATULIN (ПРАТУЛІН):
• Храм Блаславёных Пакутнікаў Падляскіх.
• уніяцкія могілкі ў Пратуліне.
• Музей Падляскіх пакутнікаў – Пратулінская часоўня.
NEPLE (НЭПЛЕ) - Прысядзібны парк, касцёл.
KRZYCZEW (КШЫЧЭВ) - Царква Св. Георгія, сядзібны комплекс

PRATULIN (ПРАТУЛІН):
• Святилище, присвячене підляським мученикам
• Уніатське кладовище в Пратуліні
• Музей Підляських Мучеників - Пратулінський Мартиріум
NEPLE (НЕПЛЕ) - Садибний парк, костел
KRZYCZEW (КШИЧЕВ) - Костел св. Юрія, садибний ансамбль

 
Położenie / location / месцазнаходжанне  / розташування :    
Długość odcinka / section length/ даўжыня участка / довжина ділянки:   

1
AMW, ALS, АСП, АМП :       
Czas spływu / kayak trip time / час падарожжа / час сплаву:    

2
Poziom trudności  / difficulty level  / узровень складанасці  /  рівень складності : 
Uciążliwość / arduousness / цяжкасць / обтяжливість:    
Malowniczość / picturesqueness / маляўнічасць / мальовничість:   

SZLAK KAJAKOWY  /  KAYAK TRAIL  /  БАЙДАРАЧНАЯ ТРАСА  / КАЯКІНГОВИЙ МАРШРУТ 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE  /  TOURIST ATTRACTIONS

АТРАКЦЫІ  /  ТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ
 

WYPOŻYCZALNIE  /  RENTALS
АРЭНДА  /  ПУНКТИ ПРОКАТУ

€

MIEJSCA NOCLEGOWE  / ACCOMMODATIONS
РАЗМЯШЧЭННЕ  /  МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ

PRZED SPŁYWEM ZADZWOŃ  /  CALL BEFORE THE TRIP
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ НАМ ПЕРАД СПЛАВАМ 
ПЕРЕД СПЛАВОМ ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ

21,2 km

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

fot. Malownicze zakręty na rzece Krzna / picturesque bends on the Krzna
   / Маляўнічыя меандры на рацэ Кшна. Мальовничі меандри на річці Крна

1  AMW - alternatywne miejsce wodowania /  alternative launching spot (ALS)  /  альтэрнатыўная стартавая пляцоўка (АСП)  /  альтернативне місце посадки (АМП)  
2  ZWA  - bardzo łatwy  /  very easy  /  вель мі проста  /  дуже легкий   


