
BIAŁORUŚ  2018 
 
8.09 – SOBOTA  (ok. 480 km) 
Braniewo – Elbląg – Warszawa – (Przejście graniczne Połowce-Pieszczatka) – Brześć 
WOŁCZYN – miejsce urodzenia króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwiedzanie  kościoła pw. św. Trójcy,  
SKOKI – zespół pałacowy w dawnym majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70 XVIII w., (w starym dworze 
urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie Muzeum Juliana Ursyna  Niemcewicza i jego rodziny (zwiedzanie), 
Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja. Wieczorny spacer po centrum miasta 
09.09 – NIEDZIELA   (ok. 245 km) 
Brześć  – Siechnowicze – Kobryń – Bereza Kartuska – Janów Poleski – Pińsk  
BRZEŚĆ – przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum, które 
ukończyła Krystyna Krahelska;  zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, 
SIECHNOWICZE – rodowa posiadłość Tadeusza Kościuszki, przebywał tutaj po  powrocie z USA;  Muzeum im.   
 Tadeusza Kościuszki w dawnej szkole (od głównej drogi ok. 11-12 km), 
KOBRYŃ – przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. cmentarza żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920                        
i w roku 1939; grobu Aleksandra Mickiewicza na dawnym cmentarzu katolickim, 
BEREZA KARTUSKA – miejsce odosobnienia dla wielu Polaków, Białorusinów, Ukraińców w latach 1934-1939, 
JANÓW POLESKI  – miejsce śmierci Andrzeja Boboli; kościół, pomnik Napoleona Ordy – malarza, 
Przyjazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie 
10.09 – PONIEDZIAŁEK  (ok. 215 km) 
Pińsk – Łuniniec – Mikaszewicze – Lenin – Słuck 
PIŃSK – zwiedzanie miasta, katedra pw. Wniebowstąpienia NMP, kolegium jezuitów fundacji ks. St. Albrychta 
Radziwiłła z XVII w., w którym przebywał Andrzej Bobola – obecnie  Muzeum Polesia Białoruskiego; kościół katolicki                    
pw. św. Karola Boromeuszka; miejsca związane z Napoleonem Ordą i Ryszardem Kapuścińskim, 
ŁUNINIEC – siedziba Korpusu Ochrony Pogranicza „Polesie”, 
MIKASZEWICZE – spojrzenie na kopalnię odkrywkową granitu, 
LENIN nad Słuczą – cmentarz żydowski z drewnianymi macewami (po drodze do Słucka, zjazd w bok ok. 4-5- km), 
Przyjazd do Słucka zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja  
11.09 – WTOREK   (ok. 210 km) 
Słuck – Nieśwież – Mir – Mińsk 
SŁUCK – Muzeum Pasów Słuckich – zwiedzanie;  pomnik Zofii Słuckiej – historia Zofii,  żony Janusza Radziwiłła, 
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów (jako Rezydencja Radziwiłłów 
wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji 
ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”;  Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. "Gdańskim", 
MIR – zespół zamkowo-parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi;  w 2000 r. wpisanym na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO;  zabytkowa  zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, 
synagoga, domy, 
MIŃSK – kościół   św. św. Szymona i Heleny zwany  „czerwonym  kościołem”, 
Przejazd przez miasto; obiadokolacja na mieście. Zakwaterowanie w hotelu w centrum Mińska. Wieczorny spacer 
12.09 – ŚRODA (ok. 215 km) 
MIŃSK – Kuropaty – Łohojsk – Chatyń – Brylowskie Pole – Borysow – Mińsk   
KUROPATY – najbardziej znane na Białorusi miejsce kaźni ofiar stalinowskich represji, 
ŁOGOJSK – dawna rezydencja Tyszkiewiczów, 
CHATYŃ – miejsce pacyfikacji polskiej wsi (za czasów ZSRR – pokazywano tę wieś jako KATYŃ), 
BRYLOWSKIE POLE – nad Berezyną – miejsce walk polskich wojsk w 1812 r., 
BORYSOW – nad Berezyną – spojrzenie na miasto, możliwość spotkania w  Domu Polskim, 
MIŃSK – Stare  Miasto (zw. Górnym Miastem) - archikatedra katolicka pw. NMP,  katedra prawosławna - sobór św. 
Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu  Stanisława Moniuszki,  
Obiadokolacja, wieczorny spacer 
13.09 –  CZWARTEK   (ok. 235 km) 
Mińsk – Raków – Mołodeczno – Zalesie – Narocz     
RAKÓW – w okresie międzywojennym położony w granicach II RP, opisane przez Sergiusza Piaseckiego w powieści 
„Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”, możliwość obejrzenia muzeum Feliksa Januszkiewicza, 
MOŁODECZNO – pozostałości  zabudowy z lat 1922–1939 przeznaczonej na  potrzeby 86. pułku piechoty Wojska 
Polskiego (Garnizon w Helenowie; Stalag 342 - memorialny kompleks; kościół; biblioteka miejska – spojrzenie na 
zasoby polskie; spacer po mieście, 
ZALESIE  – d. siedziba Ogińskich; klasycystyczny pałac wzniesiony dla Michała Kleofasa Ogińskiego; zespół parkowy, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski


SMORGOŃ – kościół katolicki pw. św. Michała Archanioła; pomnik z roku 1928 w dziesiątą rocznicę niepodległości 
Polski; pomnik „Niedźwiedziej Akademii”,  
NAROCZ –największe jezioro na Białorusi, 
przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie; obiadokolacja. Spacer nad brzeg Jeziora NAROCZ – w okresie 
międzywojennym było to największe jezioro w granicach RP ,  miejsce wielu obozów wodniackich młodzieży 
polskiej 
14.09 - PIĄTEK  (ok. 250 km) 
Narocz – Michaliszki – Oszmiana – Krewo – Holszany – Iwie – Nowogródek 
MICHALISZKI – późnobarokowy kościół pw św.Michała Archanioła  z cennymi rzeźbami i stiukowymi ołtarzami na 
wzór kościoła na Antokolu  w Wilnie, 
OSZMIANA – z bogatą historią; katolicki kościół pw św. Michała Archanioła wzniesiony z fundacji króla Władysława 
Jagiełły na pocz. XVw, przebudowany na pocz. XXw. w stylu nawiązującym do baroku wileńskiego, 
KREWO – miejsce zawarcia unii Polski i Litwy  w dniu 14.08.1385 r.; ruiny zamku książąt litewskich (XIV),  
HOLSZANY – zespół klasztorny z XVII, ruiny zamku Sapiehów (XVI),  dwór Jagminów – ob. Szkoła, 
IWJE –  największe skupisko ludności tatarskiej na Białorusi; meczet ufundowany przez  Elfrydę Zamojską, mizar, 
Obiadokolacja w Nowogródku. Wyjazd nad Jezioro Świteź; chwile zadumy… Powrót do Nowogródka, nocleg 
15.09 – SOBOTA    (ok. 175 km) 
Nowogródek – Wasiliszki – Szczuczyn – Grodno     
NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza,  ruiny zamku  
książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w 
wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza, 
WASILISZKI –  miejsce urodzenia Czesława Wydrzyckiego – NIEMENA, znanego piosenkarza polskiego; pieśń „Dziwny 
jest ten świat” (słowa i muzyka: Czesław Niemen) zawojowała świat a wiele osób wpisuje się w słowa „ ludzi dobrej 
woli jest więcej”….; Dom-muzeum Czesława Niemena, 
SZCZUCZYN – kościół katolicki pw. Serca Jezusowego i św. Teresy ufundowany dla pijarów przez księcia Ksawerego 
Franciszka Druckiego-Lubeckiego; wewnątrz tablica upamiętniająca poległych żołnierzy Szczuczyńskiego Obwodu AK 
oraz nauczycieli i uczniów gimnazjum, którzy zginęli w więzieniach i łagrach. Odrestaurowany pałac wzniesiony pod 
koniec XIX wieku dla księcia Władysława Druckiego-Lubeckiego, 
GRODNO –  stary  cmentarz katolicki z grobami: Elizy Orzeszkowej  i żołnierzy walczących o Grodno w latach 1919-
1920 i 1939 . Przyjazd do hotelu; obiadokolacja. Nocleg, 
16.09. – NIEDZIELA   (ok. 310 km) 
Grodno – Tykocin – Nidzica – Elbląg – Braniewo 
GRODNO – po śniadaniu  spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m.in. Dom – Muzeum Elizy 
Orzeszkowej; Stary i Nowy Zamek, kościół farny pw. św. Franciszka Ksawerego,  cerkiew prawosławna św.św. Borysa 
i Gleba na Kołoży (pięknie położona nad Niemnem). Odrobina czasu wolnego. Wyjazd na przejście graniczne Bruzgi – 
Kuźnica Białostocka: odprawa celno – paszportowa, 
TYKOCIN – duża liczba zabytków znajduje się tutaj ponad 100 obiektów zabytkowych w tym m.in.:  zamek królewski 
z XV wieku,  zespół klasztorny bernardynów, kościół par. pw. Świętej Trójcy, pomnik Stefana Czarnieckiego, a przede 
wszystkim zachowany oryginalny układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej, z 
oryginalną synagogą (muzeum), obiadokolacja 
Planowany przyjazd do Elbląga ok. godz. 22.00, a do Braniewa ok. godz. 23.00 
 
Świadczenia objęte ceną: 
- przejazd autokarem turystycznym, video, barek kawowy, 
- opieka pilota w trakcie trwania wycieczki, 
- ubezpieczenie KL i NNW, 
- 7 noclegów (pokoje 2 osobowe z łazienkami), 
- wyżywienie jak  w programie, 
- koszt wizy białoruskiej,  
- wstępy do zwiedzanych obiektów, medyczne ubezpieczenie białoruskie,  
- koszt obsługi przewodnickiej. 
Uwaga ! Obowiązuje ważny paszport (6 m-cy od daty wyjazdu), do wizy konieczne jest aktualne, kolorowe zdjęcie paszportowe 
 

Koszt wycieczki wynosi: 1.250 zł plus 100 euro (500 zł zaliczka do końca lipca, 
pozostała kwota do końca sierpnia. Euro zbierane jest w autokarze). 
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