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Białoruś  
w poszukiwaniu polskich śladów 

 
Termin:  12-20.06.2020 
Cena:  2050 zł/os + 100 zł koszt wizy + bilety wstępu 
 
1 dzień ok 480 km 
 

4:30 zbiórka uczestników. 

Wyjazd z Krakowa i przejazd w stronę Terespola. Przekroczenie granicy z Białorusią.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Brześciu 
Przy sprawnym przekroczeniu granicy przejazd oraz spacer ulicami Brześcia. Największy okres świetności 
miasta przypadał na przełom XVI/XVII w. Wówczas to odbywały się tutaj sejmiki szlacheckie a nawet sejm 
litewski a w 1569 roku podpisano unię brzeską. Aktualnie w mieście trudno znaleźć ślady świetności miasta 
ponieważ decyzja o budowie fortecy przyczyniła się do wyburzenia starych zabudowań wraz z znajdującym 
się tam zamkiem. W czasie spaceru zwiedzania zobaczymy: kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świetego, 
Cerkiew św. Szymona, aleję latarni literackich, oranżerię miejską, pomnik Tysiąclecia Brześcia oraz cerkiew 
św. Mikołaja.  
 
2 dzień ok 230 km 
 
Śniadanie. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej rozległej fortyfikacji wzniesionej na rozkaz cara Mikołaja I. 
Zachowały się w większości w dość dobrym stanie umocnienia i bastiony. Pomimo upływu czasu układ 
przestrzenny twierdzy odzwierciedla pierwotne założenia obronne carskich inżynierów. Aktualnie funkcjonuje 
tutaj muzeum przedstawiające obronę wojsk radzieckich w 1941 roku.   
Przejazd do pobliskich Skok gdzie znajduje się pałac Niemcewiczów. Dom rodzinny polskiego 
powieściopisarza i dramaturga Juliana Ursyna Niemcewicza. W okresie sowieckim znajdowała się tutaj szkoła 
dzięki czemu budowla nie popadła w totalą ruinę. W latach 90. szkołę przeniesiono a budynek długo 
pozostawał opuszczony. Został jednak poddany renowacji i aktualnie mieści muzeum poświęcone rodowi 
Niemcewiczów. Pałac otacza park krajobrazowy o pow. ok 5 ha.  
Przejazd do nieodległego Kobrynia. To w tym mieście poprzez małżeństwa znanych polskich rodów splotła 
się historia: Trauguttów, Mickiewiczów i Kościuszków, których to ślady znajdują się na starym kobryńskim 
cmentarzu. Tutaj też zobaczymy: dworek Suworowa, kościół parafialny pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny, eklektyczną synagogę z 2 poł. XIX w. będącą jedyną pamiątką po licznej żydowskiej diasporze oraz 
najstarszą zachowaną budowlę w Kobryniu – korpus główny Monastyru Spaskiego. Zobaczymy również 
rynek miejski z zachowanym XIX wiecznym układem urbanistycznym. Dalsza podróż do Pińska z krótkim 
postojem w Hruszowej - dawnym majątku Marii Rodziewiczówny, ze słynnym dębem Dewajtis, przejazd 
przez Janów Poleski - miejsce męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Obiadokolacja i nocleg w Pińsku. 
 
3 dzień ok 220 km 
Śniadanie. Zwiedzanie Pińska – stolicy białoruskiego polesia. Położone u zbiegu dwóch rzek Prypeci oraz 
Piny z ponad 1000 letnia tradycją. Za czasów II Rzeczpospolitej zaczęto tutaj urzeczywistniać polskie 
marzenia o wodnej potędze militarnej a miasto stało się stolicą Polskiej Marynarki Wojennej.  
W trakcie wycieczki zobaczymy: kościół i klasztor franciszkanów z 1712 roku aktualnie będący katedrą pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kolegium Jezuitów, Pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich. 
Przejazd do Berezy. W czasach II Rzeczpospolitej znajdowało się tutaj więzienie dla przeciwników 
politycznych ówczesnej władzy. Ważnym powodem odwiedzin tej miejscowości będą również ruiny zespołu 
klasztornego Kartuzów. Był to jeden z największych założeń klasztornych na terenach  ówczesnej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ruiny wciąż oddają wyobrażenie o rozmachu XVII-wiecznego 
przedsięwzięcia budowlanego. Zobaczymy również kościół parafialny Świętej Trójcy oraz prawosławną 
cerkiew pw św. Św. Piotra i Pawła.  
Przejazd do Kosowa Poleskiego.  Zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego  wraz z dworem a w 
miejscowym kościele poszukamy tablicy upamiętniającej miejsce chrztu Tadeusza Kościuszki.  
Wizyta w miejscowości Słonim gdzie znajduje się: XVIII-wieczny barokowy kościół pw św. Andrzeja 
Apostoła z rokokowym ołtarzem głównym, cerkiew prawosławna –pobernardyński kościół pw. Trójcy Świętej, 
dawna synagoga(barokowy dom modlitwy z 1642 roku) jest jedynym na terenie obecnej Białorusi  
zachowanym zabytkiem kultury żydowskiej z tego okresu. 
Obiadokolacja i nocleg w Baranowiczach  
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4 dzień ok 250 km 
Śniadanie. Zwiedzanie Baranowicz: cerkiew prawosławna -Pokrowy, gdzie zobaczymy przepiękną mozaikę 
przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdyś znajdującej się na dawnym Placu Saskim. 
Przejazd do Nieświeża – gniazda rodowego Radziwiłłów. Podczas pobytu na terenie Białorusi tego miasta 
po prostu nie sposób pominąć. W 2005 roku historyczne pozostałości po Radziwiłłach zostały wpisane na 
Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Nazywany dziś popularnie „białoruskim wersalem” nieświeski zamek 
stanowi główną atrakcję turystyczną tego kraju. Ponadto w trakcie pobytu w Nieświeżu zobaczymy: kościół 
Bożego Ciała w Nieświeżu, jeden z pierwszych jezuickich i barokowych kościołów w Rzeczypospolitej, Bramę 
Słucką, barokowy ratusz miejski, hale targowe, Dom Gdański. 
Następnie udamy się do miejscowości Mir. Zwiedzanie mirskiego zespołu zamkowo-parkowego z zamkiem, 
w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO. Następnie przejazd do Nowogródka - pierwszej stolicy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, gdzie zobaczymy kościół pw. Archanioła Michała, górę zamkową, kopiec Mickiewicza, 
kościół farny - miejsce chrztu Adama Mickiewicza i odwiedzimy dom - muzeum wieszcza. Postój nad 
brzegiem jeziora Świteź rozsławionego w  mickiewiczowskich balladach i romansach. Ostatnim punktem 
programu będzie wizyta w Zaosiu gdzie znajduje się zrekonstruowany dwór Mickiewiczów. 
Najprawdopodobniej w tym miejscu urodził się Adam Mickiewicz 
Obiadokolacja i nocleg w Baranowiczach  
 
5 dzień ok 200 km 
 
Śniadanie. Przejazd przez Stołpce gdzie zobaczymy cerkiew pod wezwaniem św. Anny zbudowaną w 1825 
roku  z fundacji Czartoryskich. Kolejnym punktem na naszej trasie będzie Iwieniec wraz z dwoma 
kościołami: białym pw. św. Michała Archanioła i czerwonym pw. św. Aleksego.  
Przejazd do Dzierżynskiej Góry - najwyższego wzniesienie na terenie Białorusi 345 m n.p.m. Dalsza 
podróż do Mińska. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez), katedra prawosławna, 
gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Mińskiej, Placu Wolności z Ratuszem,  katedra 
rzymskokatolicka, Plac Październikowy z Pałacem Republiki i Domem Kultury Związków Zawodowych. Objazd 
miasta autokarem: prospekt Niezależności, Plac Niezależności, Parlament, tzw. Kościół Czerwony, Plac 
Zwycięstwa. Obiadokolacja i nocleg w Mińsku. 
 
6 dzień ok 270 km 
 
Śniadanie. Przejazd do klasycystycznego Pałacu Ogińskich w Zalesiu, gdzie zwiedzimy zespół pałacowo-
parkowy w którym mieszkał przez ok. 20 lat słynny kompozytor Michał Kleofas Ogiński. 
Przejazd do miejscowości Smorgonie, w której zobaczymy renesansowy, obronny kościół katolicki św. 
Michała Archanioła. Został pierwotnie zbudowany jako zbór kalwińskim. Przejazd przez Krewo aktualnie 
niewielką miejscowość, tymczasem to tutaj została popisana w 1385 roku unia pomiędzy Polską i Litwą w 
następstwie której to Władysław Jagiełło otrzymał tron Polski. Dalsza podróż przez Boruny. Znajduje się  
tutaj kościół pw. św. Piotra i Pawła w stylu baroku wileńskiego. Zbudowany jako cerkiew unicka wraz z 
bazyliańskim klasztorem.  
Przejazd do Lidy. Wizyta na częściowo zrekonstruowanym XIV wiecznym zamku w stylu gotyckim, 
zbudowanym przez litewskiego księcia Giedymina. Zobaczymy również browar lidzki.  
Obiadokolacja i nocleg w Lidzie. 
  
7 dzień ok 200 km 
Śniadanie. Przejazd do Murowanki. Zobaczymy tutaj niezwykłą cerkiew wpisana na listę UNESCO. Jest to 
obronna cerkiew uważana za jeden z najcenniejszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej na terenie 
Białorusi. Dalsza podróż do Starych Wasiliszek miejsca urodzenia Czesława Juliusza Wydrzyckiego bardziej 
znanego jako Czesława Niemena. Zobaczymy jego dom rodzinny w którym aktualnie urządzono małe 
muzeum poświęcone jego pamięci. Będąc w tej miejscowości warto również odwiedzić miejscowy kościół 
parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła. Przejazd do wsi Milkowszczyzna gdzie odszukamy pamiątkowy 
kamień przypominający, że w tym miejscu w 1841 roku urodziła się Eliza Orzeszkowa.  
Ostatnim punktem programu tego dnia będą Bohatyrowicze -  to tu jest literacka mogiła Jana i Cecylii, 
bohaterów z powieści Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem”. 
Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.  

8 dzień ok 80 km 
Śniadanie. Zwiedzanie Grodna – jednego z najstarszych miast Białorusi bardzo mocno związanego z historią 
Polski. W trakcie zwiedzania zobaczymy: stary i nowy zamek, kościół pojezuicki św. Franciszka Ksawerego – 
katedra, kościół pobernardyński Znalezienia Krzyża Świętego, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, 
kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów, cerkiew Świętych Borysa i Gleba, tzw. Kołoża, 
batorówkę w Grodnie z poł. XVI w., aptekę jezuicką z 1709 roku, cerkiew i klasztor bazylianek z XVIII w., 
pałac Chreptowiczów z końca XVIII w.  
Odwiedzimy również dom-muzeum Elizy Orzeszkowej. 
Wyjazd z Grodna w kierunku granicy. 
Przekroczenie granicy i zakwaterowanie w okolicy Białegosotoku. 
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9 dzień ok 520 km 
 
Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu. Przejazd do Białegostoku. Zwiedzanie Pałacu 
Branickich – aktualnie siedzibą Uniwersytetu Medycznego. Spacer po ogrodach i białostockim rynku. 
Przerwa na obiad we własnym zakresie. Powrót do Krakowa w godzinach późnowieczornych. 
 
 
Cena zawiera: 

 
 przejazd autokarem  
 8 noclegów 
 8 śniadań i 8 obiadokolacji 
 opiekę pilota, 
 Ubezpieczenie KL 10.000 EUR i NNW 2000 EUR  oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 

 
Cena nie zawiera: 

 
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników ok 60 EUR/os 
 dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych ( cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca itp.)  20 zł/os, 
 zestawu słuchawkowego tour guide 10 EUR/os 
 

Płatności 
 
 Zaliczka w kwocie   500 zł płatna do dnia: 28.02.2020  
 Dopłata w kwocie  1550 zł płatna do dnia: 22.05.2020  
 Opłata wizowa 100 zł  w dniu składania dokumentów do wizy.  

 
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty zaliczki. 
 
Dokumenty i formalności wizowe 
 
Realizacja powyższego program wycieczki wymaga aby uczestnicy posiadali ważną wizę. Biuro Albatros będzie 
Państwa pośrednikiem w otrzymaniu stosownego dokumentu wjazdu. W związku z powyższym niezbędne będzie 
dostarczenie następujących dokumentów:   

 paszport z terminem ważności co najmniej do 21.12 2020 ( min 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki) 
 1 zdjęcie biometryczne ( takie jak do paszportu ale nie starsze niż 6 miesięcy) 
 komputerowo wypełniony wniosek wizowy. ( formularz zostanie przesłany w terminie późniejszym.)  
 o miejscu i terminie złożenia dokumentów poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.   

 


