
B I A Ł O R U Ś. 
SZCZEGÓLNE  SĄSIEDZTWO.         

/MIĘDZY  NIEMNEM, DŹWINĄ, BEREZYNĄ, DNIEPREM PINĄ I 

PRYPECIĄ/.                                   
 

 

                                       PROGRAM  7 – DNIOWEJ  WYCIECZKI: 

 
DZIEŃ 1/18.07./: Wyjazd z PRZEMYŚLA godz.: 4.00. – Przejazd przez: Jarosław – 

Biłgoraj – Lublin – Lubartów – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Siemiatycze – 

Bielsk Podlaski – Białystok – KUŻNICA: przejście graniczne z Białorusią.  
 – GRODNO: zwiedzanie: Stary i Nowy Zamek, kościół farny p.w. św. Franciszka Ksawerego, 

dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, cerkiew p.w. św. św. Borysa i Gleba na Kałoży, ew. 

cmentarze: wojskowy i katolicki [kwatera żołnierzy poległych w woj. polsko-sowieckiej w 

1919-1920 r. oraz grobowiec Elizy Orzeszkowej]. – Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 

nocleg.   
 

DZIEŃ 2/19.07./: Śniadanie. GRODNO.– SZLAK ELIZY ORZESZKOWEJ: Maniewicze: 

mogiła powstańców styczniowych nad Niemnem. - BOHATYROWICZE: symboliczna mogiła 

Jana i Cecylii. – Łunna: kościół św. Anny. – Skidel – MILKOWSZCZYZNA: miejsce urodzin 
Elizy Orzeszkowej; pozostałość po dworze Pawłowskich to stara lipowa aleja i pamiątkowy 

głaz. – ZALEŚNA: cmentarzyk Pawłowskich. – KAMIONKA: neogotycki kościół św. Antoniego 

Padewskiego [miejsce chrztu pisarki]. – Dalszy przejazd przez: SZCZUCZYN: zespół 

klasztorny pijarów z kościołem św. Teresy, zespół pałacowo-parkowy Druckich – Lubeckich z 

XIX w. – MUROWANKA: obronna cerkiew pw. NMP z XVI w. - WASYLISZKI STARE: [miejsce 
urodzenia Czesława Wydrzyckiego/Czesława Niemena w 1939 r.: drewniany dom z tablicą 

pamiątkową, neogot. kościół śś. Piotra i Pawła z XIX/XX w. – LIDA: Zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ 3/20.07./: Śniadanie. LIDA: zwiedzanie; zamek Giedymina z XIV w., kościół 

Podwyższenia Krzyża z II poł XVIII w.; pomnik Franciszka Skaryny – ojciec białoruskiego 

piśmiennictwa, popijarski kościół św. Józefa – cerkiew św. Michała z przeł. XVIII/XIX w., 

pomnik Adama Mickiewicz. – Przejazd do: BOLCIENIKI: [majątek Puttkamerów – miejsce 

zam. Maryli Wereszczakówny i odwiedzin A. Mickiewicza: zwiedzanie; zespół dworski; 
neogotycki dwór z l. 1890-96., stare budynki gospodarcze, park (aleja lipowa), staw – „Morze 

Maryli”, „Gaik”. – BIENIAKONIE: przy kościele – grób Maryli Wereszczakówny. – IWIE: 

kościół św. św. Piotra i Pawła z XV w. i klasztor Bernardynów z I poł. XVII w., meczet 

tatarski z 1884 r., mizar – cmentarz tatarski, synagoga z XIX w. oraz budynki zespołu 

synagogalnego. – HOLSZANY: [własność od XVI w. Sapiehów]: zwiedzanie; barokowy kościół 
i klasztor franciszkanów z 1618 r., ruiny zamku Sapiehów z przeł. XVI/XVII w., park,  

drewniany dwór Jagmingów z przeł. XIX/XX w. – KREWO: ruiny zamku książąt litewskich z 

XIV w. [miejsce zawarcia słynnej unii krewskiej, polsko-litewskiej z 14 sierpnia 1385 

r.]. – Przejazd do: MIŃSK: zakwaterowanie/w pobliżu w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 
DZIEŃ 4/21.07./: Śniadanie. MIŃSK: zwiedzanie: prospekt Niepodległości, tzw. Wrota 

Miasta, plac Niepodległości, centrum handlowe „Stolica”, tzw. Dom Rządowy (siedz. Parl. 

Biał.), GUM [Główny Dom Towarowy], plac Październikowy, pomnik Początek Dróg Białorusi, 

Pałac Republiki, Dom Kultury Profsojuzu – Pałac Prezydencki, mińska starówka: Górne 

Miasto, Troickie Przedmieście, Dolne Miasto, Rakowskie Przedmieście; plac 

Wolności/Główny Rynek/, zespół klasztorny jezuitów z XVIII w., Gościnny Dwór, zespoły 

klasztorne bernardynek i bernardynów, tzw. dwór Wańkowiczów z XVIII/XIX w., cerkiew śś. 
Piotra i Pawła z pocz. XVII w. – jeden z najst. obiektów stolicy. Wolny czas.   – Przejazd do: 

MIR: [od 1568 r. własność Radziwiłłów/”Sierotka”/do XIX w.]: zwiedzanie; gotycko-

renesansowy zamek /z XVI w., przebud. w XVI/XVII w. w pałac – od 2000 r. na liście 

zabytków UNESCO/, rynek wraz ze starą zabudową, kościół św. Mikołaja z przeł. XVI/XVII 

w., zespół budynków pożydowskich: siedziba kahału, dom modlitwy, synagogalny dwór z 

jesziwą, synagoga główna i synagoga ciepła. – Przejazd do: NIEŚWIEŻ: [dawna, główna 
siedziba rodowa Radziwiłłów od końca XVI w.; od 1586 r.]: zwiedzanie; ratusz, dom na 



rynku – dom rzemieślnika z XVIII w., pojezuicka fara – kościół p.w. Bożego Ciała z XVI w. 
[mauzoleum rodowe Radziwiłłów], zamek [XVI/XVIII w.; archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór 

Nieświeski wpisany w 2009 r. na Listę „Pamięć Świata” UNESCO]. – Dalszy przejazd: 

KLECK: [miejsce zw. bitwy 05.08.1506 r. wojsk polsko-litewskich Michała Glińskiego z 

czambułami tatarskimi; placówka Korpusu Ochrony Pogranicza]: kościół pw. Zwiastowania 

NMP i klasztor dominikanów z 1683 r. w II poł. XIX w. zamieniony na cerkiew prawosław.], 
synagoga z XIX w. – LACHOWICZE: kościół katolicki fund. Jana Karola Chodkiewicza z 

1602 r., w XIX w. zamieniony na cerkiew prawosław.]. – BARANOWICZE: zakwaterowanie w 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ 5/22.07./: Śniadanie. BARANOWICZE. – Przejazd do: NOWOGRÓDEK: [w 1253 

r.  koronacja Mendoga na jedynego w dziejach króla Litwy]: zwiedzanie; ruiny zamku książąt 

litewskich na Górze Zamkowej z XI/XIII w.: wieże: Szczytowa(Centralna) i Kościelna, wały 

ziemne i głęboka fosa, pomnik Adama Mickiewicza i kopiec Mickiewiczowski z l. 1924-31, 

kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego  z l. 1719-23 [w miejscu dawnego kościoła z 
k. XIV w. fund. wielkiego księcia Witolda]: na ścianie tablica inf. o zaślubinach króla 

Władysława Jagiełły z Sońką; miejsce chrztu [luty 1799 r.] Adama Mickiewicza, cerkiew 

prawosławna p.w. śś. Borysa i Gleba z 1517 r. [fund. ks. Konstantego Ostrogskiego] oraz 

klasztor bazylianów, kościół katolicki p.w. św. Michała, barokowy [fund. Krzysztofa 

Chodkiewicza z 1624 r.]; przy klasztorze szkoła [1807-1815] Adama Mickiewicza oraz Jana 

Czeczota.; w kościele tablica z popiersiem Adama Mickiewicza.], dworek Mickiewiczów – 
Muzeum Adama Mickiewicza [zbud. w II poł. XIX w. na miejscu i na wzór dawnego XVIII-

wiecznego dworku; tu Adam Mickiewicz spędził dzieciństwo i lata szkolne]. – SZLAK ADAMA 

MICKIEWICZA. - SZCZORSE: [majątek Chreptowiczów; miejsce spotkań oraz słynące z 

bogatej biblioteki [bywali tu: Śniadeccy, Joachim Lelewel, Władysław Syrokomla i filomaci: 

Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Jan Czeczot]: zachowały się: budynek biblioteki, pałacowa 
oficyna, zabudowania gospodarcze, wędzarnia, Dąb Mickiewicza, aleja lipowa. – Korelicze – 

WALÓWKA: drewniana cerkiew prawosławna p.w. śś. Piotra i Pawła z XVII w. [fund. Stefana 

Kurcza woj. brzeskiego]. – JEZIORO ŚWITEŹ: [Mickiewicz był tutaj w 1821 r. wraz z 

braćmi Wereszczakami].- Horodyszcze – TUHANOWICZE: [od XIX w. dobra Wereszczaków; 

miejsce urodzin i chrztu Maryli; gościł tu Adam Mickiewicz (1818-1819,1820,1821)]: 

zachował się tylko: zaniedbany park, lipowa altanka. – ZAOSIE: [miejsce, ur. 24 grudnia 
1798 r., Adama Mickiewicza, najwcześniejszego dzieciństwa [1,5 r.] oraz wakacji (l. 1801-

10) i późn. odwiedzin [okres kowieński]; dwór zniszczony 1915 r.; zrekonstruowany wraz z 

dawnymi budynkami majątku w 1998 r.: zwiedzanie muzeum: dworek, dwukondygnacyjny 

spichlerz (świron), stodoła, obora i piwnica. – Baranowicze – Przejazd do: KOSÓW POLESKI  

[folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki w 1746 r.]; 
zwiedzanie; kościół Świętej Trójcy /tablica upamiętniająca chrzest 12 lutego 1746 r. 

Andrzeja Tadeusza Bonawentury/, dworek Kościuszków /stary zniszczony w 1942 r.; 

zrekonstruowany w ostatnich latach; wewnątrz ekspozycja muzealna/. – Przejazd do: 

PIŃSK: zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ 6/23.07./: Śniadanie. PIŃSK: [nad rzeką Piną i Prypecią; hist. stolicę Polesia; 

miasto ur. i dzieciństwa Ryszarda Kapuścińskiego]: zwiedzanie; plac Lenina – miejsce 

dawnego grodu i zamku, kolegium Jezuitów z l. 1651-75, kościół Wniebowzięcia NMP 

(dawny klasztor Franciszkanów) z XVIII w., Gimnazjum Męskie Państwowe z poł. XIX w.; 
pałac Butrymowicza z XVIII w., budynek starostwa z 1921 r., gmachy daw. Banku 

Kredytowego, Banku Azowo-Dońskiego i Banku Ziemiańskiego z l. 20. XX w., dawny kościół 

Bernardynów z k. XVIII w. (dziś prawosławna cerkiew św. Barbary), synagoga z pocz. XX w., 

dawny kościół św. Karola Boromeusza z XVIII w., zespół cmentarzy: katolicki, prawosławny, 

żydowski, wojskowy, dom Ryszarda Kapuścińskiego (dziś ul. Suworowa 43). – Dalszy 
przejazd do: MOŁODÓW: kaplica grobowa Skirmunttów z pocz. XX w., cerkiew 

Wniebowstąpienia Pańskiego z końca XVII w. – MOTOL: zach. drewniana zabudowa, znane 

centrum hafciarstwa i rzemiosła ludowego (wyrób haftowanych ręczników, kożuchów i 

malowanych skrzyń), XVIII-wieczna cerkiew Przemienienia Pańskiego. – HRYZA: Muzeum 

Poleszuków (dawna poleska grupa etniczna posług. się dialektem mieszanych języków: 

biał., ukr. i pol.), „Dom Zielarki”-warsztat hafciarstwa artystycznego. – PIESKI: zach. 
klasycystyczny zespół dworski z XVIII w. (w dawnym majątku Pusłowskich), niebieska 

drewniana cerkiew Świętej Trójcy z 1827 r. – BEREZA KARTUSKA: zwiedzanie; ruin 

obronnego klasztoru Kartuzów [zgrom. zakonne zostało założone w 1648 r. z fund. 

Kazimierza Leona Sapiehy; skasowany przez władze carskie po powstaniu listopad.], dawne 

carskie koszary – w l. 1934-39. - więzienie polityczne. – Przejazd do:  - KOBRYŃ: 
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 



DZIEŃ 7/24.07./: Śniadanie. KOBRYŃ: zwiedzanie; mogiła żołnierzy polskich z 1939 r., 

cmentarz katolicki – grób Mickiewiczów, dawny dworek R. Traugutta,  drewniana cerkiew 

św. Mikołaja z XVIII w. – Przejazd przez: ZDZITÓW: cerkiew św. Nikity z 1502 r. [najst. na 

Biał., późn. przebud., w ikonostasie XVI-wieczna ikona Matki Bożej]. – ZBIROGI: tzw. 
cerkiew Piatnicka z 1610 r. [fund. Agaty Sapieżanki; ikonostas z l. 30. XIX w.]. – SKOKI: 

dwór Niemcewiczów z II poł XVIII w. - BRZEŚĆ: [miejsce podpisania: unii brzeskiej w 1596 

r. między kościołem katolickim i prawosławnym; od 1833 r. potężna twierdza; traktatu 

pokojowego 3.03. 1918 r. m. rządem bolszewickim (w imieniu Rosji) a państwami centr.; (w 

grudniu 1991 r. w pobliskich Wiskulach Borys Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicz i Leonid 

Krawczuk podpisali układ o rozwiązaniu Związku Sowieckiego)]: zwiedzanie; dworzec 
kolejowy z frag. z lat 70. i 80 XIX w., domy z pocz. XIX w. – tzw. „osobniaki”, Wielka 

Synagoga z 1862 r., Twierdz Brzeska: cytadela, ruiny Białego Pałacu, budynki koszarowe, 

Brama Chełmska, umocnienia wołyńskie, Brama Terespolska, Brama Północna, dawny 

klasztor Brygidek – więzienie carskie, polskie, NKWD. – Przejazd przez: KUKURYKI lub 

TERESPOL: gr. biał.-pol. – Biała Podlaska – Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski – Kock – 
Lubartów – Lublin – Biłgoraj – Jarosław - PRZEMYŚL: zakończenie wycieczki.  

 

TERMIN: 18-24.07. 2015.   CENA:    I/. 1490, - zł./os -(przy 30 uczest.). 

                                                       II/. 1790, - zł/os. – (przy 16 uczest.). 

                                                         III/. 1920, - zł/os. – (przy  8 uczest.). 

Cena zawiera:      
                        

 Transport: 9 lub 19 – os. bus (klimatyzacja, uchylne siedz.) lub komfort. autokar 
(klimatyzacja, uchylne siedzenia, barek, wc); 

 6 noclegów: 1 w Grodnie, 1 w Lidzie, 1 w  Mińsku lub okol., 1 w Baranowiczach, 1 w 
Pińsku, 1 w Kobryniu: hotel**/*** - pok. 2-3 os. z łazienkami; 

 Wyżywienie: 6 śniadań; 6 obiadokolacji; 

 Ubezpieczenie: KL; NNW; BP; 

 Opieka pilota na całej trasie oraz miejscowi przewodnicy: 
 

DODATKOWO PŁATNE:   

 

      1/. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów fakultatywnie;  ok.              35,- EUR/os. 

      2/. Wiza białoruska; obligatoryjnie:                                             180 - 245,- PLN/os. 
                                                                                       

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„VENI-TOUR”  Biuro Podróży,                                                                                       
37-700 Przemyśl, Mickiewicza 24, tel.:/fax.: 0-16 /  676-86-60, 602 580 220, 

e-mail: venitour@venitour.pl 
 

 

 

 
 

 
 
 
 


