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„Północne Ateny Białorusi „ Grodzieńszczyzna  
 
Wycieczka objazdowa: WARSZAWA – GRODNO – SKIDEL – MOŻEJKOWO – SZCZUCZYN – ST. 
WASILISZKI – HOLSZANY – BORUNY – KREWO – ZALESIE – SMORGOŃ – GIERWIATY – WORNIANY – 
BRASŁAW – OSZMIANA – GRODNO 
Dzień 1  WARSZAWA-GRODNO. 
Grodno - jedno z najstarszych i najważniejszych miast Północno-Wschodnich Kresów. 
Wyjazd z  Warszawy, przekroczenie granicy , przyjazd do Grodna oraz zwiedzanie :Stary i Nowy Zamek, 
kościół farny, kościół i klasztor Brygidek, dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz  wojskowy z Krzyżem 
Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem 
Elizy Orzeszkowej, cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Obiadokolacja, nocleg. 
 
DZIEŃ 2. GRODNO-BOHATYROWICZE –SKIDEL– SZCZUCZYN –MUROWANKA –LIDA.  
Po śniadaniu  jedziemy do BOHATYROWICZ, w których rozgrywa się akcja powieści Nad Niemnem. 
Oglądamy mogiłę Jana i Cecylii i mogiłę Powstańców z 1863r.Następnie  pojedziemy przez Seidel do 
MILKOWSZCZYZNY, gdzie się  urodziła przyszła pisarka; obecnie  znajduje się tam głaz z tablicą 
pamiątkową oraz cmentarz rodowy. Dalej wyjazd do SZUCZYNA, wizyta w kościele o. pijarów, a także w 
neoklasycystycznym pałacu z końca  XIXw. ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu 
Królestwa Polskiego. Następnie WASILISZKI, gdzie urodził się Czesław Niemen, neogotycki kościół pw. 
śś. Piotra i Pawła; MUROWANKA - cerkiew obronna z XVI w (jedna z dwóch cerkwi obronnych na 
Białorusi);WAWIERKA - Cmentarz w Wiewiórce (Wawierka). Tu był pochowany mjr Jan Piwnik 
"Ponury". Zginął 16.06.1944 4 w ataku na niemieckie bunkry pod Jewłaszami. Kościół Przemienienia 
Pańskiego; SURKONTY - 21 sierpnia 1944 roku rozegrała się w tym miejscu  regularna bitwa pomiędzy 
oddziałami Armii Krajowej  i NKWD.  W jej trakcie zginął m. in. ppłk Maciej Kalenkiewicz. Przyjazd do 
LIDY, obiadokolacja, nocleg . 
 

DZIEŃ 3.LIDA– TROKIELE –GERANIONY – HOLSZANY– KREWO– ZALESIE–WILEJKA  

Po  śniadaniu zwiedzanie LIDY: zamek, Kościół Farny; wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości: 
GIERANIONY- Ruiny zamku (XV-XVI w.), nie zachował się murowany pałac (koniec XVI w.), który został 
zrujnowany w 1678 r. W 1576 r. odbyło się tu kilka zjazdów szlachty i magnatów WKL..     HOLSZANY - 
zespół klasztorny z XVII, ruiny zamku Sapiehów (XVI), dwór Jagminów - ob. szkoła; 
KREWO - miejsce zawarcia unii Polski i Litwy  w dniu 14.08.1385 r. - ruiny zamku książąt litewskich 
(XIV),;ZALESIE - klasycystyczny pałac wzniesiony dla Michała Kleofasa Ogińskiego; Przyjazd do Wilejki, 
obiadokolacja i nocleg.  

DZIEŃ 4.WILEJKA – GŁEBOKIE –BRASŁAW  
Po  śniadaniu wyjazd do Głębokiego Głębokie – miasto cerkwi i soborów, białoruska „stolica wiśni”. 
Głębokie – zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w Berezweczu. 
Zakwaterowanie , nocleg w  Brasławiu. 

 
 
 
 
 
 



 
DZIEŃ 5 BRASŁAW  
Brasław położony w niezwykle malowniczym terenie, poprzetykanym siecią jezior i jeziorek o bardzo 
urozmaiconej linii brzegowej, upstrzonych wyspami i pagórkowatymi półwyspami, był najdalej na wschód 
wysuniętym zakątkiem Rzeczypospolitej. Można tu podziwiać ponad 300 jezior, a co najmniej 50 z nich- 
ma powierzchnie ponad stu hektarow. Do zwiedzania: Kościół pw. Matki Bożej Królowej Jezior, Cerkiew 
prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, Kolonia urzędnicza i budynek Starostwa, Góra Majak, Góra 
Zamkowa (grodzisko IX w.) Relaks nad jeziorem, obiadokolacja i nocleg w Brasławiu . 
 
DZIEŃ 6 BRASŁAW – POSTAWY - OSZMIANA –IWJE. 
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie: Postawy - Kościół św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 
1898-1904; Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w 1893 roku; klasycystyczny pałac 
Tyzenhauza, później hrabiów Przeździeckach (2. poł. XVIII w.) do 1939 r. Po II wojnie przebudowany na 
szpital, który jest w nim do dziś. GIERWIATY- kościół p.w.św. Trójcy, OSZMIANA – Sejm Wielki (1791)  
uznał Oszmianę jako „miejsce przyzwoite dla sądów i sejmików, za miasto wolne i niepodlegające 
żadnej innej administracji bezpośredniej, prócz swego własnego magistratu, Przyjazd do Iwja, 
obiadokolacja, nocleg.. 
 
DZIEŃ 7.IWJE -WOŁKOWYSK-POROZOWO –ŚWISŁOCZ-W.BRZOSTOWICA -WARSZAWA 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku warszawy oraz zwiedzanie na trasie: IWJE  - największe 
skupisko ludności tatarskiej na Białorusi; meczet ufundowany przez Elfrydę Zamojską, 
mizar; WOŁKOWYSK – przejazd przez miasto; kościół pw. Św. Wacława, polska  szkoła, ŚWISŁOCZ – 
dobra Tyszkiewiczów, gimnazjum do którego uczęszczali m.in. Romuald Traugutt, Ignacy Kraszewski. 
Napoleon  Orda;  pomnik Romualda Traugutta. POROZOWO - kompleks pałacowo-parkowy w dawnym 
majątku Bogudzięki z XIX wieku, kościół pw. św. Michała Archanioła z XIX wieku  (łączy styl tradycyjny z 
klasycznym); 
 

TERMIN: 21.07.- 27.07.2019  

 Cena wycieczki :1495,-  PLN/os.( gr.od 20 osób) 

Dopłata za pokój 1-osobowy - 395 PLN 

Cena zawiera:  
- przejazd autokarem lub busem,   
- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2-osobowe z łazienkami 
- wyżywienie: dwa posiłki dziennie - obsługę pilota na całej trasie,   
- ubezpieczenie polskie NNW i KL; ubezpieczenie medyczne białoruskie;                         
- opłaty miejscowe;  
 
Cena nie zawiera:  
- białoruskiej wizy grupowej 100 PLN/ osoba 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych  - 55 EUR 


