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WYJAZD HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNY  : SMOLEŃSK – KATYŃ- LENINO 

Termin: 09.10-14.10.2020 

KATYŃ - las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym 

odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 

kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku 

otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 

4412 oficerów WP. Te fakty znamy; wiele osób i grup składa na mogiłach polskich oficerów kwiaty i zapala 

znicze. Ale jadąc do Katynia powinniśmy zapalić znicze czy położyć biało-czerwone kwiaty w innym uroczysku 

- KUROPATY k. Mińska, które wymienia się często obok innych: Katynia, Miednoje, Charkowa... Według tzw. 

białoruskiej listy katyńskiej właśnie tutaj może spoczywać 3872 Polaków, zamordowanych wiosną 1940 roku 

(kwiecień-maj). Miejsce masowych grobów odkrył Zanon Paźniak w roku 1988. W roku 1989 na "Święto 

Dziadów" ustawiono w Kuropatach "Krzyż Pokutny".  

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG.  
Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na parkingubankowym ,  godz. 7.15 odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – 

Dyneburg (Łotwa)  DYNEBURG – dawna stolica Polskich Inflant; Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 

1992r.na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, szkoła polska, 

twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

DZIEŃ II DYNEBURG – SMOLEŃSK. 
  Po śniadaniu – wyjazd do Smoleńska. Spotkanie z przewodnikiem lokalnym, Zwiedzanie miasta : 

 z pokazaniem najważniejszych zabytków- Kreml - Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz 

zwiedzanie soboru  Uspieńskiego. Dalej część kulturalna wyjazdu: wizyta w Filharmonii, następnie  wizyta w 

„Szkole  Polskiej” oraz spotkanie z młodzieżą połączone z koncertem i  występami  artystycznymi. 

Zakwaterowanie w hotelu ,  obiadokolacja, nocleg. 

  

DZIEŃ  III   SMOLEŃSK - GORKI .  

Po śniadaniu odwiedzamy : lotnisko Siewiernoje - miejsce tragedii samolotu z delegacją 

polską w dniu 10.04.2010r. -złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. KATYŃ - las katyński 

zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-

kilometrowym  odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu 

ośrodek  wypoczynkowy NKWD.  4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych 

rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i 

poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu 

generalskich spoczywa  4412 oficerów WP. 

Następnie przejazd do  Gorki , zakwaterowanie w hotelu . czas wolny do własnej dyspozycji, 

obiadokolacja / nocleg 
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DZIEŃ  IV  GORKI  -LENINO – GORKI . 

Śniadanie, przejazd na pole bitewne pod Lenino. (Bitwa pod Lenino – bitwa stoczona w dniach 12-13 

października 1943 nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią Frontu Zachodniego i 

walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem (337 

Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego).  

Cmentarz poległych żołnierzy polskich. Udział w uroczystościach .Powrót  do hotelu.  Uroczysta 

obiadokolacja ,nocleg.  

 

DZIEŃ  V GORKI-KUROPATY-MIŃSK- BARANOWICZE.  

Śniadanie.  Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:  

KUROPATY  – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu  tysięcy Polaków i Białorusinów.  

Mińsk - Przejazd Aleją Niepodległości – główną ulicą stolicy do placu Wolności, przy którym znajdują się m.in. 

budynki uniwersytetu, Dom Rządowy – siedziba parlamentu – monumentalny gmach w stylu radzieckiego 

modernizmu, pomnik Lenina, a także katolicki kościół św. Szymona i św. Heleny, którego fundatorem był 

Edward Woyniłłowicz. Następnie Górne Miasto – gdzie znajdują się dwie główne świątynie Mińska – 

prawosławny Sobór Ducha Świętego i katolicka Archikatedra Najświętszej Maryi Panny. Przejazd na 

Przedmieście Troickie, gdzie podczas spaceru wąskimi uliczkami można poczuć klimat XIX-wiecznego Mińska. 

Przejazd do Baranowicz ,zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja / nocleg 

 

DZIEŃ  VI BARANOWICZE-WARSZAWA 
Śniadanie, wyjazd do Brześcia , zwiedzanie miasta : m. in. Twierdzy  Brzeskiej wybudowanej w latach 

1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, 

cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny 

obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z  rzymskiej bazyliki Santa 

Maria Maggiore, cmentarz katolicki, wyjazd do Polski .  

 

CENA WYJAZDU : 1495,- PLN( gr. 40 osób); 1695,- PLN( gr. 25 osób) 

 

Cena zawiera:  
- przejazd autokarem . 

- zakwaterowanie: hotele - pokoje 2,-osobowe z   

łazienkami 

- wyżywienie: dwa posiłki dziennie  

- ubezpieczenie polskie NNW i KL;  

- ubezpieczenie medyczne    białoruskie;                         

- opłaty miejscowe;  

 

Cena nie zawiera:  
- kosztów wiz białoruskiej wizy grupowej i rosyjskiej.  

- dokumentacji wizowej , 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników miejscowych. 
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