
Szkolenie - Integracja w Puszczy Białowieskiej 
 
Pierwszy kwartał każdego roku to dla Zarządcy czas wytężonej pracy. Jak nie zwariować? Jak nie dać 
ponieść się złym emocjom? Jak powalczyć o profesjonalizm – to proste: odpocząć, zrelaksować się, 
zobaczyć coś nowego i nauczyć się przy tym czegoś ciekawego. Może kolejna koleżeńska wymiana 
doświadczeń, ciekawe szkolenia podane w nieformalnej formie przyniosą Wam gotowe rozwiązania i 
sukces na zebraniach. 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w integracyjnym szkoleniu, w połowie „sezonu ogórkowego”. Moc 
atrakcji przy tym gwarantowana. 
 
 
Miejsce: Podlasie w jego najpiękniejszej krasie, docelowo Białowieża 
Ilość miejsc: ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń 
 
Termin:   18 – 20 luty 2016r (uzgadniane jest przedłużenie pobytu o kolejną dobę w Białymstoku)  
Przejazd: PKP – Poznań-Warszawa-Białystok, Białystok-Warszawa-Poznań (w każdą stronę z 
przesiadką w Warszawie) 
 
Koszt:  dla członków WSZN regularnie opłacających składki – 590,00zł/os  

dla osób spoza WSZN – 690,00zł/os 
 

Świadczenia: szkolenia, przejazd PKP, transfery lokalne, noclegi, śniadania, obiady, kulig z 
ogniskiem i konsumpcją, kolacja bankietowa, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, ubezpieczenie NNW i KL. 
 
Szkolenia: 
- Regulamin rozliczenia mediów – podstawa rozpatrywania reklamacji i orzeczeń Sądowych 
- Kompleksowe docieplenia wszelkich przegród w budynkach mieszkalnych i komercyjnych 
- Sztuka udanej konwersacji z grupą – jak przebrnąć przez zebrania * 
 
UWAGA: w związku z zaplanowanym zwiedzaniem Białoruskiej części Białowieskiego Parku 
Narodowego konieczne jest posiadanie ważnego – przynajmniej do 20 maja 2016r paszportu. Przy 
wjeździe na Białoruś obowiązują WIZY – wizy te organizuje organizator ale bezwarunkowo 
konieczne jest aby skan Państwa paszportu (czytelna strona ze zdjęciem) został przesłany e-
mailem na adres Stowarzyszenia najpóźniej do 20 stycznia 2016r. 
 
Do tego czasu tj. do 20 stycznia 2016r należy również uiścić kwotę 200,00zł tytułem wpłaty I raty, co 
będzie równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w wyjeździe. W przypadku rezygnacji po 20 
stycznia 2015r opłata ta nie podlega zwrotowi. 
 
 
  

Ramowy program pobytu 
1 dzień (czwartek) 18 luty 2016r 
 
Wyjazd, krótko po trzeciej nad ranem, za to około 10:00 powitamy Białystok 
 
spotkanie z przewodnikiem na dworcu PKP, przejazd do Supraśla – około 11.00 - zwiedzanie 
zabytków Supraśla (Ławra Supraska-wstęp, Muzeum Ikon- wstęp, objazdowa wycieczka po Supraślu 
(Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, kościół św Trójcy, Dom Ludowy), 
  
około 15.00 - przyjazd do Kruszynian, posiłek regionalny u słynnej Dżanetty Bogdanowicz w 
„Tatarskiej Jurcie”, zwiedzanie zabytkowego drewnianego meczetu 
 
ok. godz. 18.00 – przyjazd do Białowieży, zakwaterowanie w Białowieży  
 
20.00 – kulig saniami lub bryczkami z biesiadą przy ognisku, pod zadaszonymi wiatami, kiełbaski 
ogniskowe, wyśmienity bigos myśliwski, grzaniec, kawa, herbata, a wszystko to przy oprawie 
miejscowego akordeonisty. 



 
Ok. godz. 23.00 - powrót do miejsca zakwaterowania 
 
2 dzień (piątek) 19 luty 2016r 
 
7.00 – 8.00 - śniadanie,  
godz. 8.00 – spotkanie z przewodnikiem wyjazd na granicę na przejście graniczne Białowieża – 
Piererow w Puszczy Białowieskiej. Odprawa paszportowo-celna, przejście pieszo granicy polsko-
białoruskiej. Spotkanie z białoruskim przewodnikiem. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej autokarem 
należącym do białoruskiego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. 
 
Długość trasy – ok. 40 km,  
Czas wycieczki – ok. 7 godzin 
W programie zwiedzania: 

 jezioro Ladzkie, 

 siedziba Białoruskiego Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”  w 
Kamieniukach ( Muzeum Przyrodniczo-Leśne, woliery ze zwierzętami ), 

 miejscowość Kamieniuki ( obiad, czas wolny, możliwość zakupu pamiątek ) 

 Sosna „Olbrzymia” 

 siedziba „ Białoruskiego Dziadka Mroza”, spotkanie z Dziadkiem Mrozem 

 Carski trakt” ( wykonana w okresie rządów cara Rosji Aleksandra III droga Prużany -
Białowieża. Droga obecnie jest oznakowana carskimi herbami ) 

 Muzeum Tradycji zwiedzanie połączone z wizytą w bimbrowni oraz poczęstunkiem 
lokalnym produktem 

Ok. godz. 16.00 – powrót na przejście graniczne Piererow - Grudki, przekroczenie granicy, powrót do 
Białowieży. 
18.00 – 24.00 - kolacja bankietowa w karczmie z zabawą przy muzyce DJ-a 
 
3 dzień (sobota) 20 luty 2016r 
 
8.00 – 9.00 - śniadanie,  
godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie: Parku Pałacowego, Muzeum Przyrodniczego 
(wystawy czasowe, wieża widokowa, nowoczena ekspozycja multimedialna weście w 2 grupach max 
25 osobowych co 15 minut), Rezerwatu Pokazowego Zwierząt, objazdowa wycieczka po Polanie 
Białowieskiej, Rezerwat Pokazowy Zwierząt,  
wykwaterowanie, wyjazd z Białowieży 
 
po drodze 
- zwiedzanie w Hajnówce soboru św. Trójcy 
przejazd do Narewki 
14.00 - obiad w restauracji „Bojarski Gościniec” w Narewce  
- wizyta w pustelni Ojca Gabriela w Odrynkach z przejściem pieszym kładką do/z pustelni 
- przejazd przez Krainę Otwartych Okiennic  
Białystok – w pigułce 
 
4 dzień (niedziela) 21 luty 2016r – jeden dzień dłużej w Stolicy Podlasia – w trakcie organizacji 
 
Powrót do Poznania.** 
 
Z pozdrowieniami 
W imieniu Zarządu WSZN 
Ewa Kłos - Sekretarz 
 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki szkoleń 
** Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany i ubogacenia zaproponowanego programu zwiedzania 


