STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

zaprasza słuchaczy i absolwentów KSAP do udziału w wyjeździe

do KATYNIA i SMOLEŃSKA

w dniach 26 – 29 maja 2011 r.
Wyjazd ma na celu uczczenie pamięci i oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej i ofiarom
katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r.
Katyń symbolizuje dokonany przez NKWD wiosną 1940 roku mord blisko 22 tys. obywateli
Rzeczypospolitej, a wśród nich jeńców wojennych – oficerów i policjantów – oraz więźniów
cywilnych, również urzędników aresztowanych w okupowanej przez ZSRR Wschodniej
Polsce. Ofiary zostały zgładzone strzałem w tył głowy w Katyniu, Charkowie, i Kalininie.
Egzekucje więźniów cywilnych przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie
i Chersoniu.
Smoleńsk to miejsce katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r., w której - w drodze
do Katynia, aby oddać hołd ofiarom ludobójstwa w 70. rocznicę zbrodni - zginęli Pan Lech
Kaczyński - Prezydent RP wraz z małżonką i 94 członkami delegacji państwowej, wśród
których byli najważniejsi politycy, wojskowi i urzędnicy.
Szczególną okolicznością wyjazdu jest fakt, iż jedną z ofiar katastrofy smoleńskiej był Pan
Władysław Stasiak, Szef Kancelarii Prezydenta RP, absolwent I Promocji, jeden
z najwybitniejszych absolwentów Szkoły, wielki przyjaciel KSAP, a także Pan Ryszard
Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, patron Promocji XXII.
Podczas wizyty w Katyniu i miejscu katastrofy w Smoleńsku zostaną złożone wieńce
i zapalone znicze, a także będą odprawione msze św. Podczas mszy św. wystawiony zostanie
poczet sztandarowy KSAP.
Wyjazd został wsparty finansowo przez KSAP.

PROGRAM WYJAZDU
Podróż autokarem klasy LUX. Pierwsza noc (z 26 na 27 maja) spędzona w autokarze pozwoli
zobaczyć więcej miejsc w drodze do Katynia oraz zachować rezerwę czasową na nieprzewidziane
okoliczności (np. oczekiwanie na przejściach granicznych). W autokarze wyświetlane będą filmy
związane z tematem wyjazdu.
26.05.2011 NOCNY PRZEJAZD WARSZAWA – BRZEŚĆ
Zbiórka pod pomnikiem J. Słowackiego na Placu Bankowym. Wyjazd o godz. 22.00. na trasę
Warszawa – Orsza. Przejście graniczne Terespol – Brześć.
27.05.2011 BRZEŚĆ – BARANOWICZE - ORSZA
Przyjazd do Baranowicz. Śniadanie. Chwila odpoczynku w Domu Pielgrzyma oo. Werbistów
(możliwy prysznic). Przejazd przez Mińsk – krótki spacer ze zwiedzaniem: Centrum – Górne Miasto
(sobór, ratusz, Dom Walentego Wańkowicza, Dom – miejsce kilkuletniego pobytu Stanisława
Moniuszki; podczas przejazdu przez miasto obejrzenie – kościoła św. Szymona i Heleny, więzienia,
budynku b. KGB i Biblioteki Narodowej.
NIEŚWIEŻ – zamek Radziwiłłów (siedziba rodowa), kościół Bożego Ciała z kryptami książęcymi,
KUROPATY – Las Kuropacki, miejsce masowych straceń Polaków i Białorusinów.
LENINO – miejsce bitwy w dniach 12-13.10.1943 r.; cmentarz żołnierzy polskich. Przyjazd
do Orszy. Obiadokolacja. Nocleg.
28.05.2011 ORSZA – SMOLEŃSK – KATYŃ - ORSZA
Po śniadaniu wyjazd do Smoleńska i Katynia – zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem.
SMOLEŃSK – miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego w dniu 10.04.2010 r. – złożenie
kwiatów, msza święta. Krótki objazd miasta.
KATYŃ – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry, leży po obu brzegach Dniepru. W końcu lat
20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. W kwietniu 1940 r. dokonano pierwszych
rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 r. otwarto Polski Cmentarz
Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwóch generalskich spoczywa 4412 oficerów
Wojska Polskiego. Msza święta. Złożenie wieńca i zapalenie zniczy. Wyjazd do Orszy.
Obiadokolacja, nocleg.
29.05.2011
ORSZA – BRZEŚĆ - WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Na trasie przejazdu zwiedzanie:
KOSÓW POLESKI – ruiny d. pałacu Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna:
odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy –
miejsce chrztu T. Kościuszki,
BEREZA KARTUSKA – budynki d. obozu odosobnienia, funkcjonującego w l. 1934-39.
Przejazd przez BRZEŚĆ – Twierdza Brzeska, zbudowana w l. 1833-42 na miejscu starego Brześcia,
cerkiew św. Mikołaja, budynek koszarowy; pomnik A. Mickiewicza, kościół katolicki z 1843 r.,
zbudowany jako rekompensata za obiekty sakralne zniszczone podczas budowy twierdzy; odrobina
czasu wolnego. Przejście graniczne Brześć - Terespol; przyjazd do Warszawy w późnych godzinach
wieczornych.

CENA ZA 1 OSOBĘ – 395,00 zł
UWAGA: Cena zawiera koszty wiz rosyjskiej i białoruskiej 240 zł (wiza białoruska tranzytowa - 15 EUR
(dwukrotna); wiza rosyjska 180 zł). Operator wyjazdu - PTTK Oddział Mazowsze, został wybrany po
rozpoznaniu rynku, przedstawił najkorzystniejszą i najbardziej profesjonalną ofertę. Organizator –
SAKSAP nie czerpie z wyjazdu korzyści finansowych. Cena uwzględnia wsparcie finansowe z KSAP.

CENA ZAWIERA:
2 noclegi – wg oferty (pokoje 2-os. z łazienkami), wyżywienie (3 śniadania, 2 obiadokolacje),
transport autokarowy, opłaty drogowe i graniczne białoruskie i rosyjskie, opłaty parkingowe,
niezbędny do otrzymania wizy voucher rosyjski, obsługę pilota na całej trasie oraz przewodnika
lokalnego w Smoleńsku, ubezpieczenia medyczne rosyjskie i białoruskie, ubezpieczenie NNW i KL.
Organizator – SA KSAP nie jest stroną ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA WIZ:
- paszport ważny do minimum 30 listopada 2011 r.,
- dwa kolorowe aktualne zdjęcia paszportowe,
- wypełnione wnioski wizowe (uczestnicy wyjazdu otrzymają informację nt. obowiązujących wzorów
wniosków).

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko uczestnika wyjazdu oraz nr Promocji KSAP
(w przypadku słuchaczy i absolwentów) należy przesłać na adres rejestracjakatyn@wp.pl
do dnia 15 kwietnia 2011 r.
2. Zgłoszenie może obejmować najbliższych członków rodziny. Jedna osoba może zgłosić nie
więcej niż 4 osoby.
3. Osoby, które wyślą zgłoszenie przed wyczerpaniem miejsc, otrzymają e-mail z potwierdzeniem
oraz prośbą o wpłacenie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia 395,00 zł za
każdą zgłaszaną osobę na rachunek bankowy Stowarzyszenia Absolwentów KSAP nr 86 1050
1038 1000 0005 0127 1910, tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko uczestnika, Wyjazd do
Katynia z PTTK”.
4. Osoby, które wyślą zgłoszenie po wyczerpaniu miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
5. W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie i wysokości, miejsce zostanie
przyznane osobie z listy rezerwowej.
6. PROSIMY O NIEDOKONYWANIE OPŁAT PRZED OTRZYMANIEM POTWIERDZENIA.
7. Informacja o wyczerpaniu miejsc zostanie ogłoszona na ‘postksparze’ oraz na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
8. Na adres mailowy, z którego nastąpi zgłoszenie, będą przesyłane wszystkie informacje
dotyczące wyjazdu.
9. W przypadku rezygnacji z wyjazdu Organizator nie zwraca dokonanych opłat.
10. Niestawienie się uczestnika we wskazanym w ogłoszeniu miejscu i terminie wyjazdu oznacza
rezygnację z wyjazdu, a dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
11. Po zamknięciu listy wyjazdowej, uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych (poprzez podpisanie stosownych oświadczeń) na cele
związane z organizacją wyjazdu (procedura wizowa), zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z
poźn. zm.). Ponadto, skierowana będzie do uczestników wyjazdu prośba o wyrażenie zgody na
zamieszczenie zdjęć z wyjazdu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
WAŻNE: Uczestnictwo w wyjeździe wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosków wizowych
i przekazania paszportów organizatorom na ok. 20 dni przed wyjazdem, w celu wyrobienia wiz.
Paszporty zostaną zwrócone podczas zbiórki w dniu wyjazdu. Dokładny termin złożenia wniosków
i paszportów zostanie podany po zakończeniu rejestracji.
Osoby do kontaktu w razie pytań:
Piotr Firlus (piotrfirlus@wp.pl),
Grzegorz Gmyrek (gmyrekg@gmail.com ).
Mapa wyjazdu - kolejność odwiedzania poszczególnych miejsc może ulec niewielkiej modyfikacji.

