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PIELGRZYMKA NA PODLASIE - 4 DNI

27 – 30 czerwiec 2015r. ( sobota - wtorek )

Dzień I - zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd o godz. 05.00 do Tykocina, którego układ 
urbanistyczny  przypomina  charakterystyczny  układ  miasteczka  żydowskiego.  Poznajemy 
zabytki  miasta:  pomnik  Stefana  Czarnieckiego /jeden  z  pierwszych  wolno  stojących 
świeckich  dzieł  sztuki  rzeźbiarskiej  w  Polsce/,  kościół Świętej  Trójcy z  XVIII  wieku, 
alumnat,  pomnik  Orła  Białego,  klasztor  Bernardynów,  Synagogę.  Zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.  

Dzień II - śniadanie, wyjazd do Suchowoli, gdzie nawiedzimy kościół św. Apostołów Piotra 
i Pawła,  oraz  symboliczny  grób  męczennika  ks.  Popiełuszki.  Przejazd  do  Augustowa, 
zwiedzanie  bazyliki  mniejszej  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa.  Przejazd  do 
Studzienicznej, gdzie osiadł pustelnik, który zbudował drewnianą kapliczkę. Obecny kształt 
kościółka wraz z obrazem Matki Bożej Studzieniczańskiej jest celem licznych pielgrzymek. 
Przybył  też do niego w 1995 r. najdostojniejszy pielgrzym – św. Jan Pawł II. Przejazd do 
miejscowości  Lipsk  nad  Biebrzą,  która  szczyci  się  okazałą  świątynią  Matki  Bożej 
Anielskiej z cudownym obrazem. Następnie wyjazd do Powrót na obiadokolację i nocleg do 
Świętej Wody.

Dzień III – śniadanie, wyjazd do Sokółki, nawiedzenie  kościoła pw. św. Antoniego, gdzie 
miał  miejsce,  jedyny  w  Polsce,  cud  eucharystyczny.  Przejazd  do  Kruszynian,  gdzie 
obejrzymy najstarszy meczet tatarski. Chętni będą mogli skosztować potraw tatarskich ( we 
własnym zakresie ).  W  drodze powrotnej przejazd przez Supraśl – zobaczymy z autokaru  : 
cerkiew obronną p.w. Zwiastowania NMP. Powrót do Świętej Wody – unikatowego miejsca 
– Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie znajdziemy źródełko z cudowną wodą w grocie 
oraz wzgórze pątniczych krzyży, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień  IV -  śniadanie,  wykwaterowanie,  wyjazd  do  Białegostoku –  zwiedzanie  miasta 
z przewodnikiem: Rynek z ratuszem,  Katedra Wniebowzięcia NMP,  Cerkiew św. Ducha, 
zespół pałacowy Branickich. Następnie krótki postój w Zuzeli – miejscu urodzenia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, zwiedzanie kościoła i  muzeum, wyjazd. W drodze powrotnej obiad. 
Powrót do Poznania w godz. późno wieczornych i zakończenie wycieczki. 

Cena: 560,- zł./os

Świadczenia: przejazd autokarem, realizacja programu, wszelkie rezerwacje, opieka pilota, 3 
noclegi – pokoje 2 - 4 osobowe z łazienkami, wyżywienie wg programu : 3 x śniadanie, 3 x 
obiadokolacja, obiad w drodze powrotnej, ubezpieczenie NW 10.000 zł

UWAGA:  lokalni przewodnicy i wstępy opłacane indywidualnie przez uczestników – 50,- zł. 
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