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Pielgrzymka: GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA – AUGUSTÓW – SEJNY - SOKÓŁKA – 
ŚWIĘTA WODA – SUPRAŚL -   KRUSZYNIANY – GÓRA GRABARKA – JASNA GÓRA 

Termin: 22.06-25.06.2017r. Cena:  685 zł/os. 
 
1.Dzień : 22.06.2017  
Zbiórka i wyjazd z Racławiczek o godzinie 24.15. Przejazd do GIETRZWAŁDU. 
Przyjazd w godzinach porannych do GIETRZWAŁDU: miejscowość ta jest słynna 
z powodu mających tu miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny, które do tej 
pory jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie uznane przez władze 
kościelne. Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Następnie do 
ŚWIĘTEJ LIPKI – ten klasztor to przepiękna i wytworna XVII-wieczna budowla 
ukryta wśród zieleni. Zarówno kościół, jak i krużganki posadowiono na 
dziesiątkach tysięcy pali olchowym z racji na podmokły teren. Kościół zdobią 
niezwykle efektowne freski i polichromie, rzeźby w kamieniu  i drewnie, obrazy 
na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz dzieła artystycznego kowalstwa i 
ślusarstwa. Imponujące są też barokowe organy. Przejazd na nocleg do hotelu do  
AUGUSTOWA. Zakwaterowanie, obiadokolacja oraz nocleg. 
2.Dzień : 23.06.2017 
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie AUGUSTOWA, między innymi: Bazylika 
Najświętszego Serca Jezusowego, Rynek Zygmunta Augusta, który zachował  
układ przestrzenny z XVI w . oraz Muzeum Kanału Augustowskiego. Następnie 
rejs statkiem.  Płynąc po jeziorze Studzienicznym, statek zawija do miejscowości 
Studzieniczna, malowniczo położonej na półwyspie, miejsca kultu religijnego z 
wieloma zabytkami sakralnymi. Sanktuarium w Studzienicznej odwiedził w 1999 
roku papież Jan Paweł II. Po rejsie przejazd do SEJN. Zwiedzanie : Bazyliki 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Białej synagogi, Kaplicy Św. Agaty. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
3.Dzień : 24.06.2017  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do SOKÓŁKI miejsca związanego z Cudem 
Eucharystycznym. Następnie przejazd do ŚWIĘTEJ WODY do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej. W roku jubileuszowym na wzgórzu obok kościoła zaczęto stawiać 
krzyże wotywne i dziś już w krajobraz wpisana jest „Góra Krzyży” z 
Jubileuszowym Krzyżem Pielgrzymów. Natomiast krzyże pobłogosławione przez 
Jana Pawła II w dniu 6 marca i 4 października 2000 roku na Watykanie znajdują 
się w świątyni. Kolejno przejazd do SUPRAŚL. Zwiedzanie Zespołu Klasztornego  
Zwiastowania Przenajświętszej  Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa – 
jednego z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Na jego terenie 
znajduje się również Muzeum ikon, które ma ponad pięćsetletnią tradycję.  W 
zbiorach Muzeum Podlaskiego jest ok. 1,2 tys. ikon oraz Cerkiew św. Jana 
Teologa. Następnie przejazd do KRUSZYNIANY. Zwiedzanie  najstarszego w 
Polsce muzułmańskiego meczetu drewnianego z XVIII w. Jest to unikalny zabytek, 
gdyż w granicach Rzeczpospolitej znajdują się tylko dwa tego typu obiekty. 
Przejazd do hotelu do BIELSKA PODLASKIEGO. Zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Nocleg. 
4.Dzień : 25.06.2017 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd na GÓRĘ GRABARKĘ. Od setek lat ludzie 
przychodzą tu z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzyże, pod 
którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć  
ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie. Następnie przejazd do   
CZĘSTOCHOWY – do Sanktuarium na Jasną Górę. Jest to jedno z ważniejszych 
miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w 
Polsce ze znajdującym się cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.  
Od godz. 21:00 uczestniczenie w Apelu Jasnogórskim. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Racławiczek w godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki  
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Świadczenia:  
 Przejazd komfortowym autokarem
 Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w Augustowie + 1 nocleg w hotelu
      w Bielsku Podlaskim, pokoje  2-3 osobowe  z łazienkami
 Wyżywienie: 3 obiadokolacje + 3 śniadania
 Ubezpieczenie: NNW (10.000  zł)                     
 Opieka pilota


Uwaga:  
Dodatkowo należy posiadać 70 zł/os. Kwota ta obejmuje opłaty drogowe oraz bilety 
wstępu i bilet na rejs statkiem.   
Kwota ta nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji. 
 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.  
W każdym dniu pielgrzymki zostanie zorganizowana Msza Święta. 


