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PIELGRZYMKA KATECHETÓW I NAUCZYCIELI 

Sanktuaria Warmii i Mazur 
Termin: 29 kwietnia – 2 maja 2023 (4 dni) 

Dzień 1 – 29 kwietnia 2023 r. (sobota) 

Wyjazd z Legnicy o godz. 6:00. Przejazd do Gietrzwałdu, zwanego „Warmińską Częstochową”, który stał 

się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej. Nawiedzenie Sanktuarium. Msza święta. Następnie przyjazd 

do Olsztyna. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie Starówki: zamek kapituły warmińskiej  

z XIV w., mury miejskie z Bramą Wysoką, gotycka konkatedra św. Jakuba, Stary Ratusz z XVII w. Czas 

wolny. Przejazd do hotelu w Kętrzynie lub okolicach. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 2 – 30 kwietnia 2023 r. (niedziela) 

Śniadanie. Przejazd do Świętej Lipki – nawiedzenie jednego z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów 

maryjnych. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia NMP wraz z obejściem krużgankowym  

i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Msza święta, 

zwiedzanie, w miarę możliwości udział w koncercie organowym. Następnie przejazd do Reszla – 

zwiedzanie zamku w Reszlu położonego nad brzegiem rzeki Sajny. W dalszej kolejności przejazd  

do Stoczka Klasztornego – zwiedzanie Sanktuarium Matki Pokoju, miejsca uwięzienia Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3 – 1 maja 2023 r. (poniedziałek) 

Śniadanie. Msza święta w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie. Przejazd do Gierłoży – zwiedzanie Wilczego 

Szańca, głównej kwatery Hitlera. Następnie wizyta w Muzeum Mazurskim w Owczarni. Przejazd  

do Giżycka – rejs statkiem po jeziorze Niegocin, zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem (w tym wizyta  

w Twierdzy Boyen). Czas wolny na terenach rekreacyjnych nad jeziorem. Powrót do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 – 2 maja 2023 r. (wtorek) 

Śniadanie. Przejazd do Warszawy. Nawiedzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie 

pracował kapelan Solidarności – bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Msza święta. Odwiedzenie muzeum 

poświęconego błogosławionemu. Przejazd do centrum, spacer z obejrzeniem najważniejszych obiektów: 

Plac Zamkowy, Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Zamek Królewski, Pomnik Małego Powstańca.  

Czas wolny na posiłek. Wyjazd w drogę powrotną ok. 17:00. Zakończenie pielgrzymki ok. 21:30. 
 

Cena: 1000 złotych 

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem kat. 4* (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
- 3 noclegi w obiekcie hotelowym (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami) 
- 3 śniadania 
- 3 obiadokolacje 
- opiekę pilota-przewodnika na trasie 
- ubezpieczenie NNW – 10 000 PLN 
- opłaty parkingowe 
- zestaw słuchawkowy 
- TFG, TFP 
 
Cena nie obejmuje: biletów wstępu, opłat za lokalnych przewodników – dodatkowy koszt: 140 zł 


