
Gorzów Wlkp. 11.02.2016 r. 
Ramowy program XXXI Pielgrzymki Energetyków na Jasną Górę 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
I DZIE Ń – 18.08.2016 (czwartek) 
Wyjazd sprzed siedziby Firmy w Gorzowie Wlkp. o godz. 6.00. Przejazd na Górny Śląsk. 
Piekary Śląskie: XVII-wieczne, cieszące się na Górnym Śląsku największą estymą 
pielgrzymów Sanktuarium Matki Sprawiedliwo ści i Miło ści Społecznej - zwane 
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej (muzeum, bazylika, kalwaria). Tychy: Tyskie 
Browary Książęce (browarium, seans w kinie 3D, linia rozlewnicza, na zakończenie 
degustacja piwa i drobny upominek dla każdego zwiedzającego). Przyjazd do ośrodka w 
Zabrzu: zakwaterowanie (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami), obiadokolacja. Na życzenie 
grupy wieczorna biesiada integracyjna (program, menu i cena do uzgodnienia z grupą). 
Nocleg. 
II DZIE Ń – 19.08.2016 (piątek) 
Po śniadaniu przejazd do Katowic: muzeum kopalni Wujek, w której 16 grudnia 1981 r. 
zginęło 9 protestujących górników (muzeum, film, złożenie kwiatów pod krzyżem, drobny 
upominek dla każdego zwiedzającego). Ruda Śląska - Kochłowice: XVIII-wieczne 
Sanktuarium Matki Bo żej z Lourdes (przedmiotem kultu jest poświęcona w 1904 r. Grota 
Lurdzka). Gliwice: radiostacja, wykorzystana w 1939 r. przez Niemców do tzw. prowokacji gliwickiej (stacja nadawcza 
– muzeum, projekcja filmowa, unikatowa drewniana wieża radiostacji – bez możliwości wejścia na górę). Pszów: XVIII-
wieczne Sanktuarium Matki Bo żej Uśmiechniętej (kościół parafialny, bazylika mniejsza, cudowny obraz Matki Bożej 
Pszowskiej), możliwość uczestniczenia od godz. 18.00 w mszy św. Powrót do ośrodka w Zabrzu, obiadokolacja, 
nocleg. 
III DZIE Ń – 20.08.2016 (sobota) 
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Tarnowskich Gór: Zabytkowa Kopalnia Srebra (zjazd i wyjazd windą), 
Sztolnia Czarnego Pstrąga (zejście schodami, przepłynięcie 600-metrowego odcinka łodziami). Przyjazd ok. godz. 
15.30 do hotelu Ibis * * w Częstochowie, obiad. Jasna Góra. Nocleg. 
IV DZIE Ń – 21.08.2016 (niedziela) 
Po śniadaniu udział w XXXI Pielgrzymce Energetyków na Jasną Górę – wspólny przemarsz przed Archikatedrę. Po 
mszy św. powrót do hotelu, obiad, wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Gorzowa Wlkp. ok. godz. 22.00. 
 

ZCARIA CZESKA I SASOŃSKA 
+ DREZNO 

OBEJMUJE:  : przejazd autokarem; zakwaterowanie: 2 noclegi w ośrodku w Zabrzu, 1 nocleg w hotelu ** w Częstochowie (pokoje 
z łazienkami); wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 2 obiady; bilety wstępów (Tyskie Browary Książęce, radiostacja gliwicka, 
Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga); realizację programu pielgrzymki; przewodników w zwiedzanych obiektach; 
opiekę pilota; pamiątkowe zdjęcie dla każdego uczestnika (10x15); ubezpieczenie NNW. 
 

Dodatkowo płatne: wieczorna biesiada integracyjna w Zabrzu - program, menu i cena do uzgodnienia z grupą. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
1.  Niezbędny ekwipunek: strój turystyczny (wygodne obuwie, kurtka  przeciwdeszczowa, mały plecak). 
2.  Program może ulec zmianie z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych czynników, niezależnych od Biura. 
3. Cena pielgrzymki zostanie ustalona po zatwierdzeniu szczegółowego programu i określeniu ostatecznej liczby uczestników. 
4. Za szkody, wyrządzone przez uczestnika imprezy (autokar, hotele, muzea itp.) ponosi on indywidualną odpowiedzialność  
    materialną. 
5. Zleceniodawca zgadza się na wykorzystanie zdjęć z wyjazdu do marketingowych działań BT PROJECT. 

 

Osoby chętne do udziału w Pielgrzymce mogą się zgłaszać do M. Kępiszaka tel: 
95 7217 504. Wpisowe od osoby  -100 zł. Uczestnicy Pielgrzymki uprawnieni do 

korzystania z  ZFŚS będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, 
 według zasad obowiązujących w 2016 r. 

 

 

Cena pielgrzymki:      635 zł (45-48 os.)          659 zł (41-44 os.)           689 zł (37-40 

os.) 

 

Częstochowa i Górny Śląsk 
18-21 sierpnia 2016 r. (4 dni) 


