
                    Ramowy program XXXIV Pielgrzymki Energetyków na Jasną Górę 
dla pracowników Enei w Gorzowie Wlkp. 

 

 
 

 

 

 

  
 

I dzień - 14.08.2019 (środa) 
Wyjazd sprzed siedziby Firmy w Gorzowie Wlkp. o godz. 6.00. Przejazd do Bydgoszczy: 
kościół Polskich Braci Męczenników (miejsce ostatniej mszy bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
sanktuarium Nowych Męczenników). Przejazd do Włocławka: zapora z pomnikiem-krzyżem 
(miejsce śmierci ks. Jerzego), interaktywne muzeum poświęcone życiu duchownego, katedra 
z przepięknymi, gotyckimi witrażami z XIV wieku (najstarsze w Polsce). Przejazd do Torunia: 
zakwaterowanie w hotelu ***, obiadokolacja, nocleg.  

II dzień - 15.08.2019 (czwartek) 
Po śniadaniu wykwaterowanie: udział w porannej mszy św. z okazji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej); sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Przejazd do Gietrzwałdu: sanktuarium maryjne - miejsce 
objawień Najświętszej Maryi Panny, które jako jedyne na ziemiach polskich zostały oficjalnie 
uznane przez władzę kościelną. Przejazd do Ciechanowa: zakwaterowanie w hotelu ***, 
obiadokolacja, nocleg. 

III dzień - 16.08.2019 (piątek) 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Warszawy: Świątynia Opatrzności Bożej z relikwiami ks. Popiełuszki i 
Panteonem Wielkich Polaków; sanktuarium na Żoliborzu z grobem duchownego oraz muzeum w podziemiach kościoła 
św. Stanisława Kostki; czas wolny na Starym Mieście. Przejazd do hotelu *** na obrzeżach Warszawy: zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

IV dzień - 17.08.2019 (sobota) 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Niepokalanowa: klasztor franciszkanów, związany z o. Maksymilianem Kolbe, 
patronem energetyków, męczennikiem, który podczas II wojny św. oddał życie za współwięźnia w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz. Przyjazd ok. godz. 15.30 do hotelu w Częstochowie, obiad. Jasna Góra. Nocleg. 

V dzień - 18.08.2019 (niedziela) 
Po śniadaniu udział w XXXIV 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: 3 noclegi w hotelach *** (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami), 1 nocleg 
w hotelu w Częstochowie (pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami); wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiadokolacje, 2 obiady; 
realizację programu pielgrzymki; wstępy i przewodników w zwiedzanych obiektach; opiekę pilota; pamiątkowe zdjęcie dla 
każdego uczestnika (10x15); ubezpieczenie NNW. 
 

Dodatkowo płatne (na życzenie grupy): 
- wieczorna biesiada integracyjna - program, menu i cena do uzgodnienia z grupą. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
1.  Niezbędny ekwipunek: strój turystyczny (wygodne górskie 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 wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć z pielgrzymki do promocyjnych celów BT PROJECT. 
6. Kontakt w sprawie program: Antoni Monach, tel. 609 204 333. 

 

 
 

 

Cena pielgrzymki:   925 zł  (45-48 osób)      959 zł  (41-44 osoby)     1.015 zł  (36-40 osób) 

 

Częstochowa + śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
14-18 sierpnia 2019 r. (5 dni) 


