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PODLASIE - WILNO 

SOKÓŁKA – BIAŁYSTOK  - SUPRAŚL – KOPNA GÓRA – SUCHOWOLA – AUGUSTÓW – 
STUDZIENICZNA –  

WIGRY – WILNO – TYKOCIN 
 

PROGRAM RAMOWY 6 DNI 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników na parkingu przy Al. 700-lecia Torunia i wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do SOKÓŁKI – 
miasteczka na Podlasiu, gdzie 12.10.2008 r. miał miejsce Cud Eucharystyczny. Przemieniona hostia w cząstkę Ciała 
Pańskiego, została umieszczona w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele św. Antoniego (z 1848 r.). Kościół 
posiada cenną relikwię – obraz Miłosierdzia Bożego. Jest on związany ze spowiednikiem św. Faustyny Kowalskiej – bł. 
ks. Michałem Sopoćko. Na jego prośbę, zostały namalowane dwa obrazy Miłosierdzia Bożego, które miały być 
przekazane Episkopatowi Polski i Ojcu Świętemu. Jednak nie dotarły do miejsca przeznaczenia, zostały umieszczone w 
Białymstoku i Sokółce. Czas wolny.  Przejazd na nocleg. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, po którym przejazd do BIAŁEGOSTOKU. Spacer po mieście. Zobaczymy m.in. zespół pałacowo-parkowy 
Branickich, rynek Kościuszki z późnobarokowym ratuszem, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego – zwieńczenie dążeń bł. Ks. Michała Sopoćki, którego nie doczekał za życia. Dziś jest tu obecny w 
relikwiach oraz w pamięci i modlitwach, zanoszonych przez jego wstawiennictwo. Zobaczymy również cerkiew pw. św. 
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Mikołaja  oraz Operę i Filharmonię Podlaską. Następnie przejazd do SUPRAŚLA. Zobaczymy zespół klasztorny – 
cerkiew pw. W. Jana Teologa,  a także udamy się do pałacu Archimandrytów, w którym znajduje się Muzeum Ikon ze 
zbiorem około 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. Udamy się do KOPNEJ GÓRY, gdzie zwiedzimy 
wspaniałe arboretum – ciekawie zaplanowane i obsadzone rzadkimi gatunkami oraz odmianami drzew porastających 
siedliska nizinne. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do SUCHOWOLI. Przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zwiedzimy zorganizowaną w 1986 
roku Izbę Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Obejrzymy m.in. drewniany krzyż podarowany bł. księdzu Popiełuszce 
przez Jana Pawła II, zabytkową zdobioną chrzcielnicę z suchowolskiego kościoła, sutannę kapłana i inne pamiątki a 
także liczne fotografie oraz publikacje poświęcone życiu i nauczaniu błogosławionego. Zobaczymy także drewniany 
budynek, w którym mieściła się niegdyś szkoła podstawowa oraz budynek liceum, do której uczęszczał ksiądz Jerzy. 
Następnie odbędziemy rejs z AUGUSTOWA do STUDZIENICZNEJ. Nawiedzimy tam Sanktuarium Matki Bożej 
Studzieniczańskiej – Matki Kościoła. Na terenie sanktuarium znajduje się murowana kapliczka w kształcie ośmiokątnej 
rotundy, w której mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, ukoronowany w 1995 roku. Udamy się do 
kościoła Matki Bożej Szkaplerznej, którego wystrój jest dziełem ludowych artystów. Szczególną uwagę zwraca krucyfiks 
nad prezbiterium oraz jeden ze starych żyrandoli wykonanych z rogów jeleni i łopat łosia. Zobaczymy, także drewnianą 
dzwonnicą oraz pomnik papieża Jana Pawła II. Obiadokolacja i nocleg.  
 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Udamy się nad jezioro WIGRY położone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie 
pokamedulskiego zespołu klasztornego — miejsc upamiętniających pobyt Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do 
Ojczyzny w 1999 r. Obecnie zespół składa się z eremów, kościoła, refektarza, domku furtiana, kaplicy kanclerskiej i 
wieży zegarowej. W podziemiach kościoła spoczywa pierwszy biskup wigierski – wybitny kaznodzieja ks. Franciszek 
Karpowicz i zakonnicy – kameduli. Przejazd na obiadokolację i nocleg do WILNA. Dla chętnych Msza Święta. 
 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Pobyt w WILNIE. W mieście, gdzie do dziś przeplatają się trzy kultury: litewska, polska i białoruska, 
zwiedzimy Starówkę wileńską wpisaną na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Odwiedzimy najważniejsze 
miejsce związane z kultem Maryi na Litwie – klasycystyczną pozostałość fortyfikacji miejskich – Ostrą Bramę z kaplicą 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Znajduje się tu przyciągająca od wieków rzesze pielgrzymów gotycka kaplica z obrazem 
Matki Bożej Miłosiernej Ostrobramskiej. Namalowany przez nieznanego autora na dębowych deskach obraz Matki 
Bożej Królowej Korony Polskiej był uroczyście koronowany w 1927 roku przez kardynała Aleksandra Kakowskiego w 
obecności marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego. Następnie zobaczymy klasztor 
Bazylianów, barokowy zespół uniwersytetu wileńskiego, którego studentami byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Czesław Miłosz. Nawiedzimy kościół św. Ducha, dawny kościół św. Trójcy – obecnie Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego, w którym znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Następnie udamy się do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. 
Stanisława Biskupa i św. Władysława – najważniejszego kościoła Wilna i Litwy. Świątynię otacza 11 kaplic. Jedną z 
najpiękniejszych jest kaplica św. Kazimierza z jego relikwiami. Spacer do Kościoła Św. Anny wybudowanego w stylu 
niderlandzkiego gotyku w latach 1495-1500. Świątynia posiada efektowną koronkową fasadę dekorowaną 
kilkudziesięcioma rodzajami ceglanych kształtek oraz neogotyckie wnętrze z XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje 
się obraz św. Anny Samotrzeciej. Obok świątyni zobaczymy kolejny kościół Bernardynów zbudowany w końcu XV wieku 
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– jeden z największych gotyckich budynków sakralnych na Litwie – oraz pomnik Adama Mickiewicza. Powrót na 
obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Na zakończenie pobytu w Wilnie, nawiedzimy cmentarz na Rossie — najstarszą i najpiękniejszą nekropolię 
wileńską – jedną z czterech narodowych. Na tym cmentarzu spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce Marszałka. 
Znajdują się tu także groby wielu innych wybitnych Polaków zasłużonych dla Ojczyzny. Przejazd do TYKOCINA, 
zwanego perłą baroku. Krótki spacer po starówce: plac Stefana Czarnieckiego – pomnik przedstawiający hetmana w 
stroju szlacheckim ze złotą buławą w podniesionej ręce, zespół kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej, Wielką Synagogę 
z XVII w. i Wielki Bejt Midrasz. Wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu – obiad pożegnalny. Zakończenie 
wyjazdu w późnych godzinach wieczornych 
 

TERMIN:   08-13.09.2016 
CENA:        1180 zł  
 

ZAPEWNIAMY:   
• przejazd komfortowym autokarem 
• 5 noclegów w hotelach **/***  w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, małżeństwa pokoje 2os.  
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad pożegnalny 
• opiekę i informację turystyczną pilota, 
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 € i do 5000 zł w RP 
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  
• Przewodników lokalnych, 
 

UWAGI:  
• Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• Dokument niezbędny do podróży: dowód osobisty lub paszport 


