
  
Wycieczko – pielgrzymka do Warszawy 

22-23 sierpnia 2016r. 
 
Poniedziałek 22 sierpnia 2016r. 

 
Wyjazd o godz. 5.30 autokarem z przed kościoła pw. Chrystusa 

Króla w Sulęcinku. 
 
Powązki – zabytkowa nekrologia Warszawy.  Jest najstarszym, 

najbardziej szacownym i najpiękniejszym zabytkowym cmentarzem  
w Warszawie. Jego historia liczy ponad 200 lat. 

 
 

Muzeum Powstania Warszawskiego –
utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum 
Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 
2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania.  

Placówka dokumentuje historię powstania 
warszawskiego.  Stanowi hołd wobec tych, którzy 
walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, 
pokazując następnym pokoleniom Polaków sens 
tamtych wydarzeń. 

 

 

 
 

Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność 
powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie 
złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po 
powojenny terror komunistyczny i losy 
powstańców w PRL. Muzeum wykorzystuje 
nowoczesne techniki audiowizualne Muzeum 
zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów. 

 

 
 
Kościół św. Stanisława Kostki – miejsce 

spoczynku  bł. Księdza  Jerzego Popiełuszki. 
Msza Święta. 
 
Zakwaterowanie w hotelu na Bielanach  
w pokojach 3-4 osobowych z łazienką.  
Kolacja o godz. 19.00. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Zwiedzanie Warszawy – 
przejazd autokarem przez 
Warszawę wokół 
najważniejszych miejsc wraz  
z miejscowym przewodnikiem. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa


Wtorek 23 sierpnia 2016r. 

 
Po śniadaniu zwiedzanie Sejmu. 
Polskie słowo sejm znane we wszystkich 
językach słowiańskich wywodzi się z języka 
skandynawskiego – sam, zbiór, zgoda 
powszechna. W języku staropolskim od XV w. w 
formie sjem i sejm, zjazd, zgromadzenie. 
Sejm obraduje ciągle, 
pod przewodnictwem marszałka.  
Jego obrady są jawne. 

 
 

 
Stara Warszawa była miastem 

królewskim Korony Królestwa 
Polskiego w województwie mazowieckim. 
 

 Stare Miasto – najstarszy ośrodek 

miejski Warszawy będący zwartym zespołem 
architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII 
wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, 
otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–
XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie 
prostokąta. 

Zwiedzanie z przewodnikiem 

 

Czas wolny (ok. 2 godz.) – posiłek we własnym 
zakresie. 

 

Świątynia Opatrzności Bożej  – Historia 

budowy Świątyni Najwyższej Opatrzności liczy 
ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja  
z 1791, kiedy to uchwałą posłów Sejmu 
Czteroletniego podjęta została decyzja  
o wybudowaniu świątyni jako wotum 
wdzięczności za Konstytucję.  

III rozbiór Polski przerwał podjęte prace. 
Działania na rzecz budowy świątyni wznowiono 
po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. 
Wybuch II wojny światowej uniemożliwił jej 
realizację przez następnych kilkadziesiąt lat.  

 
Z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił  
w 1989 roku prymas Józef Glemp. Obecnie trwa 
budowa Świątyni Opatrzności Bożej na Polach 
(Błoniach) Wilanowskich. 

 

 

 
Niepokalanów -  Sanktuarium Matki Bożej 

Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego jest 
jednym z najnowszych w Polsce, a mimo to 
jednym z najpopularniejszych. Sprawia to przede 
wszystkim kult św. Maksymiliana, 
kanonizowanego w 1982 r., Msza św.  

 
Przyjazd do Sulęcinka ok. 23.30 

 

 

Świadczenia: Ubezpieczenia NNW, przejazd autokarem, nocleg w hotelu 3-4 osobowym z 

łazienką, kolacja, śniadanie przewodnik miejscowy, bilety wstępu,  

Koszt: 250 zł.   

Organizator: Parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku. Tel. kontaktowy 782-168-802 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_p%C3%B3%C5%82nocnogerma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_p%C3%B3%C5%82nocnogerma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_p%C3%B3%C5%82nocnogerma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_obronny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_Starego_Miasta_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_wotywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_wotywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_wotywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Glemp
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_Wilanowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_Wilanowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onia_Wilanowskie

