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PIELGRZYMKA DO KODNIA I OKOLIC – SZLAKIEM WIELOKULTUROWEGO NURTU BUGU 

TERMIN: 17 – 19.06.2022 

 

NADBUŻAŃSKIE PODLASIE to urokliwy zakątek naszego kraju: piękny krajobraz w okolicach 

przełomu Bugu, czyste powietrze, wsie w których czas płynie spokojnie jakby się zatrzymał. Jest to 

miejsce z bogatą historią zachowaną przede wszystkim w architekturze sakralnej, wytworzonej na styku 

katolicyzmu  i prawosławia. To tutaj przez wieki żyli Unici, którzy dla obrony swojej wiary i tradycji 

przodków, gotowi byli oddać życie.  

1 DZIEŃ: Zbiórka: Łowicz godz. 5.15 ul. Starorzecze ( parking za Ratuszem); Krośniewice godz. 

6.15, wyjazd o godz. 6.30. Przejazd do ZUZELI zwiedzanie Muzeum Lat Dziecięcych Prymas 

Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński urodził się 

3 sierpnia 1901 r. we wsi Zuzela, jako syn tutejszego organisty. Muzeum Lat Dziecięcych zorganizowano 

w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej szkoły powszechnej. Msza św. Przejazd do miejsca 

kultu religijnego prawosławnych, zwanego „Częstochową prawosławia” – GRABARKI.  Przejazd na 

obiadokolację i nocleg. 

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do JABŁECZNEJ – zwiedzanie Monasteru Św. Onufrego - jedno                       

z najważniejszych sanktuariów prawosławnych w Polsce. Według legendy klasztor powstał pod koniec 

XV wieku w miejscu, gdzie wody Bugu przyniosły na brzeg cudowną ikonę św. Onufrego. 

KOSTOMŁOTY –  jedyna na świecie neounicka parafia, Sanktuarium Unitów Podlaskich. Kostomłoty 

leżą nad pięknym i malowniczym Bugiem w odległości niespełna 15 km od Brześcia. Drewniana 

kostomłocka cerkiew pochodzi z pierwszej połowy XVII w. Patronuje jej męczennik – rzymski legionista 

Nicetas, który oddał życie za Chrystusa w 370 r. na terenie dzisiejszych Węgier. Święty czczony jest 

zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie chrześcijaństwa. W cerkwi znajduję się piękna ikona św. Nikity 

pochodząca z XVII w. PRATULIN – zwiedzanie Sanktuarium Męczenników Podlaskich, zapoznanie się   

z historią miejsca i męczeństwa Unitów. Powrót na obiadokolację i nocleg. 

3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do KODNIA – Msza św. oraz zwiedzanie Bazyliki św. Anny, która 

należy do najcenniejszych zabytków Podlasia. Bazylika skrywa cudowny obraz Madonny Kodeńskiej, 

który został potajemnie sprowadzony przez Mikołaja Sapiehę z Watykanu.  Zapoznanie się z historią 

Cudownego Wizerunku Madonny Kodeńskiej, spacer po terenach kalwarii. Wyjazd w drogę powrotną. 

CENA:  580 zł/os ( grupa min 40 osób ) 

CENA:  630 zł/os ( grupa min 32 osoby ) 

Cena zawiera: transport autokarem, ubezpieczenie NNW (do kwoty 10.000 PLN), 2 noclegi w   domu 

pielgrzyma ( pokoje 2, 3 , 4 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym ), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

opiekę pilota, przewodników miejscowych, bilety wstępów według programu. 

 

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział dziecka w wyjeździe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Lewoniuk_i_12_towarzyszy


 


