
WYJAZDY 

Z DUSZPASTERSTWEM AKADEMICKIM ŚW. ANNY, 

W OKRESIE OD 1 MARCA DO 30 WRZEŚNIA 2019 

 

DNI WSPÓLNOTY W SIEDLCU 

5-7 kwietnia 2019, Siedlec, cena 135 zł (przejazdy, noclegi, materiały, wyżywienie, obsługa) 

Wspólnota, więź, modlitwa, refleksja, muzyka, głęboka noc zamyśleń i spotkań – wszystko, co składa 

się na piękno, do kontemplacji którego wyrywa się serce. I te dni, kiedy zbliża się Pascha a wiosna 

pachnie, nastrajają do otwarcia okien duszy, by świeży powiew Ducha wypełnił wnętrze. Dni 

Wspólnoty to wyjazd w gronie osób z DA, by odpocząć w klimacie sacrum, rozważać tajemnice, które 

nosimy głęboko w sercu, i spotkać Boga i człowieka.  

ZAPISY: 25 MARCA OD GODZ. 23.00 DO 26 MARCA GODZ. 23.00 przez formularz na stronie www.da-

krakow.pl, z wpłatą 130 zł.  

 

 

MAJÓWKA NA SŁOWACJI 

30 kwietnia – 5 maja, Liptovska Stiavnica (Słowacja), cena 350 zł (przejazdy, wyżywienie, noclegi, 

bilety wstępu) 

Wędrowanie wśród uroczych łąk kwitnących kwiatami, wzgórza Małej i Wielkiej Fatry skąpane w ciszy 

budzącej się do życia przyrody, niezapomniany Chodnik Janosikowy, którego szlak wiedzie przez 

wodospady, przygoda pokonywania zawiłości Słowackiego Raju… wiele pięknych miejsc i chwil u 

naszych sąsiadów na Słowacji, by ucieszyć się wiosną i nabrać sił do zbliżającej się letniej sesji. 

Każdego dnia Eucharystia, by zdobywać szczyty duchowe. Miejsce pobytu to urocza wioseczka 

niedaleko od Rużemberoku, w której znajduje się Carmignola - przytulny domek dla młodzieży, gdzie 

będziemy nocować. Noclegi na materacach, koniecznie trzeba zabrać śpiwory.  

ZAPISY: 25 MARCA OD GODZ. 23.00 DO 26 MARCA GODZ. 23.00 przez formularz na stronie www.da-

krakow.pl, z zaliczką wysokości 150 zł.  

 

ROWEREM DO LWOWA 

6-13 lipca, Kraków – Lwów (Ukraina), cena 590 zł (noclegi, obsługa, wyżywienie, pociąg do 

Krakowa) 

Po zeszłorocznym, niezapomnianym wyjeździe rowerowym do Gdańska proponujemy w tym roku 

wyjazd do Lwowa. Pokonamy ok. 500 km przemierzając piękne rejony południowo-wschodniej Polski, 
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by dotrzeć na Ukrainę. Średni dystans dzienny to około 90 km. Po Świętach Wielkanocnych zalecamy 

ćwiczyć, choć raz w tygodniu, oczywiście jeżdżąc na rowerze. Noclegi w hostelach, zajazdach, domach 

pielgrzyma.  

Plan:  

6 lipca: Kraków – Tarnów (ok. 100km), 7 lipca Tarnów – Dębowiec (ok. 65 km), 8 lipca: Dębowiec 

Polańczyk (ok. 100 km), 9 lipca: dzień przerwy, pobyt nad Soliną, 10 lipca: Polańczyk – Sambor (ok. 90 

km, tego dnia w Krościenku przekraczamy granicę), 11 lipca: Sambor – Lwów (ok. 95 km), 12 lipca: 

pobyt we Lwowie, 13 lipca w godzinach popołudniowych powrót pociągiem do Krakowa.  

ZAPISY: 28 KWIETNIA OD GODZ. 23.00 DO 29 KWIETNIA GODZ. 23.00 przez formularz na stronie 

www.da-krakow.pl, z zaliczką wysokości 200 zł.  

 

 

PIESZA PIELGRZEMKA KRAKOWSKA, GRUPA AKADEMICKA „12” 

6-11 sierpnia, Kraków-Częstochowa, cena 60 zł.  

Sześć dni w drodze, by słuchać Słowa, modlić się, rozmawiać. Nasza akademicka Grupa „12” ma 

swoją specyfikę: tworzą ją tylko studenci i osoby do 3 lat po studiach, wspólnie nocujemy w 

namiotach, co pozwala na wieczorne integracje i kultowe już pieczenie kiełbasek (ale można także 

nocować w domach lub szkołach). Słuchamy konferencji, po których ok. 20 minut wędrujemy w ciszy. 

Mamy każdego dnia czas na rozmowy w drodze między sobą (co jest charakterystyczne dla 

Dwunastki). 

ZAPISY: OD 15 do 31 LIPCA przez stronę www.ppk2.pl, lub OD 1 do 5 SIERPNIA, przy Kolegiacie Św. 

Anny w godz. 10.00-13.00; 15.00-19.00.  

 

SPŁYW KAJAKOWY CZARNĄ HAŃCZĄ 

16-21 września, Czarna Hańcza (Wigry-Rygol), cena 390 zł (przejazd pociągiem w obie strony, 

prowianty, ogniska, pola namiotowe i domki, wypożyczenia i obsługa kajaków) 

Czarna Hańcza, osławiona Królowa Suwalszczyzny, otulona pięknymi lasami, leniwie meandrująca 

wśród łąk i borów (częściowo Wigierskiego Parku Narodowego), przepływająca przez miejsca, które 

zachwycają pięknem i tajemniczością. Ci, co potrafią widzieć i słuchać głębiej, zapewne odkryją 

wybrzeża ciszy, opadające na skrzydłach ptaków, które tu dla „Wujka” Karola i jego studentów, były 

przejmującym dreszczem Istnienia Tego, który Jest.  

Plan:  

16 września: wyjazd pociągiem z Krakowa do Suwałk, nocleg w okolicach Wigier. 17-20 września: 

spływ kajakowy, odcinkami ok. 15-kilometrowymi na dzień. Każdego dnia Eucharystia na łonie 

przyrody. Noclegi w domkach kempingowych przy Czarnej Hańczy. Wieczorne ogniska, śpiew z gitarą 
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i patrzenie w gwiazdy – to stałe punkty programu. 21 września powrót pociągiem z Augustowa do 

Krakowa.  

ZAPISY: 27 MAJA OD GODZ. 23.00 DO 28 MAJA GODZ. 23.00 przez formularz na stronie www.da-

krakow.pl, z zaliczką wysokości 150 zł.  

 

 

 

ADAPCIAK W MURZASIHLU 

23-27 września, Murzasihle, cena 250 zł (przejazd pociągiem w obie strony, wyżywienie, noclegi, 

atrakcje) 

Adapciak to obóz adaptacyjny dla osób, które chcą dołączyć do naszego Duszpasterstwa. Czas 

integracji, wędrowania po Tatrach, gier i zabaw, poważnych rozmów, poznawania historii i specyfiki 

naszego DA. Całość przeżywana w bliskości Boga przez Eucharystię i zamyślenia modlitewne.  

ZAPISY: OD 1 CZERWCA DO 15 WRZEŚNIA, przez formularz na stronie www.da-krakow.pl, z zaliczką 

wysokości 150 zł.  
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