
Relacja z wycieczki członków NSZZ „Solidarność” „Glinik” w dniach 07-11 lipca 2015 

roku. Na trasie Licheń-Toruń-Gniezno-Biskupin-Poznań-Świebodzin-Berlin  

 

 

W dniu 07 lipca z Gorlic wyruszyła wycieczka członków „S” „Glinika” wraz z rodzinami 

„SZLAKIEM PIASTOWSKIM.” Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy bardziej duchowo, gdyż w 

pierwszym dniu przybyliśmy do Lichenia. Wszyscy mieli czas na modlitwę czy to w 

przepięknej Bazylice czy podczas Drogi Krzyżowej w lesie grąblińskim, czy też na Golgocie. 

Podziwialiśmy również okolice z wieży widokowej, a także  spacerowaliśmy alejami wokół 

Bazyliki. O godz. 19.00 cała grupa uczestniczyła w Mszy Św. , koncercie organowym i 

Apelu. W drugim dniu udaliśmy się do zabytkowego Torunia, zwiedzaliśmy starówkę, miłym 

zaskoczeniem było spotkanie z „Mikołajem Kopernikiem”, zostaliśmy zaproszeni do jego 

domu. Wiele uśmiechu, radości  mieliśmy podczas wypieków pierników, każdy 

przygotowywał swój piernik, po upieczeniu zabrał go ze sobą jako pamiątkę.   

W ramach relaksu i odpoczynku odbyliśmy rejs statkiem po Wiśle. W pierwszy i w drugim 

dniu towarzyszyła nam przepiękna słoneczna pogoda, by wykorzystać czas wolny po obiedzie 

udaliśmy się na zwiedzanie Telewizji Trwam i Radia Maryja, bardziej wytrwalsi mieli 

możliwość podziwiać kolorowe fontanny lub pospacerować po starówce wieczorem. 

W kolejnym dniu zwiedziliśmy Gniezno oraz Biskupin, tu nam troszkę popadało. Katedra w 

Gnieźnie, słynne drzwi gnieźnieńskie miejsce pochówku pierwszych władców Polski, osady 

to wszystko podziwialiśmy. Wieczorem w Zajeździe Biskupińskim bawiliśmy się świetnie 

przy muzyce granej przez ludowych grajków. Smakowaliśmy danie regionalne -  ziemniaki  

z gzikiem. 

W czwartym dniu wycieczki zwiedzaliśmy stolicę Wielkopolski czyli Poznań. 

 O godz. 12 oglądaliśmy słynne koziołki poznańskie, zwiedziliśmy katedrę , starówkę , 

muzeum. Ostatni dzień naszej wędrówki rozpoczął się dość wcześnie, bo już o godz.4.30 

wyruszyliśmy do Świebodzina by móc podziwiać pomnik Jezusa Chrystusa o wschodzie 

słońca, stamtąd wyruszyliśmy w kierunku Berlina.  

W Berlinie podziwialiśmy wieżę telewizyjną , Bramę Brandenburską, parlament (Reichstag) 

dwór, mur berliński, oraz wiele innych ciekawych miejsc. Organizatorom dziękujemy za miłe 

chwile, Ci mniej zadowoleni mają możliwość wykazać się w przyszłości, a wtedy inni będą 

ich oceniać.  

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do galerii zdjęć. 

         U.P. 

 

 

 


