
Jeśli uwielbiasz zwierzaki znajdź czas na tę wycieczkę i nie odmawiaj naszemu zaproszeniu  

- to jedyne w Polsce takie święto – poświęcenie zwierząt idących z właścicielami w procesji 

na Świętego Rocha w Mikstacie 

MIKSTAT – ANTONIN
ŻYCHLIN - KALISZ - STRZY ŻEW - KOTŁÓW

„Szlakiem Fryderyka Chopina po Wielkopolsce”„Szlakiem Fryderyka Chopina po Wielkopolsce”„Szlakiem Fryderyka Chopina po Wielkopolsce”„Szlakiem Fryderyka Chopina po Wielkopolsce”

15 - 16 sierpnia 2015 r.
W programie zwiedzania m. in.:

- jedna z  najbardziej niezwykłych procesji ko ścielnych, w której w dzie ń patrona zwierz ąt

wierni uczestnicz ą ze swoimi czworonogami (od małych zwierz ątek domowych do du żych

gospodarczych), a ksi ądz poświęca je ze specjalnego podwy ższenia obok zabytkowego

modrzewiowego ko ściółka pw. Św. Rocha;

- otoczony wspaniałym zabytkowym parkiem pałac my śliwski hrabiego A. Radziwiłła 



w Antoninie, w którym dwukrotnie go ścił najwi ększy polski kompozytor, a obecnie corocznie

organizowane s ą międzynarodowe konkursy pianistyczne „Chopin w barwach  jesieni”;

- klasycystyczny pałac Bronikowskich w Żychlinie z pomnikiem Fryderyka Chopina

upami ętniaj ącym  jego pobyt;

- pamiątki pobytu kompozytora u matki chrzestnej w Strzy żewie i na balu w Kaliszu;

- jeden z najstarszych w Wielkopolsce roma ński ko ściół w Kotłowie - Sanktuarium Matki

Boskiej – rozbudowany w niezwykle unikalny sposób w  XIX wieku;

- neobarokowy ko ściół pw. Św. Trójcy w Mikstacie ze stoj ącym przed nim zabytkowym

wielofiguralnym drewnianym krzy żem, jedno z ostatnich zachowanych wolno stoj ących 

dzieł wybitnego wielkopolskiego rze źbiarza ludowego –  Pawła Bryli ńskiego.  

Wyjazd   w sobotę o 8,00 z Placu Bankowego w Warszawie.   Powrót   w niedzielę ok. 21,00. 

Nocleg   w luksusowym hotelu „Europa” w centrum Kalisza 

                                      (pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym).

Koszt :   250.- zł. –  (emeryci, dzieci, młodzież szkolna i studenci: 240.- zł.).

Informacje i zapisy:   u  kierownika  wycieczki  -  Marka  Piaseckiego  (tel. 603 404 213).

Zapisy do wyczerpania miejsc, nie dłu żej ni ż do środy   22 lipca   


