
WSKAZÓWKI DLA PIELGRZYMA 
 

1.Osobiste wyposażenie Pielgrzyma, które zabiera na szlak pielgrzymki: 

- Ważny paszport (za ważność paszportu odpowiada właściciel) 

- Otrzymany identyfikator, który należy nosić na widocznym miejscu 

- Wygodne, rozchodzone buty, wełniane lub bawełniane skarpety w kilku kompletach, 

pelerynę przeciw deszczową, czapeczkę lub kapelusz od słońca, wygodne, praktyczne 

ubranie stosowne do stanu. Zakaz noszenia szortów, wydekoltowanych bluzek i 

zdejmowania koszul!!! 

- Mały plecak a w nim kubek, łyżka, pojemnik na picie, apteczka osobista w niej: bandaż 

elastyczny, spirytus salicylowy, talk, wapno, tłusty krem ochronny, opatrunki „Cosmopor” 

na powstałe pęcherze oraz zapobiegawczo opatrunki „Compeed” i leki osobiste. 

Organizator zapewnia chleb i herbatę. Korzystając z życzliwości dobrych ludzi w miarę  

możliwości będziemy organizować gorące  posiłki. 

 

2.Główny bagaż to tylko 1 sztuka w wielkości normalnej walizki, waga do 20 kg. 

Wkładamy: śpiwór, karimatę, dres lub piżamę do spania, latarkę, zapasowe obuwie, 

ubranie i bieliznę na zmianę, ręczniki, środki higieny osobistej, klapki, konserwy i suchy 

prowiant na dalszą drogę. Wszystkie rzeczy zabezpieczyć przed zamoknięciem. Zakaz 

zabierania namiotów i łóżek polowych!!! 

 

3.W przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę lekarza na opuszczenie grupy 

i jazdę samochodem ,,sanitarką”. Pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokumenty 

potrzebne, aby skorzystać z pomocy szpitala i znać PESEL. 

 

4. Msza Święta na  rozpoczęcie 11. Rzeszowskiej Pielgrzymki Pieszej do Lwowa 

odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2019 r. o godz. 6.00 w kościele p.w. Świętego 

Krzyża w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 20. 

 

SZCZEGÓŁOWA TRASA PIELGRZYMKI 

 

Dzień 1 - wtorek 25.06.  Dzień 4 - piątek 28.06. 

Rzeszów - Kańczuga 35 km  Mościska - Gródek 36 km 

Słocina 4 km  Twierdza 6 km 

Malawa 4 km  Berechowce 4 km 

Kraczkowa 7 km  Sudowa Wisznia 6 km 

Albigowa 4 km  Księży Most 6 km 

Markowa skr. 4 km  Rodatycze 5 km 

Markowa 4 km  Bratkowice 5 km 

Sietesz 4 km  Gródek 4 km 

Kańczuga 4 km    

     



Dzień 2 - środa 26.06.  Dzień 5 - sobota 29.06. 

Kańczuga - Żurawica 38 km  Gródek - Hodowica 23 km 

Pantalowice 6 km  Gródek 4 km 

Pruchnik 6 km  Kiernica 4 km 

Chorzów 5 km  Bartanów 6 km 

Rokietnica 5 km  Obroszyn 4 km 

Kosienice 4 km  Basiwka 3 km 

Maćkowice 4 km  Hodowicja 2 km 

Żurawica las 4 km    

Żurawica 4 km    

     

Dzień 3 - czwartek 27.06.  Dzień 6 - niedziela 30.06. 

Żurawica - Mościska 32 km  Hodowicja - Lwów 20 km 

Bolestraszyce 5 km  Sokolniki 6 km 

Wyszatyce 5 km  Stryjska 4 km 

Torki 2 km  Stryjska 4 km 

Medyka Granica 5 km  Lwów - katedra 4 km 

Szeginie 2 km  Msza św. godz. 10.30 

Woltysia 4 km  Cmentarz Łyczakowski 2 km 

Trzcieniec 4 km  Droga Krzyżowa godz. 14.00 

Mościska 5 km  Wyjazd do Polski godz. 15.30 

 

Po przybyciu do Rzeszowa rozwiązanie 11. Rzeszowskiej Pielgrzymi Pieszej 

do Lwowa. 


