
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Otwarty KUL zatroszczy się o Państwa jak najlepsze samopoczucie podczas 
całego programu. Podana poniżej cena obejmuje wszystkie wymienione elementy, takie jak: 
wykłady, spotkania, wycieczki, bilety wstępu, zakwaterowanie i wyżywienie. Naturalnie, bę-
dziecie mieć Państwo zapewnione wygodne przejazdy w poszczególne odwiedzane miejsca. 
Jakkolwiek – jak mogliście się już Państwo zorientować, przeczytawszy opis – program jest in-
tensywny i będzie wymagać od uczestników dość dobrej kondycji fi zycznej, by mogli w pełni 
i z przyjemnością korzystać z przygotowanych atrakcji. Dla Państwa wygody zaplanowaliśmy 
zakwaterowanie w hotelach znajdujących się w centrach miast, o dobrym standardzie, w po-
kojach z łazienkami. Ze względu na chęć utrzymania racjonalnej ceny przewidzieliśmy pokoje 
dwuosobowe z możliwością wykupienia pokoju jednoosobowego. Dołożyliśmy też starań, by 
przygotowany wybór restauracji spełnił Państwa oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o dobór za-
planowanego menu, jak i jakość obsługi. Zależy nam na tym, by podczas tego wyjątkowego 
programu edukacyjnego mogli Państwo skorzystać jak najwięcej i to pod każdym względem.

Cena obejmująca przelot grupowy na trasie: Toronto – Warszawa – Toronto (z możliwością 
przesunięcia daty powrotu) wynosi:

$3350 CAD (+ ew. $250 CAD – pokój jednoosobowy)

Kontakt w Polsce:  Kontakt w Kanadzie:  
Uniwersytet Otwarty KUL  przedstawiciel Uniwersytetu Otwartego
Al. Racławickie 14   KUL w Kanadzie:
20-950 Lublin   p. Marek Manturowicz
Tel.: +48 814454290  uo@tpkul.com
Fax: +48 814454289
E-mail: uo@kul.pl
www.open.kul.pl



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwer-
sytetów w Polsce. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków 

myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. 
Przez prawie ćwierć wieku do grona znakomitych Profesorów naszej Uczelni należał Karol Wojtyła – najpierw 
jako ksiądz, potem biskup, arcybiskup i kardynał – kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofi i. 
Znakomity dorobek KUL-u zobowiązuje nas do nieustannego odpowiadania na wyzwania współczesności. Dla-
tego ciągle rozwijamy swoją ofertę naukowo-dydaktyczną i wytyczamy nowe, interdyscyplinarne i nowoczesne 
kierunki studiów, niekiedy unikalne w skali Polski. KUL jest Uczelnią otwartą na wyzwania cywilizacyjne i na-

ukowe, gdzie obok teologii, fi lozofi i, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki mate-
matyczne i przyrodnicze.

Nową inicjatywą naszej Uczelni jest Uniwersytet Otwarty, którego głównym zadaniem jest popularyzacja osią-
gnięć nauki z różnych dziedzin oraz kształcenie szerokich kręgów odbiorców niezależnie od ich wieku, wykształ-
cenia oraz miejsca zamieszkania i obywatelstwa.
Adresatami oferty Uniwersytetu Otwartego KUL są praktycznie wszyscy: młodzież i dzieci, a także uczące się, 
studiujące i pracujące osoby dorosłe, jak i te, które nie mają obowiązków zawodowych. Dlatego też wykraczamy 
poza normy edukacji formalnej i dajemy szansę nauki przez całe życie, a cechą wyróżniającą UO KUL od innych 
Uniwersytetów Otwartych jest specjalna oferta skierowana do rodzin i szkół (w przygotowaniu jest m.in. kurs 
języka polskiego dla młodzieży z Kanady).
Nasza propozycja obejmuje także kursy i wykłady otwarte, różnorodne programy tematyczne dla osób z za-

granicy, w szczególności Polonii oraz nauczycieli języka polskiego, programy na zamówienie fi rm i instytucji, jak 
również specjalne programy wyjazdowe – w Polsce i za granicą.

W nawiązaniu do założeń programowych Uniwersytetu Otwartego KUL serdecznie zapraszamy do udziału w edu-
kacyjnym programie wyjazdowym zatytułowanym Śladami Jana Pawła II w Polsce. Zarówno przed, jak i po pro-
gramie zachęcamy Państwa do wysłuchania wykładów otwartych, w szeroki sposób nawiązujących do tematyki, 
która będzie poruszana podczas wyjazdu.  

Zapraszamy Państwa do udziału w programie wyjazdo-
wym zatytułowanym Śladami Jana Pawła II w Polsce. 
Dwutygodniowy pobyt w Polsce będzie okazją nie tylko do 
odwiedzenia najważniejszych miejsc związanych z postacią 
Karola Wojtyły, ale również – dzięki specjalnie przygoto-
wanym wykładom akademickim – do poszerzenia wiedzy 
na temat Jego życia i nauczania w kontekście politycznej 
i społecznej historii Polski. Bogaty plan zakłada dużą licz-
bę wycieczek oraz interesujących spotkań. Zwiedzicie więc 
Państwo zarówno Kraków, Warszawę, Lublin i Wadowice, 
jak i wiele innych spektakularnych i ważnych historycznie 
miejsc, w tym znajdujących się na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Zostaniecie Państwo przyjęci nie tylko 
przez przedstawicieli Ambasady Kanady w Polsce czy wła-
dze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który zbliża się 
do jubileuszu stulecia powstania, ale także przez przedsta-
wicieli najwyższych władz kościelnych. Jesteśmy pewni, że 
proponowany przez nas program dostarczy Państwu nieza-
pomnianych wrażeń, a wspomnienie gościnności na długo 
pozostanie w Państwa pamięci.

11 października, piątek
Wylot z Kanady.

12 października, sobota
Przylot na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie w go-

dzinach południowych, skąd udacie się Państwo do Częstocho-

wy. Nie, jak czynią to latem tysiące pątników, pieszo, ale dzięki 

wygodnemu autokarowi po południu będziecie Państwo na 

miejscu. Po zakwaterowaniu i posiłku rozpocznie się zwiedza-

nie Jasnej Góry - najsłynniejszego polskiego klasztoru i miej-

sca kultu Czarnej Madonny. To tutaj, przy Cudownym Obrazie, 

znajduje się zakrwawiony pas sutanny, który miał na sobie Jan 

Paweł II w dniu zamachu 13 maja 1981 roku, przekazany przez 

Papieża jako votum za ocalenie życia.  Wieczorem, po kolacji 

powitalnej, chętni będą mieć możliwość pozostania na nocne 

czuwanie w sanktuarium. 

13 października, niedziela
Dzień rozpocznie się Mszą Świętą, po której udacie się Państwo 

w podróż do Krakowa. Około południa znajdziecie się Państwo 

w jednym z najpiękniejszych polskich miast, przepełnionym 

pamiątkami przeszłości i zabytkami słynącymi na całą Europę 

i świat oraz miejscu szczególnie ważnym również w biografi i 

Karola Wojtyły.  Zwiedzanie rozpocznie się po obiedzie. Bę-

dziecie Państwo spacerować m.in. Drogą Królewską, która 

poprowadzi z Placu Matejki przez Bramę Floriańską w kierunku 

potężnego Rynku z Kościołem Mariackim i Sukiennicami, a na-

stępnie ulicą Grodzką, aż pod Wzgórze Wawelskie. Kolacja na 

Starym Mieście będzie godnym zwieńczeniem dnia. Przekona-

cie się Państwo jakże trudno nie zakochać się w Krakowie!

14 października, poniedziałek
Zwiedzanie kościoła i klasztoru oo. Dominikanów oraz wykład 

dotyczący historii Kościoła katolickiego na ziemiach polskich 

rozpoczną kolejny bogaty dzień, podczas którego będziecie 

Państwo uczestniczyć w dwóch ofi cjalnych spotkaniach: z ar-

cybiskupem krakowskim i wieloletnim sekretarzem Ojca Świę-

tego, ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz w redakcji 

„Tygodnika Powszechnego”, z którym przez lata współpracował 

Karol Wojtyła. Po obiedzie będzie możliwość zobaczenia słyn-

nej kopalni soli w Wieliczce – podziemnego obiektu z Listy 

UNESCO. To fascynujące miejsce od czasów średniowiecza sta-

nowi niezwykłe bogactwo kraju, najpierw przez wieki dostar-

czając cennego surowca, obecnie zaś oferując niezapomniane 

wrażenia turystom z całego świata.

15 października, wtorek
Najpierw zwiedzicie Państwo Katedrę Wawelską, która sama 

w sobie jest wyjątkowym muzeum oraz mauzoleum królów 

i bohaterów polskich. Następnie będziecie mogli poznawać 

przepiękne przestrzenie krakowskiego zamku, wypełnione naj-

cenniejszymi narodowymi pamiątkami. Popołudnie natomiast 

ukaże zupełnie inne oblicze Krakowa, zwiedzicie Państwo bo-

wiem dzielnicę Nowa Huta, zaprojektowaną w czasach komu-

nizmu jako socrealistyczne „miasto bez Boga”,  gdzie władze nie 

chciały się zgodzić na budowę kościoła. To właśnie dzięki upo-

rowi biskupa Wojtyły, w Nowej Hucie stanął kościół nazwany 

Arką Pana. Dzień zostanie zakończony spektaklem w teatrze.

16 października, środa
Dzień będący rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Pio-

trową rozpocznie się od wizyty w Sanktuarium Bożego Miło-

sierdzia w Łagiewnikach, miejscu szczególnym, tutaj bowiem 

Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu. Będzie 

to ważny przystanek w drodze ku Wadowicom, rodzinnemu 

miastu Karola Wojtyły, gdzie zwiedzicie Państwo dom, w któ-

rym urodził się przyszły papież. Po obiedzie zaplanowany jest 

wyjazd do Oświęcimia, do muzeum byłego obozu koncentra-

cyjnego Auschwitz-Birkenau. To wstrząsające miejsce pamięci 

było jednocześnie świadkiem poruszających modlitw papieży 

odwiedzających Polskę – najpierw Jana Pawła II, później rów-

nież Benedykta XVI.

17 października, czwartek
Do południa możecie się Państwo cieszyć przepięknym Krako-

wem, jeszcze raz wsłuchać się w wielojęzyczny gwar na Rynku, 

świadomie zgubić się w siatce staromiejskich ulic czy po prostu 

spędzić czas na poszukiwaniu pamiątek dla najbliższych. Na-

stępnie udacie się Państwo w podróż do Lublina. Dzień zakoń-

czy spacer oraz kolacja na lubelskim Starym Mieście.

18 października, piątek
Dzień wypełni zwiedzanie urokliwego Lublina. Prócz pozna-

wania zabytkowych kościołów (m.in. archikatedry i kościoła 

oo. Dominikanów), malowniczych ulic i wiekowych kamienic, 

będziecie mieć Państwo okazję obejrzeć słynną Kaplicę Zamko-

wą z XV-wiecznymi freskami, unikatowym przykładem styku 

sztuki sakralnej Zachodu i Wschodu na ziemiach polskich. 

W trakcie oprowadzania planowana jest przerwa obiadowa 

w jednej ze staromiejskich restauracji. Po południu zapraszamy 

na wykłady, które wprowadzą Państwa w historię kapłańskiej 

posługi oraz działalności naukowej Karola Wojtyły w czasach 

komunizmu. Prócz tego zapoznacie się Państwo z założenia-

mi Lubelskiej Szkoły Filozofi cznej oraz personalizmu w ujęciu 

Wojtyły.

19 października, sobota
Sobota rozpocznie się przedpołudniem spędzonym na naj-

starszej katolickiej uczelni w Polsce – Katolickim Uniwersyte-

cie Lubelskim Jana Pawła II. W trakcie wykładów poruszone 

zostaną ciekawe tematy  dotyczące wpływu Jana Pawła II na 

współczesną Polskę oraz kwestii ekumenizmu w nauczaniu Pa-

pieża. W południe są Państwo zaproszeni na spotkanie i obiad 

z przedstawicielami najwyższych władz uczelni, po którym 

nastąpi zwiedzanie uniwersytetu. Popołudnie oraz wieczór 

pozostają do Państwa dyspozycji. Osoby chętne będą mogły 

skorzystać z możliwości zwiedzenia Państwowego Muzeum na 

Majdanku – terenu dawnego obozu koncentracyjnego.

20 października, niedziela
Tego dnia będzie mieć miejsce Uroczysta Inauguracja roku 

akademickiego 2013/2014 na Katolickim Uniwersytecie Lu-

belskim Jana Pawła II, na której będą Państwo oczekiwanymi 

gośćmi. Rano odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, po 

której nastąpią obchody w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego 

z udziałem przedstawicieli władz kościelnych i państwowych. 

Po południu zapraszamy Państwa na wycieczkę do malowni-

czego Kazimierza Dolnego nad Wisłą, który przyciąga rzesze 

turystów nie tylko cennymi zabytkami i ciekawą historią, 

ale również swoim niezwykłym położeniem. Dzień zakończy 

kolacja w Nałęczowie, kameralnym uzdrowisku, do którego 

przyjeżdżały niegdyś takie postaci jak Bolesław Prus, Henryk 

Sienkiewicz czy Stefan Żeromski.

21 października, poniedziałek
Dzień rozpocznie się wykładami, podczas których zostaniecie 

Państwo wprowadzeni w bardziej szczegółowe zagadnienia 

z nauczania Karola Wojtyły: kwestię relacji wiary oraz rozumu, 

problematykę ludzkiej pracy, a także teologii ciała. Po obiedzie 

będziecie mieć Państwo okazję spotkać się z przedstawicielami 

władz Lublina. Popołudniowy wyjazd do pobliskiej Kozłówki 

wypełniony będzie zwiedzaniem doskonale zachowanego ze-

społu pałacowo-parkowego rodu Zamoyskich oraz unikatowej 

Galerii Sztuki Socrealizmu.

22 października, wtorek
Po porannym wykładzie dotyczącym cierpienia w życiu i na-

uczaniu Jana Pawła II, udacie się Państwo na wycieczkę do 

pięknego Zamościa. Renesansowe miasto idealne, nazywane 

Padwą Północy, stanowi niezwykły klejnot na Liście Światowe-

go Dziedzictwa UNESCO – zachwyca układem urbanistycznym, 

imponującymi fortyfi kacjami oraz pieczołowicie odnawianą 

w ostatnich latach cenną architekturą. Wspaniały pomnik po-

tęgi rodu Zamoyskich to również twierdza, która w swej historii 

nigdy nie została zdobyta przez wrogie wojska. Kolacja przewi-

dziana jest w Lublinie.

23 października, środa
Tego dnia udacie się Państwo do Warszawy, gdzie po obiedzie 

rozpocznie się zwiedzanie miasta. Trudno nie zachwycić się 

historycznym centrum, gdy pamięta się, że po II wojnie świa-

towej stolica była niemalże kompletnie zniszczona. Właśnie 

z tego powodu zrekonstruowana warszawska Starówka znala-

zła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzicie 

Państwo Zamek Królewski, gdzie uchwalono pierwszą na kon-

tynencie europejskim nowożytną konstytucję oraz udacie się 

do Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy na 

prezentację fi lmu o dziejach miasta.

24 października, czwartek
Kolejny dzień poznawania Warszawy obejmie m.in. spacer po  

Łazienkach – malowniczym zespole parkowym z klasycystycz-

nym Pałacem na Wodzie. Zwiedzicie Państwo również Muzeum 

Powstania Warszawskiego, zaś akcentem odnoszącym się do 

najnowszych czasów będzie wizyta w kościele św. Stanisława 

Kostki, przy którym znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełusz-

ki. Wieczorem podczas kolacji będziecie mogli Państwo poroz-

mawiać o współczesnej Polsce z przedstawicielem polskich 

mediów.

25 października, piątek
Ostatni dzień w Warszawie rozpocznie ofi cjalne spotkanie 

w Ambasadzie Kanady dotyczące historii stosunków dyplo-

matycznych między Polską a Kanadą. Czas po południu należy 

całkowicie do Państwa. Zakończeniem programu będzie nato-

miast uroczysta kolacja pożegnalna.

26 października, sobota
Wylot do Kanady. 

Autorem programu jest Uniwersytet Otwarty KUL

ŚLADAMI JANA PAWŁA II W POLSCE


