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Zaświadczenie nr 120/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę       Olsztyn,10.12.2015 
Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy    

 
             Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 

     Olsztyn, ul. Mroza 25 
 

                    Zielona szkoła „PUSZCZYKOWO 2016”                      
 

Termin: 17-20.05.2016 
Ilość uczniów: około 75 
Ilość opiekunów: 5 
 

Puszczykowo - miasto położone około 12 km na południe od Poznania, otoczone 

obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Początek zabudowy willowej, tak 

charakterystycznej dla miejscowości tworzących dzisiejsze miasteczko, datuje się na 

schyłek XIX wieku. Znajduję się tutaj wiele zabytkowych obiektów, a także trasy 

spacerowe w parku nad zakolem rzeki Warty.  

Zakwaterowanie 
 

   Leśny Ośrodek Wypoczynkowy „Puszczykowo” - położony na terenie parku, 

budynek hotelowy murowany, teren o powierzchni 2,5 ha jest ogrodzony            

i strzeżony, porośnięty różnorodną roślinnością drzewiastą i krzewiastą.        

Ośrodek  dysponuje miejscami noclegowymi w 36 pokojach (2, 3  i 4-osobowych), 

część pokoi jest  o podwyższonym standardzie. 

Pokoje posiadają niezależne łazienki, wyposażone są w sprzęt RTV oraz 

bezpłatny dostęp do Internetu, pokoje o podwyższonym standardzie 

wyposażone są w lodówki, czajniki i suszarki do włosów.  

Hotel posiada kawiarnię, restaurację z własną kuchnią, salę telewizyjną, 

świetlicę ze stołem do bilarda.  

     Relaksowi i rekreacji sprzyjają otaczające ośrodek lasy z przepływającą          

w pobliżu rzeką Wartą, liczne szlaki turystyczne prowadzące przez 

Wielkopolski Park Narodowy, atrakcje sportowe : kort tenisowy, boisko do gry 

w piłkę siatkową i koszykową, a w opiece nad dziećmi pomoże bezpieczny plac 

zabaw z huśtawkami i piaskownicą.  
 

RAMOWY PROGRAM  

Dzień 1 17.05. wtorek 
 

Godz. 6.30 podstawienie 2 autokarów w ustalonym miejscu w Olsztynie  

Godz. 6.45 wyjazd w kierunku Inowrocławia 

Inowrocław - miasto w województwie kujawsko-pomorskim, położony jest nad rzeką 

Noteć, Posiada bogate złoża soli kamiennej, które wydobywane są tutaj od czasów 

starożytnych oraz tężnie solankowe. 
� spacer po Parku Zdrojowym 
� tężnie solankowe (uzdrowiskowe) - drugie co do wielkości tężnie 

 w Polsce i jedne z nielicznych w całej Europie.   

 

Żnin - miasto położone wśród jezior, prawa miejskie od 1263 r.  

       Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą sprzed 10 tysięcy lat … 
 

Przejazd kolejką wąskotorową na trasie Żnin – Wenecja  
       Kolejka pędzi po wąskich torach  z prędkością nie przekraczającą 25 km/h 
       Podczas jazdy można obserwować piękne widoki Ziemi Pałuckiej,  
       a w pobliżu stacji w Wenecji – parowozy,  wagony osobowe, pocztowe,    

       najstarsze eksponaty pochodzą z XIX wieku i należą do Muzeum 

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie nr KRS 0000242712   kapitał zakładowy 50 000 złotych 



    

 Obok muzeum w Wenecji znajdują się też ruiny XIV wiecznego zamku zbudowanego 

przez Mikołaja Nałęcza, który nosił przydomek  „Krwawy Diabeł Wenecki”.  
 

Przejazd autokarem z Wenecji do Biskupina  
 

Biskupin - miejscowość leżąca na półwyspie jeziora Biskupińskiego,  osada  

        obronna związana z ludnością kultury łużyckiej, założona około roku 740 p.n.e.    

        Jest to największa w Europie ekspozycja osady warownej z początku epoki żelaza.  

         Ludność osady zajmowała  się uprawą roli,  hodowlą, rybołówstwem, myślistwem  

         i zbieractwem.   

� zwiedzanie Osady Biskupińskiej  z przewodnikiem 
� czas wolny około ½ godz.  – zakup pamiątek 
 

Przejazd do Marcinkowa k/Gąsawy 
 

� pomnik Leszka Białego - „prosto z kąpieli ze strzałą w plecach” 
 

 Około godz. 18-ej przyjazd do Puszczykowa 

� zakwaterowanie 
� obiadokolacja  

      Czas wolny - zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka 
 Nocleg 

 

Dzień 2 18.05. środa  
 

� śniadanie + „prowiant” 
Wycieczka na trasie: Rogalin, Gołuchów, Śmiełów 

Muzeum Pałac w Rogalinie,  barokowo-klasycystyczny pałac, park i wozownia 

pochodzą z XVIII wieku.  

W pałacu znajduje się galeria malarstwa udostępniona dla zwiedzających, która 

ma w swych zbiorach prace takich artystów jak: Jan Matejko, Jacek Malczewski, 

Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, 

Aleksander Gierymski i inni. 

 
Rogaliński Park Krajobrazowy  – park krajobrazowy rozciąga się po obu 

stronach rzeki Warty. Nazwa pochodzi od wsi Rogalin, gdzie rosną 

najbardziej znane z wielkopolskich dębów. 
 

Dęby rogalińskie stały się symbolem Wielkopolski.  
Najsłynniejsze są: trzy rosnące w części angielskiej przypałacowego parku 

rogalińskiego "Lech", "Czech" i "Rus" o obwodach 635, 726 i 926 cm 
 

Muzeum A. Mickiewicza w Pałacu  w Śmiełowie 
 

Muzeum mieści się w klasycystycznym pałacu z końca XVIII wieku, należącym 

do pereł polskiej architektury,  posiada monumentalny portyk joński, 

neopalladiańskie arkadowe galerie, strojne panoplia oraz charakterystyczne 

oficyny z łamanymi dachami, będącymi echem wzorów z chińskich pagód. 
 

W połowie sierpnia 1831 roku zatrzymał się tu Adam Mickiewicz, który wiózł 

ze sobą pisma od Legacji Polskiej w Paryżu dla Rządu Narodowego. 

Przebywali tu m.in.: H. Sienkiewicz, J. I. Paderewski, Maria Gorecka – córka 

Mickiewicza, L. Różycki, W. Kossak, W. Tatarkiewicz, gen. J. Haller. 
 

Muzeum Zamek w Gołuchowie - historia zamku wznoszącego się nad 

rzeczką Trzemną liczy ponad 400 lat. Bryła zamku ma charakter renesansu 

francuskiego.  

Ekspozycją zabytkowych wnętrz i dzieł sztuki, m.in. część zbioru starożytnych 

waz greckich pozyskanych przez Jana Działyńskiego z wykopalisk w Noli, Capui  

i Neapolu (tzw. wazy gołuchowskie), zaś w oficynie Muzeum Leśnictwa                    

i restauracja. 

 



 
 

 

Około godz.  18-ej powrót do ośrodka 
 

� obiadokolacja 
Czas na rekreację i zawody sportowe,  możliwość zorganizowania dyskoteki 

Nocleg 

Dzień 3 19.05.  czwartek 
 

� śniadanie  
 

Wyjazd na wycieczkę do Poznania 
 

Poznań - miasto  założone w X wieku nad Wartą, u ujścia Cybiny, prawa miejskie od  

      1253r .  Historyczna stolica Wielkopolski,  obecnie  piąte pod względem liczby ludności  

      miasto w  Polsce.  
 

Zwiedzanie z przewodnikiem - spacerkiem po centrum mioasta   
� Ratusz ze słynnymi koziołkami  
� Bamberka, pręgierz,  
� zabytkowe kamienice, … 
� pomnik „Poznańskie koziołki” - sesja zdjęciowa 

Czas wolny na Rynku   
 

 Przejazd nad Jezioro Maltańskie – sztuczny zbiornik wodny położony w Poznaniu 

na prawym brzegu Warty, powstały w 1952 roku w wyniku spiętrzenia Cybiny. 

Malta Ski – centrum sportowo-rekreacyjne 
� letni tor saneczkowy - długość 530 m 

Zjazd malowniczo wijącą się, stalową rynną na specjalnie przygotowanych 

wózkach imitujących sanki. Urozmaicona trasa, duża ilość zakrętów, zmiany 

nachylenia -     to na pewno wywoła emocje!  

Jest to świetna i całkowicie bezpieczna zabawa. 
 

Powrót do ośrodka 
 

� obiad 
 

Muzeum przygód Arkadego Fiedlera - zwiedzanie z przewodnikiem 
 

� Ekspozycja prezentuje eksponaty przywiezione z wypraw prowadzonych 

przez podróżnika, a także związane z jego udziałem w II wojnie światowej, 

a zwłaszcza w Dywizjonie 303.  

W muzeum zgromadzono zbiory etnograficzne, przyrodnicze, 

entomologiczne, religijne, ludowe rzemiosło i Tajemniczy Świat Indian. 

� Ogród Tolerancji, w którym zgromadzono modele różnego rodzaju rzeźb     

i obiektów ważnych dla rozwoju poszczególnych cywilizacji na świecie.  
 

� kolacja 
Czas na rekreację na terenie ośrodka 
 

Nocleg 

 

Dzień 4 20.05.  piątek 
 

� 8:00 – śniadanie, wykwaterowanie 
 

9:00 –  wyjazd Lednicy  
 
 

Ostrów Lednicki - Muzeum Pierwszych Piastów – zwiedzanie:  
 

� makieta wyspy w gablocie wraz z zadaszeniem  
� relikty założenia pałacowo - sakralnego  
� rekonstrukcja drewnianej drogi z X wieku 
� ruiny pałacu z czasów Mieszka I 



 
 

� kaplica z basenami chrzcielnymi 
� „Staroteka”  - krzyżyk z brązu posrebrzany i pozłacany  
� wystawa w „stodole”  

 
 

Gniezno – założone w 940 roku, prawa miejskie w 1243r. , pierwsza stolica 

Polski, pierwsza metropolia kościelna, Stołeczne Królewskie Miasto, miasto św. Wojciecha 
 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

� Katedra Gnieźnieńska ze słynnymi Drzwiami, pięknymi 
sklepieniami oraz sarkofagiem św. Wojciecha 

� rynek z zabytkowymi kamieniczkami 
� pomnik Bolesława Chrobrego 

 

� obiad - restauracja w Gnieźnie 
 

Wyjazd w kierunku Olsztyna 
 
 

Około godz. 20-ej przyjazd do Olsztyna 
 

Koszt imprezy :  520 PLN/uczn.   przy  około 76-80 uczniów  
     535 PLN/uczn.   przy około 72-75 uczniów 

Cena zawiera : 
 

� przewóz – 2 autokary klasy turystycznej - (klimatyzacja, video, nagłośnienie) 
� zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach z łazienkami 
� wyżywienie : 3 śniadania (bufet), 2 obiady, 2 obiadokolacje,  1 kolacja, 1 prowiant  
� realizację w/w pozycji programu 
� przewodników i bilety wstępu w czasie wycieczek 
� bilety na Malta Ski - jeden zjazd 
� bilety na kolejkę  Żnin - Wenecja 
� zakwaterowanie i konsumpcję dla opiekunów 
� korzystanie z atrakcji rekreacyjnych ośrodka 
� opiekę przedstawiciela biura – pilota 
� ubezpieczenie NNW 
 

Uczestnicy muszą posiadać: ręczniki i przybory toaletowe, wygodne  obuwie, stroje sportowe,  

                                                 nakrycie głowy 
                 Z          

Tel.     512 357 865                                        życzeniami miłych wrażeń! 
  

 

 
 
 

 

 


