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Zaświadczenie nr 120/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę                          Olsztyn, 18.11.2016 
Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy                                                                                                

     Społeczny 

      Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 101 

w Olsztynie  

      „Zielona Szkoła”  -  Jastrzębia Góra i okolice 
 

   Termin: 30.05 – 02. 06.2017 

Ilość osób:  około 80 + 6 
    RAMOWY PROGRAM  
DZIEŃ 1   30.05. 
 

• 8:15 – zbiórka na parkingu w pobliżu szkoły 
 8:30 – wyjazd z Olsztyna 

 

Około 13-ej przyjazd do Sławutowa 
 

Gród Słowiański Sławutowo – przenieś się w czasie o 1000 lat i zobacz, 

                                 jak żyli ludzie w średniowieczu w grodach warownych ! 
Osada jest grodem warownym, otoczona 400-metrową palisadą z 3 bramami obronnymi.     
W środku znajduje się 8 chat, w których mieszczą się warsztaty rzemieślników. Osada 
pełni funkcje edukacyjne i popularyzuje wiedzę o naszych przodkach. Prowadzi się tu 
warsztaty, podczas których dzieci mogą nauczyć się lepienia garnków, wypiekania 
podpłomyków, tkania czy filcowania. 
 

Program pobytu w Grodzie Słowiańskim (około 1,5h): 

� zwiedzanie osady z przewodnikiem 
� warsztaty rzemieślnicze – nauka podstaw (do wyboru) garncarstwa / tkactwa/ 

piekarstwa/ zdobnictwa w teksturze techniką naszych przodków. Uczniowie pod okiem 
prowadzących samodzielnie wylepiają garnki, tkają krajki, wypiekają podpłomyki... 

 

 Po zajęciach wyjazd do Jastrzębiej Góry 
Jastrzębia Góra – miejscowość letniskowa nad Morzem Bałtyckim, będąca najdalej na  
        północ wysuniętą częścią Polski. Wart uwagi jest wyjątkowo malowniczy, wysoki klif,  
        stale rzeźbiony przez morskie fale, piękne piaszczyste plaże.  

 Około godz. 17-ej przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „HUTNIK” 

OW-R HUTNIK usytuowany jest w najwyższym punkcie Jastrzębiej Góry /70 m n.p.m./,   
       w odległości 800 m od plaży. Teren ośrodka jest ogrodzony i strzeżony. 
      Na terenie ośrodka znajdują się: dzienna kawiarnia "Florianka", sale dydaktyczne,  
     świetlica  ze sprzętem RTV, parking strzeżony, gabinet lekarski, stołówka. 
 Do dyspozycji uczestników jest pływalnia kryta, boisko do siatkówki, kort  tenisowy, 
bilard, tenis stołowy.  

� zakwaterowanie - pokoje 3 osobowe z łazienkami 
                         czas na zapoznanie się z ośrodkiem 
� obiadokolacja 

Spacer nad Bałtyk oraz do centrum Jastrzębiej Góry 

 Nocleg 
 

DZIEŃ 2   31.05. 
 

� śniadanie + „prowiant” 
 

 Wyjazd do Łeby 
 

Spacer do Wydmy Łąckiej + czas wolny na plaży  
 

 Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym to największy w Europie pas ruchomych wydm. 
Jest to prawdziwa piaszczysta pustynia, znajdująca się na wąskiej mierzei pomiędzy 
Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łebsko. Wiatr sprawia, że wydmy przemieszczają się             

i osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów! 
Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zagrały pustynię w filmie „W pustyni                 

i w puszczy” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. 

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



 

 

Wizyta w Łeba Parku 
 

Łeba Park – niezwykła, fantastyczna przygoda w przeszłość, aż do epoki 
kredy. Tylko w Łebie w Parku Dinozaurów na 20 ha spotkasz trójwymiarowe 
gady naturalnej wielkości.  
Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane widoki i przeżycia, które na zawsze pozostaną 
w pamięci małego człowieka. Fantastyczna przygoda edukacyjna dla małych i doskonała  
zabawa dla dużych miłośników największych gadów w historii.  

Atrakcje, w cenie biletu, to: 
 

 

� park dinozaurów,  
� korzystanie z placu zabaw 
� muzeum Skamielin i Minerałów, Galeria Bursztynowa 
� film w kinie 7D max 

Ponadto możliwość korzystania - fakultatywnie 
� Zamek Strachu,  Bajlandia  
� Pojazdy Flinstonów... i wiele, wiele innych!  
 

 

 Przejazd do Jastrzębiej Góry 
 

� obiadokolacja  
Zajęcia rekreacyjne na terenie ośrodka, w tym korzystanie z basenu 
 

   Dyskoteka, nocleg 
 

 

Dzień 3  01.06. 
 

� śniadanie  
 

 Wyjazd na Półwysep Helski  
 

Jurata - tu znajduje się prezydencki ośrodek „Mewa”, luksusowo wyposażone dwa główne 
budynki mają około 2 tys. mkw. Pomiędzy nimi znajduje się zbudowana za czasów 
Aleksandra Kwaśniewskiego dwupiętrowa wieża widokowa, to miejsce do cichego          
i spokojnego wypoczynku, 

Hel - Fokarium  , które zajmuje się ochroną i odtworzeniem fok szarych  w rejonie 
południowego Bałtyku.  
Fokarium składa się z kilku połączonych ze sobą basenów o nieregularnych kształtach. Można 
do nich podchodzić bardzo blisko, można stanąć przy przesmyku między basenami,             
by widzieć przepływające foki dosłownie na wyciągnięcie ręki…  

� zwiedzanie muzeum 

� oglądanie karmienia fok 

� spacer po promenadzie, port, latarnia morska 

Władysławowo - „Hallerówka” - zabytkowa drewniana willa wybudowana w 1922 r. 

należała do gen. Józefa Hallera, zwiedzanie: 
� Izba pamięci Hallera 

� Ekspozycja „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały” 

� Muzeum Ziemi Puckiej 
 

 Powrót do ośrodka  
 

� obiad,  czas na rekreację około ½  godz.  
 Wyjazd do Żarnowca i Pucka 

 

Elektrownia Wodna Żarnowiec - największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa 
położona nad Jeziorem Żarnowieckim, w Szymanowie, uruchomiona w 1983r. Elektrownia 
wykorzystuje do swojej pracy spiętrzone wody Jeziora Żarnowieckiego (zbiornik dolny) oraz 
sztucznie magazynowane w zbiorniku górnym powstałym na pobliskim płaskowyżu, na miejscu 
dawnej wsi Kolkowo.. 

� zwiedzanie elektrowni z przewodnikiem – SUPER WRAŻENIA 
 Po zwiedzaniu przejazd do Pucka  

Puck, miasto na Kaszubach północnych zwanych Nordą, położone nad  Zatoką Pucką  

� spacer po drewnianym molo, deptaku 
� wejście na wieżę widokową, piękne widoki na Zatokę oraz Półwysep Helski, 

widoczna też przystań w Juracie (willa prezydenta) 
 

 Powrót do ośrodka  
 

� kolacja, czas wolny, dyskoteka  
     Nocleg 
 



 
Dzień 4  02.06. 
 

� śniadanie, wykwaterowanie  
 

 Wyjazd w kierunku Olsztyna przez : Strysza Buda, Będomin  
Strysza Buda - Kaszubski Park Miniatur, to podróż dookoła świata, po Polsce  
                             i po Kaszubach, a także wiele innych atrakcji !!! 
 

� Park miniatur - czeka na nas podróż dookoła świata, później Kaszuby z 
bogatą architekturą, następnie budowle z Polski, w tym latarnie morskie 

� Gabinet śmiechu - gwarantowana duża dawka śmiechu, tu możesz 
zobaczyć swoje odbicie w nietypowy sposób 

� Bajkowa kraina - ponad 60 postaci z różnych bajek i baśni, najbardziej 
znani bohaterowie najmłodszych... ale też starszych. 

� Mini zoo - białe daniele, kucyki, świnki wietnamskie, mini króliki, kurki, .. 

� Zamek strachu - tylko dla odważnych ! „sam na sam z Drakulą” … 
 

 Przejazd do Będomina  
 

Będomin (kasz. Bãdomino) – wieś kaszubska w powiecie kościerskim - dwór 

         szlachecki, należący w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich, tu urodził si ę, 
           twórca Mazurka D ąbrowskiego,  Józef Wybicki 
 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

� Muzeum Hymnu Narodowego jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego 

� zabytkowe wnętrza  pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII i początku XIX wieku. 

Wystawy : 
�  Józef Wybicki i jego epoka ukazuje życie i działalność publiczną Józefa Wybickiego 

oraz okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego 

� Losy Mazurka Dąbrowskiego - przedstawia rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej 
Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej państwowości, począwszy 
od XIX wieku aż po okres II wojny światowe 

� Pomnik orła - wielka pięciometrowa rzeźba orła wykonana z 248 
metalowych kos ... 

 

� obiad - restauracja w Będominie 
 

 Wyjazd w kierunku Olsztyna  
Planowany przyjazd do Olsztyna około godz. 19-ej 
 

Koszt imprezy : 480 PLN/uczn.   (przy  około  80 uczniów) 
 

Cena zawiera : 
 

� przewóz – 2 autokary klasy turystycznej - (klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa, 

radio, video, nagłośnienie) 

� zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach z łazienkami 
� wyżywienie : 3 śniadania, 2 obiady, 2 obiadokolacje,  1 kolacja, 1 x prowiant 
� realizację w/w pozycji programu 
� przewodników i bilety wstępu w czasie wycieczek 
� instruktorów podczas warsztatów edukacyjnych 
� zakwaterowanie i konsumpcję dla opiekunów 
� korzystanie z atrakcji rekreacyjnych ośrodka, w tym basen  kryty w ośrodku 
� ratownika na basenie 
� opiekę przedstawiciela biura – pilota 
� ubezpieczenie NNW 

Uczestnicy muszą posiadać: ręczniki i przybory toaletowe, wygodne  obuwie, stroje sportowe,  
                                                            nakrycie głowy, strój kąpielowy, czepek, podręczny plecak  

            Z        

  

Tel.     512 357 865                                  życzeniami miłych wrażeń! 
   Stanisław Lipka 

 


