
    Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”  

oraz  

Sekcja Oświaty i Wychowania                                            

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze  

zapraszają dzieci członków związku i osób niezrzeszonych 

do skorzystania z oferty kolonii letnich 
 

Kolonie letnie na  Suwalszczyźnie  

z 2 dniową wycieczką na Litwę ( Wilno i Trok, Druskienniki) 
(dla dzieci posiadających paszport lub tymczasowy dowód tożsamości) 

 

Wiek dzieci:  8 – 16 lat  

Liczba miejsc: 45  (na każdym turnusie) 

Turnus:     14. 07. – 26. 07. 2013 r. (dzieci z klas V i VI Szkoły Podstawowej  oraz Gimnazjum) 

                       28. 07 - 09. 08. 2013 r.  ( dzieci z klas I – V Szkoły Podstawowej) 

Koszt:   ok. 1430 zł  (koszt może zostać zmniejszony od 50 zł do 200 zł   po uzyskaniu dotacji     

                                    z Kuratorium Oświaty i Biura Edukacji m.st. Warszawy) 

 

ZAKWATEROWANIE: Hotel ***„SKARPA” w Sejnach.  

Pokoje 2, 3, 4, 5  osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.  
      

Sejny  – miasto położone nad rzeką  Marycha, która jest dopływem Czarne Hańczy w północno-

wschodniej Polsce. Początki Sejn sięgają XV wieku. Sejny są miastem bardzo rozwiniętym pod 

względem kultury. Co roku odbywa się tu wiele międzynarodowych festiwali. Ponadto działa           

tu Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów, który przekazuje historię, kulturę, tradycje                 

i wielonarodowość Sejn. W parku miejskim odbywają się festiwale rzeźby artystycznej i ludowej. 
 
 

Do dyspozycji uczestników kolonii: sala konsumpcyjna, świetlice z TV, dostęp do internetu, stół do ping-ponga. 

tereny rekreacyjne w pobliżu hotelu, boiska do piłki nożnej i siatkowej „ORLIK” należące do szkoły.  
 

WYŻYWIENIE:  4 posiłki dziennie w restauracji hotelu (3 posiłki główne + podwieczorek).  

W dniu przyjazdu obiad i kolacja. W dniu wyjazdu śniadanie oraz  suchy  prowiant i napoje na drogę.  
 

PROGRAM  

 3 wycieczki autokarowe 

I.  Litwa – wycieczka 2 dniowa z noclegiem w hotelu Europa Stay 

 Wilno – stolica niepodległej Litwy, miasto położone  

nad Wilią i Wilejką.  Dla Polaków to miasto ma szczególne znaczenie  

– tu mieszkali i tworzyli m.in. Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko,  

Kraszewski i wielu innych. W tym mieście zrodził się polski romantyzm.  

       Zwiedzanie z przewodnikiem:  
  Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej –  cudowny obraz  
 Cerkiew św. Ducha – prawdziwą perłą tej świątyni jest barokowy, złocony ikonostas 
 Ratusz , plac ratuszowy, opera, dom rodziny Maryli Rodowicz,… 
 Katedra, Wieża i pomnik Gedymina, pomnik Adama Mickiewicza 
 Uniwersytet Wileński – założony przez S. Batorego 
  Cmentarz na Rosie z grobami sławnych Polaków, cmentarz żołnierzy polskich,    

 Mauzoleum  „Matka i serce syna” (Józefa Piłsudskiego) 

 Troki - miasteczko położone wśród jezior.  Jeden z najstarszych grodów litewskich 

 Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie jeziora Galwe  

 Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie jeziora Galwe  

 Domy karaimskie, świątynia (kynesa) 

 degustacja „kibinów”   
 Druskienniki – piękny kurort uzdrowiskowy położony nad Niemnem, z jednym  

                        z największych parków wodnych w Europie. 

 spacer po uzdrowisku 
 korzystanie z atrakcji AQUAPARKU : baseny, zjeżdżalnie, gejzery, 

 
 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


II. Szlak Papieski - wycieczka autokarowa po Suwalszczyźnie 
 Wigry – klasztorny zespół kamedulski: wieża, eremy, kościół,  

apartamenty papieskie, których mieszkał Jan Paweł II w 1999 r. 

 Studzieniczna – mała miejscowość, w której jest zabytkowy drewniany kościół,   

Kapliczka na wyspie jeziora oraz studnia. Na pamiątkę pobytu Jana Pawła II postawiono 

 piękny pomnik 

 Rejs statkiem ze Studzienicznej do Augustowa – statek przepływa przez śluzy,  

 które podnoszą do góry i opuszczają, aby wyrównać różnicę poziomów między jeziorami  

 Augustów – miasto królewskie,  założone przez króla Zygmunta Augusta 

 KANAŁ AUGUSTOWSKI to bezcenne, unikatowe w skali europejskiej dzieło  
budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. 

 spacer po Rynku Zygmunta Augusta 

 pobyt na plaży i terenach rekreacyjnych nad Jeziorem Necko 
 

III. Wycieczka autokarowa po Suwalszczyźnie:  
  Suwałki 
 Suwalska starówka oraz piękny park 
 Muzeum im. Marii Konopnickiej  
 Muzeum Okręgowe, w tym bogate zbiory minerałów z rejonu Suwalszczyzny  
 Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny 
 Przejażdżka Wigierską Kolejką Wąskotorową, której szlak prowadzi przez 

Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską. Wzdłuż trasy, tuż nad brzegiem                                            
jeziora Wigry znajdują się przystanki widokowe.   

 Stańczyki - Akwedukty Puszczy Rominckiej' - potężne wiadukty o długości 200 m.  
     i wysokości 36 m. (nieczynnej obecnie) linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy.  
     Filary mostów ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach  w Pont du Gard,   
 Wiżajny – trójstyk granic: Polska – Rosja - Litwa  

 

 Wycieczki po Sejnach i okolicy 

 plażowanie nad jeziorem i kąpiele pod opieką ratownika  

 przejażdżka „ciuchcią” po Sejnach i okolicy – 2 razy w tygodniu 
  

 DODATKOWE ATRAKCJE: 

 zabawy integracyjne na placu zabaw i w świetlicach  
 wybory Miss i Mistera kolonii 
 konkursy z nagrodami (plastyczne, rysunkowe, piosenkarskie, taneczne,  itp.) 
 gimnastyka ogólnorozwojowa, gry zespołowe na boisku Orlik 
 dyskoteki, bal przebierańców 

 
 
 

 
TRANSPORT: autokar klasy turystycznej (klimatyzacja, wideo, nagłośnienie) 

OPIEKA MEDYCZNA:  pielęgniarka, lekarz  (według potrzeb) 

WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA 
 

Na zakończenie każdego z turnusów uczestnicy otrzymują nagrody,  pamiątkowe upominki i  dyplomy. 

 Zgłoszenia przez organizacje związkowe lub indywidualnie do dnia 15 kwietnia 2013 roku.  

  Liczba miejsc ograniczona – zgłoszenie do 15 kwietnia gwarantuje miejsce na kolonii.  
 

 Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania  

       ul. Wolska 46/48 01-187 Warszawa, tel. 22 632 91 99 

 Dział Informacji i Promocji Regionu Mazowsze 

       ul. Wolska 47 01-201 Warszawa, tel. 22 314 80 17 
 

Przed pobraniem karty kolonijnej obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 200,00 złotych. 
Numer rachunku bankowego udostępniony będzie po telefonicznym zgłoszeniu uczestnictwa dziecka.  
Zaliczka może być zwrócona tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. choroba dziecka (usprawiedliwiona). 
 
TERMINARZ WPŁAT (wyłącznie na konto Sekcji Oświaty i Wychowania): 

Zaliczka (wydanie karty)              - 200 zł ( do 15 kwietnia) 

I rata (zwrot wypełnionej karty)     - 600 zł do 15 maja br. (można wpłacić w 2 ratach w kwietniu i w maju) 

II rata                                         - 630 zł do 15 czerwca br. (po uzyskaniu dofinansowania może być pomniejszona 

od 50 zł do 200 zł) 

 


