
 

 

 
ORGANIZATOR KOLONII: 
 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras 
ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin,   tel. (81) 746-19-85,   e-mail: biuro@stowarzyszenie-kras. 

 

ZAKWATEROWANIE: 

Ośrodek wypoczynkowy „Małgosia” to wygodny i nowoczesny 
budynek, oddalony od głównej ulicy, w centrum Białego Dunajca. 

Na terenie ośrodka:  

 Budynek murowany, piętrowy, ogrodzony 
 Pokoje: 3 - 6 osobowe   z 

łazienkami  
 Kuchnia i stołówka w obiekcie 
 Tereny rekreacyjno – sportowe: miejsce do gier i zabaw 

kolonijnych, boisko wielofunkcyjne,  

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE - KRAJOZNAWCZE 

Zajecia będą realizowane w formie wycieczek lub zajęć na terenie ośrodka kolonijnego. 
Realizacja wycieczek będzie możliwa wyłącznie w przypadku spełniania wytycznych sanitarnych, 
realizowania aktualnych wytycznych GIS, MEN i MZ oraz możliwości zapewnienia uczestnikom 
bezpieczeństwa zdrowotnego, zachowania zasad dystansu społecznego i ograniczenia kontaktu  
z osobami z zewnątrz (np. wizyta w muzeum, izbie regionalnej ustalona na określoną godzinę  
i wyłącznie dla grupy kolonijnej, z możliwością dowiezienia uczestników autokarem „pod same 
drzwi”). 

W przypadku braku możliwości realizacji wycieczek zostaną zrealizowane na terenie ośrodka zajęcia 
edukacyjne o tej samej tematyce (np. prelekcja, pokaz multimedialny, film, konkurs) itp. 
 

1. „Wielkie postaci Rzeczpospolitej w Zakopanem”  
 
Miejsca na Podhalu znane z pobytu sławnych postaci (min. Jarosław Iwaszkiewicz, Kornel 
Makuszyński, Witold   Gombrowicz, Karol Szymanowski, św. Jan Paweł II, J. Piłsudski, S. Lem). 
 

  Kompleks Skoczni Narciarskich 
 Cmentarz na Pęksowym Brzyzku - Najstarsza nekropolia 

Zakopanego, 
 Krzeptówki – sanktuarium MB Fatimskiej 
 Willa Astoria – Dom Pracy Twórczej Literatów 

 
 

2. Wycieczka piesza Biały Dunajec – Gliczarów Górny 
 
Pierwsza informacja o wsi Biały Dunajec pojawia się w 1564 roku.  
W 1919 roku wybudowano w Białym Dunajcu fabrykę tektury, 

 

PROGRAM KOLONII  
 



napędzaną wartkim nurtem Białego Dunajca, niedługo później został zbudowany młyn walcowo-
turbinowy. 
 

 Drewniany dwór sołtysi z 1830 roku; 

 Zabytkowe chałupy pochodzące z XIX wieku;  

 Kościół NMP Królowej Aniołów; 
 Gliczarów Górny - najwyżej położona wieś w Polsce. 

 
 
3. „Zakopane sto lat temu – Rzeczpospolita Zakopiańska  

i turystyczna stolica II RP” 
 

Zakopane było pierwszą miejscowością na ziemiach polskich, która odzyskała niepodległość.  
Od początków XX wieku silnie odradzały się tu ruchy niepodległościowe. Na dłuższe pobyty stale 
przyjeżdżał do Zakopanego J.Piłsudski. 

 

 Jaszczurówka - zabytkowa drewniana kaplica 
zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza; 

 Zakopiańskie wille - Zabytkowe wille wybudowane w 
okresie II RP; 

 Krupówki - Park Kulturowy Krupówki – zespół 
zabytkowych budowli wzdłuż ulicy Krupówki; 

 Muzeum Tatrzańskie i GOPR – instytucje powstałe w II 
RP. 
 

4. „Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego - Ludźmierz i Bachledówka” 
 
Ludźmierz jest najstarszą wsią na Podhalu. Urodził się tu poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer.  
W Ludźmierzu znajduje się sanktuarium maryjne. Jest to religijne centrum Podhala oraz stanowi cel 
wielu pielgrzymek. 
 

 zabytkowa bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
„Królowej Podhala” 

 Ogród Różańcowy w Ludźmierzu, który przypomina o pobycie 
na Podhalu w 1997 roku papieża Jana Pawła II. W centrum 
ogrodu umieszczona jest naturalnej wielkości rzeźba 
przedstawiająca papieża. 

 Miejsce upamiętniające dom rodzinny Kazimierza  
Przerwy – Tetmajera  

 
5. „Na Papieskim szlaku” – szlak turystyczny Ząb – Gubałówka 

  
 Ząb - to najwyżej położona w Polsce wioska, której grunty leżą na wysokości 910-1013 m 

n.p.m. Rozciąga się stąd wspaniała panorama Tatr i wiedzie tędy wygodny Szlak Papieski na 
szczyt Gubałówki. Znanym zabytkiem jest kościół św. Anny, zbudowany według planu 
Andrzeja Gracy z Bustryku, zrealizowanego przez cieślę Jana Ustupskiego z Zakopanego. 



6. „Tatrzańskie historie” (szlak turystyczny Rusinowa Polana – 
Wiktorówki) 
 

Wycieczki tatrzańskimi szlakami zdobyły popularność 100 lat temu.  
Wyprawy w góry urządzał m.in. Józef Piłsudski, a po wojnie Jan Paweł II. 
Wycieczka w góry to niezapomniana lekcja historii ostatnich 100 lat 
Polski. 

 Rusinowa Polana - ceniona jest wśród turystów ze względu na 
piękne widoki na wschodnią część Tatr i leżącą poniżej Dolinę 
Białej Wody.  

 Wiktorówki  –  sanktuarium  Matki Bożej Królowej Tatr 
zbudowane w latach 30-tych  

 
 
 

7. „Posiada z góralem”– prelekcja o góralskich tradycjach i historii 
Spotkanie z góralem dumnym z lokalnej kultury i tradycji, pozwoli uczestnikom dostrzec wartość 
kultury lokalnej, również  w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, budować poczucie 
patriotyzmu lokalnego i szacunku do tradycji i historii własnego regionu. 
 

8. Wycieczki piesze okolicznymi szlakami 
Wycieczki okolicznymi szlakami turystycznymi, 
uzależnione od możliwości uczestników i ich 
zainteresowań oraz uwarunkowań epidemicznych 
 

9. Wyjście do aquaparku 
 
10. Zajęcia kolonijne 
 
Dostosowane do warunków epidemicznych, pogody, 
zainteresowań uczestników, np.:  
 

 Pogadanki, prelekcje, pokazy multimedialne, filmy itp. 

 Warsztaty integracyjne 

 Przegląd pieśni patriotycznych i legionowych 

 Konkurs wiedzy kolonijnej  
 Konkurs plastyczny  

 Konkurs gier planszowych 

 Rozgrywki sportowe 

 Zajęcia plastyczne, muzyczne itd  

 Konkurs talentów „Mam Talent” 

 Wybory miss i mistera 
 „Prezentacje grup” 

 Konkurs czystości 

 

11. Zajęcia profilaktyczne;  
 
 Zajęcia profilaktyczne (min. 5 godz.) – gry, zabawy, pogadanki itp. dostosowane do wieku  

i potrzeb uczestników; 
 Warsztaty integracyjne.  

 


