
 

 

 

 

 

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.pl 

 

ZAKWATEROWANIE: 

Internat w Rzucewie, Rzucewo 20, 84-100 Puck 

Rzucewo to stara osada rybacka i rycerska. Pierwsze ślady osadnictwa z terenu Rzucewa pochodzą 

z lat 2500-1700 r.p.n.e. Obecnie jest to teren prac archeologicznych, znaleziono tu pierwsze ślady 

(wyroby z bursztynu) neolitycznej kultury rzucewskiej. Znajduje się tu również odkryta w 1894 roku tzw. 

osada łowców fok - ważne miejsce badań archeologicznych nad południowym Bałtykiem – obecnie 

funkcjonuje tu park kulturowy – muzeum. 

Rzucewo słynie również jako miejsce pobytu króla Jana III Sobieskiego. Według tradycji, król 

przyjeżdżał do pałacu w Rzucewie, będącego własnością jego siostry Katarzyny. Pałac ten istnieje do 

dnia dzisiejszego, znajduje się tuż obok ośrodka kolonijnego i funkcjonuje jako luksusowy hotel. 

Rzucewo otoczone jest z jednej strony morzem (zatoka Gdańska), a od strony lądu lasami (należącymi 

do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) z unikatowymi i egzotycznymi krzewami. Do miejscowości 

prowadzi Aleja lipowa (zwana Aleją Sobieskiego) z XVII w. Według tradycji aleję sadził sam król Jan 

III Sobieski. 

 

Ośrodek kolonijny w Rzucewie to obiekt szkolny – murowany, piętrowy budynek internatu położony jest 

na dużej i ogrodzonej działce. 

Na terenie ośrodka: 

⎯ boiska i tereny do rekreacji 

⎯ kuchnia i duża stołówka 

⎯ sala ze sceną, świetlice 

⎯ sala gimnastyczna 

⎯ pomieszczenia pomocnicze, izolatki itp. 

⎯ pokoje 4 osobowe bez łazienek 

⎯ łazienki – na korytarzu  

 

 

PROGRAM WYPOCZYNKU 
 



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. „Puck – miejsce zaślubin Polski z morzem” 

10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z ministrem spraw 

wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową 

administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie 

dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Zaślubiny odbyły 

się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. 28 kwietnia 1920 

założono w Pucku pierwszy port wojenny II RP. 

 

2. Wejherowo – stolica Kaszub 

Wejherowo jest nazywane „duchową stolicą Kaszub” ze względu na 

znajdujące się w nim liczne obiekty kultu religijnego, w 

tym sanktuarium pasyjno-maryjne, oraz związane z nimi ruchy 

pielgrzymkowe o wielowiekowej tradycji.  

 

 

3. „Rozewie i Jastrzębia Góra – słynny kurort II RP” 

Od 1920 roku Jastrzębia Góra stała się popularnym ośrodkiem 

spotkań wakacyjnych, głównie mieszkańców Warszawy. Oprócz 

Józefa Piłsudskiego bywali tu Edward Rydz-Śmigły i Ignacy Mościcki. 

Miejscowość była nawet żartobliwie nazywana „Nową Warszawą”.  

Na Przylądku Rozewie stoi słynna zabytkowa latarnia morska – 

obecnie muzeum. 

 

4. Władysławowo – miasto na cześć króla Władysława IV 

 

Władysławowo powstało niecałe 100 lat temu z połączenia dwóch 

nadmorskich wiosek rybackich. Od tego czasu rozwija się jako port 

morski i znany kurort turystyczny.  

Znajduje się tu również Cetniewo – ośrodek przygotowań olimpijskich 

polskich sportowców 

 

5. Groty Mechowskie 

Groty Mechowskie to oryginalny pomnik przyrody nieożywionej, 

bardzo ciekawy geologicznie. To jedyna w Polsce i Europie osobliwość 

geologiczna na terenach nizinnych. Jaskinie powstały na skutek 

wypłukiwania piasku ze skał osadowych. Wejście, a właściwie kilka 

wejść do groty tworzą filary przypominające olbrzymie stalagnaty o 

fantazyjnych, wręcz baśniowych kształtach, zwane też skalną 

balustradą. Podtrzymują one strop groty, zwanej małą jaskinią.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszuby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuaria_maryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka


6. Rzucewo – kaszubska wioska rybacka o królewskiej historii 

- Aleja Sobieskiego – lipowa aleja, którą według tradycji aleję 

sadził sam król Jan III Sobieski, w czasie gdy właścicielką wsi 

była jego siostra Katarzyna.  

- Zamek  

- Park kulturowy „Osada łowców fok” 

 

 

 

 

7. Wycieczki piesze okolicznymi szlakami  

Wycieczki po terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 

wybrzeżem Zatoki Gdańskiej, uzależnione od uwarunkowań 

epidemicznych 

 

 

 

8. Rejs statkiem po otwartym morzu 

Uzależniony od uwarunkowań epidemicznych 

 

 

 

9. Kąpiele morskie i słoneczne 

na publicznych kąpieliskach, pod opieką ratowników morskich, w 

miejscach wydzielonych dla uczestników kolonii  

 

 

 

10. Gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, artystyczne, 

sportowe 

 

 

 

 


