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2222..0066..22001155rr..  //  ppoonniieeddzziiaałłeekk//  

  

03:45 – podstawienie autokaru przez Biuro Turystyczne „Jaćwing” w Suwałkach, zbiórka 

uczestników wycieczki przed III LO 

04:00 – początek wycieczki, wyjazd z Suwałk 

śniadanie „w drodze”* 

ok. 10.00 – przyjazd do Gdańska 

10.30 – 12.00  zwiedzanie  z przewodnikiem  Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) 

12.00- 13.30 warsztaty obywatelskie w dwóch grupach (ECS) 

do wyboru: Temat gr. I – „Idziemy na wybory! Obowiązek czy przywilej? 

Temat gr. II – „Czy w demokracji wolność słowa ma granice?” 

13.30 – 14.30 obiad /do 20,- PLN/ 

14.00 - 17.30 Zwiedzanie starego miasta Gdańsk z przewodnikiem: Ratusz Główny Miasta Gdańsk, 

spacer Traktem Królewskim i Długim Pobrzeżem  Mołtawy, Kościół Mariacki 

ok. 18.00 - zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w centrum Gdańska, ul. Wałowa 

21, tzw. czas wolny /kolacja, odpoczynek, spacer indywidualny  po Centrum Gdańska, powrót do 

schroniska do godz. 21.00**/ 
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88..0000  ––  88..3300  ––  śśnniiaaddaanniiee    

99..0000--1122..0000  ––  „„lleekkccjjaa  sszzeekkssppiirroowwsskkaa””  ww  TTeeaattrrzzee  SSzzeekkssppiirroowwsskkiimm  ww  GGddaańńsskkuu    ((wwaarrsszzttaattyy  tteeaattrraallnnee,,    

zzwwiieeddzzaanniiee  tteeaattrruu,,  pprrzzyygglląąddaanniiee  ssiięę  pprróóbboomm  ssppeekkttaakklluu  sszzeekkssppiirroowwsskkiieeggoo))  

ookk..  1122..3300  --  1133..3300  --  oobbiiaadd  

1144..0000  ––  1177..0000  ––  pprrzzeejjaazzdd      ddoo  SSooppoottuu  ,,  ssppaacceerr  ppoo  mmiieeśścciiee,,  ssooppoocckkiiee  mmoolloo,,  ppoobbyytt  nnaadd  mmoorrzzeemm  

1177..3300--11993300  ––  pprrzzeejjaazzdd  ddoo  GGddyynnii,,  ssppaacceerr  ppoo  mmiieeśścciiee,,  kkoollaaccjjaa  

2200..0000  ––  2211..3300  --    uuddzziiaałł  ww  ssppeekkttaakklluu  mmuuzzyycczznnyymm  TTeeaattrruu  MMiieejjsskkiieeggoo  ww  GGddyynnii      pptt..  „„ŻŻóółłttaa  łłóóddźź  

ppooddwwooddnnaa””  nnaa  ppookkłłaaddzziiee  żżaagglloowwccaa  „„DDaarr  PPoommoorrzzaa””  

2222..0000  ––ppoocczząątteekk  ddrrooggii  ppoowwrroottnneejj  
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Opracowała: Elżbieta Zienda- Żywiczyńska  

 

 

 

 

 

Opiekunowie na wycieczce: Katarzyna Witkowska 

                     Danuta Worobiczuk  

                     Elżbieta Zienda- Żywiczyńska  


