
Harmonogram XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

 

26 września (środa)  

Miejsce:  

UWAGA! Przed rozpoczęciem zwiedzania należy zarejestrować uczniów i uczennice, odebrać 

kanapki, pakiety edukacyjne oraz bloczki obiadowe na 27 września i zaświadczenia  

o uczestnictwie w projekcie. W dniu 26 września nie jest przewidziany obiad.  

14:00 – 15.30 – rejestracja w recepcji hotelu Aramis * i Atos ** (podział pokoi) 

14:00 - 15:30 recepcja i punkt informacyjny SDiM w sali konferencyjnej hotelu Aramis * na 
parterze (wydawanie zaświadczeń, materiałów i kanapek) 

ok. 15:30 - ok. 20:00  zwiedzanie miejsc pamięci – autokary zapewnione przez IPN 
(niezależnie od pogody zwiedzanie odbędzie się, dlatego sugerujemy płaskie, wygodne obuwie                  
i kurtkę przeciwdeszczową) 
 

Do 21:00 – możliwość zgłaszania poprawek do uchwały na ręce pracowników Kancelarii 

Sejmu RP w sali konferencyjnej hotelu Aramis * na parterze 

Posłowie i posłanki, opiekunowie i kierowcy z województw: wielkopolskiego i kujawsko-
pomorskiego zostaną zakwaterowani w ośrodku ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. 
Przejazd odbędzie się autokarami kuratoriów.  Rejestracja w Sulejówku po zwiedzaniu. 

Posłowie i posłanki, opiekunowie i kierowcy z pozostałych województw są zakwaterowani  

w hotelach Portos *** przy ul. Mangalia 3a, Aramis * przy ul. Mangalia 3b i Atos ** przy                

ul. Mangalia 1 w Warszawie. IPN zapewnia transport tych osób do hotelu w dniu 26 września 

po zwiedzaniu. Opiekunowie i opiekunki są proszeni o udanie się do hotelu w celu 

zarejestrowania swoich zespołów.   

21:00-22:00 kolacja w Sulejówku 
 
ok. 20:00-22:00 kolacja w hotelach Aramis * i Atos ** (każde województwo otrzyma w recepcji 
hotelu informację, o której godzinie zejść na kolację) 
 

27 września (czwartek) godziny 7:30 – 15:30 

Posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w gmachu Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8 

6:00  – 7:00 śniadanie w hotelu / ośrodku ORE 

7:00  – 7:50 wyjazd autokarami kuratoriów do Sejmu RP 

Posłowie i posłanki powinni zabrać wszystkie swoje bagaże, ponieważ nie jest 
przewidywany powrót do hotelu/ Ośrodka po obradach. 



8:00 – 09:00 wejście do Sejmu 

9:00 – 10:00 – spotkania z klubami poselskimi w Sali Kolumnowej  

10:00 – 13:20 Posiedzenie XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie rozpoczną 
przemówienia gości, następnie w toku posiedzenia młodzi posłowie i posłanki zadadzą pytania 
Minister Edukacji Narodowej i w dalszej części posiedzenia będą dyskutować nad projektem 
uchwały XXIV sesji i poddadzą ją pod głosowanie. 

13:45 - posiłek dla uczestników XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży  

Procedury związane z wejściem do Sejmu są czasochłonne (kontrola pirotechniczna),  
w związku z tym proszę o zabieranie ze sobą niewielu przedmiotów, szczególnie metalowych. 
Proszę także pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości (osoby pełnoletnie) lub innego 
dokumentu ze zdjęciem (legitymacja szkolna, paszport – osoby niepełnoletnie) oraz 
identyfikatorów i bloczków na obiad. 

Opiekunowie będą mieli możliwość wejścia jedynie na galerię Sali Posiedzeń.  

Obiad dla opiekunów i kierowców został przewidziany na godz. ok. 12:15.  

 

Przypominamy, że w Sulejówku:  

-obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00 

-za ewentualne straty odpowiadają uczniowie  

-obowiązuje zakaz palenia w pokojach  

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem XXIV sesji SDiM, Alicją Gołuchowską-

Smarzyńską:  (22) 694 28 11 lub 609 012 299 

 

 


