
Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” 

 24 –26 października 2022 

klasa 4a  

 

 

Informacja dla rodziców i uczniów: 

- zbiórka w szkole (Os. Przyjaźni 136) w środę, 24 października, o godz. 6:45,  

- wyjazd o godzinie  7:00,  

- polecam zabrać ze sobą książkę, 

- telefony komórkowe zostawiamy w domu (proszę rodziców o pomoc w egzekwowaniu   

  przestrzegania regulaminu), 

- przydatny będzie aparat fotograficzny, dostępne będą również szkolne, 

- pierwszy, planowy posiłek w poniedziałek ok. godz. 14:00, prosimy więc zabrać ze sobą 

  pewien zapas prowiantu na drogę, ale bez zbędnej ilości słodyczy oraz zakazanych  

– jak zawsze – chipsów i napojów gazowanych lub w puszkach,  

- z rzeczy osobistych należy koniecznie zabrać: kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki,  

  polar, wygodne buty, ręcznik, klapki pod prysznic (reszta, w tym przybory toaletowe,  

  według uznania, ale bez przesady!),  

- plecak podręczny, 

- jeśli potrzebne będą leki, to proszę je zapakować i przekazać wychowawcy (z pisemną  

  instrukcją dawkowania), 

- przed wejściem do busa sprawdzę posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. 

 

 

 

 



W programie wycieczki m.in.: 

Zabytki toruńskiej starówki: bramy i baszty miejskie, mury obronne, spichlerze, Krzywa 

Wieża, Brama  Klasztorna, Stary Rynek z Ratuszem i pomnikiem Mikołaja Kopernika, 
toruńskie  kamienice  mieszczańskie :  Dwór Artusa, Dom Eskenów, Dom Mikołaja Kopernika, 
Kamienica Pod Gwiazdą, gotyckie obiekty sakralne – Katedra Św. Janów, Kościół NMP, 
pomniki  Starego Miasta / fontanna Flisaka z żabkami, osiołek na starówce - czyli 

średniowieczny  pręgierz…../, Aleja Gmerków, Piernikowa Aleja Gwiazd, ruiny zamku 

krzyżackiego oraz Muzeum Mikołaja Kopernika, Planetarium,  Pokaz interaktywny połączony 
z przedstawieniem Domu Legend Toruńskich, Kolegiata Kruszwicka, Mysia Wieża, Muzeum  

Kolei  Wąskotorowej, Katedra i Drzwi Gnieźnieńskie, Ostrów Lednicki i Muzeum Pierwszych 
Piastów. 

 

 

 

- planowy powrót do szkoły (Os. Przyjaźni 136) zaplanowany jest na godz. 18:00.       

        Joanna Połczyńska 

 

 

- kontakt z wychowawcą: (tylko w razie absolutnej konieczności): 

Katarzyna Kustosz - Kaczmarek - 519 356 216 

Joanna Połczyńska -  506 630 382 

 

Ps. Proszę się nie martwić, wyślemy wszystkim sms jak dojedziemy na miejsce, a także damy 
znać w drodze powrotnej jeśli godzina przyjazdu ulegnie zmianie.  


