
 

WYCIECZKA DO WARSZAWY  
Edycja 6 

 
 Informujemy, że dla uczniów klas trzecich organizowana jest czterodniowa wycieczka do Warszawy w 

kwietniu/maju 2017 r. (wycieczka czterodniowa).  

    W programie m. in.: zwiedzanie miejsc znanych z kart powieści Kamienie na szaniec, Szlakiem Szarych 

Szeregów i bohaterów narodowych z licencjonowaną panią przewodnik /Aleja Szucha, Liceum im. S. 

Batorego, Pawiak, Powązki, wizyta w archikatedrze św. Jana – grób króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego/ , przeżycie niezapomnianych chwil w nowoczesnych, multimedialnych muzeach /Centrum 

Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich /; ponadto ciekawa  

lekcja muzealna w Muzeum Narodowym (m.in obrazy J. Matejki - Bitwa pod Grunwaldem), odwiedziny w 

fotoplastikonie, wizyta w Sejmie. Odwiedzimy również Muzeum ks. J. Popiełuszki oraz jego grób, także 

zajrzymy do  Łazienek Warszawskich na Zamek Królewski i Złotych Tarasów  oraz na Stadion Narodowy jeśli 

czas pozwoli. Istnieje możliwość ustalenia programu z uwzględnieniem miejsc, które szczególnie chce 

odwiedzić dana grupa – jeżeli jest to tylko możliwe. Czeka na nas dobra  baza noclegowa w Schronisku przy 

ulicy Smolnej, w centrum Warszawy - http://www.hostelsmolna30.pl 

      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenie się do organizatorów 

w terminie do 24 czerwca 2016.  

 Koszty: 

 całkowity koszt wycieczki wyniesie około 320 zł / nie uwzględnia on posiłków; istnieje możliwość, za 

dodatkową opłatą, wykupienie obiadów dla całej grupy; śniadania i kolacje każdy przygotowuje je sam 

w dobrze wyposażonej kuchni schroniska/;  

 przy zapisie wymagana jest zaliczka w kwocie 20 zł /pokrywa ona rezerwacje, których należy dokonać 

jeszcze we wrześniu; w przypadku rezygnacji ucznia z wycieczki zaliczka przepada/ 

                            Organizatorzy: 

                               J. Borowska,  M. Dragon i M. Dudzińska  

 

/proszę wypełnić i oddać wychowawcy tylko w przypadku zainteresowania nasza ofertą/                                   
….............................................................................................................................................................

. 
 

  

 Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/mojej córki ….........................................................................................  

 

na wyjazd na wycieczkę do Warszawy w kwietniu/maju 2017 r. . Akceptuję warunki wyjazdu w tym  

 

przedstawiony koszt tego wyjazdu edukacyjnego. 

…................................................................................ 

 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

http://m.in/

