
WYCIECZKA NA PODLASIE 11 – 13. 06. 2014 R. 
KLASY IV – VI 

Plan wycieczki: 
 I DZIEŃ, środa 
Zbiórka o godzinie 5:45 na pętli autobusowej przy ulicy 
Dziewulskiego (obok szkoły);  
Wyjazd z Torunia o godzinie 6:00;  
Przyjazd do Tykocina, spotkanie z przewodnikiem. 
Zwiedzanie Synagogi i Domu Talmudycznego, kościoła św. 
Trójcy , Plac Czarnieckiego; 
Przejazd do Białegostoku, zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem: założenie pałacowo-parkowe Branickich, 
katedra pw. Wniebowzięcia NMP, rynek z ratuszem, 
fragment Szlaku Esperanto i Wielu Kultur, cerkiew św. 
Mikołaja, Opera Podlaska przejazd do Supraśla, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
II DZIEŃ, czwartek 
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do 
Białowieży. Przejazd kolejką wąskotorową lub drezynami. 
Przejazd  do Rezerwatu Pokazowego Żubrów ( żubry, 
żubronie, jelenie, łosie, sarny, dziki, tarpany). Przejazd do 
Białowieży: Muzeum Przyrodniczo - Leśne. Objazd po 
Białowieży, ognisko. Powrót do Supraśla, obiadokolacja, 
nocleg. 
 
III DZIEŃ, piątek 
Śniadanie, przejazd do Kruszynian, zwiedzanie meczetu i 
mizaru tatarskiego. Przejazd do Poczopka, spacer po 
Silvarium (leśna apteka, zegary słoneczne, Galeria na Skraju 
Puszczy, Park Megalitów), przejazd do Supraśla, zwiedzanie 
Muzeum Ikon. Krótki spacer po miasteczku znanym z takich 
filmów jak: „Blondynka”, „U Pana Boga w ogródku”, obiad.  
Powrót do Torunia około godziny 20:30 – pętla autobusowa 
przy ulicy Dziewulskiego. 
 
Miejsce noclegowe i wyżywienie: POSiR BUKOWISKO 
www.bukowisko.com.pl 
 
Ośrodek dysponuje: 

 pokojami 3- i 4-osobowymi pokojami z łazienkami;  

 restauracją;  

 bezpłatnym dostępem do internetu;  

 pełnowymiarową halą sportową;  

 dużymi otwartymi terenami rekreacyjnymi;  

 wiatą dla biesiadowania z miejscem na grill i 
ognisko.  

 
Opiekunowie:  Katarzyna Piechocka – Empel; 
  Grażyna Wiśniewska; 
  Magdalena Mossakowska; 
  Grzegorz Wrocławski; 
  Bogusław Ziara. 
 
 
 
 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dziecko 
zabrało ze sobą: 
 

 dres lub sweter, 
 kurtkę przeciwdeszczową,  
 buty na przebranie, 
 klapki pod prysznic, 
 legitymację szkolną, 
 przybory toaletowe,  
 prowiant na drogę, 
 leki, jeśli przyjmuje je regularnie (Należy wówczas 

przekazać pisemną informację do wychowawcy). 
 

 
„ZŁOTE REGUŁY” 
 
Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia 
związane z wyjazdami, chcielibyśmy przedstawić kilka 
„złotych reguł” mających uczynić wyjazd miłym i przyjaznym 
dla ucznia: 
 

1. Prosimy o spakowanie dzieci w jeden plecak (torbę 
podróżną) + plecaczek z prowiantem. Z tym 
plecaczkiem dzieci będą spacerować. 

2. Proszę unikać pakowania dzieciom maskotek. 
Dziecko powinno wziąć z sobą tylko tyle, ile potrafi 
unieść. Nie przewidujemy pomocy opiekunów w 
tej kwestii. 

3. WYCIECZKA TO NAUKA SAMODZIELNOŚCI. Prosimy 
uczulić dzieci, by ze wszystkimi problemami 
kierowały się najpierw do opiekunów. Jesteśmy po 
to by pomagać!!! 

4. Prosimy nie interweniować u dzieci, lecz u 
wychowawców! 

5. BRAK WIADOMOŚCI TO DOBRA WIADOMOŚĆ. 
Telefon komórkowy powinien ułatwiać, a nie 
utrudniać życie. 

6. Pomimo pogadanek w szkole i obecności pięciu 
opiekunów na wycieczce, prosimy o rozmowę 
wychowawczą w domu na temat 
odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania się 
na wycieczce. 

 


