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October 15th, 2021 
  

Trip  
“ Landscape of Central Poland” 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dear Parents and Students, 
 

 

In connection with the confirmation of receipt of 
government subsidies for the school trips, we would like 

to inform you that the trip for classes 5-6 planned for 
next week will receive a grant in the amount of approx. 

PLN 150. The rest of the amount, about PLN 225, will 

be covered from the trip budget. 
 

 Date: October 21st- 22nd 2021 
departure from Warsaw 10.21 at 7.00 a.m. 

return to Warsaw 10.22 at 6.00 p.m. 
 

 Cost: 360,00 PLN (from trip budget and 

subsidies) 
If your child cannot go on the trip, please report it to 

the homeroom teacher by 10.18.2021 
 

 

 Meals:  dinner, bonfire with sausages, breakfast, 
lunch. 

We ask students to have a packed lunch with them 
on the day of departure. The first warm meal will be 

dinner. 

Please cancel your lunch order. 
 

 Teachers: 
Guide: Hubert Kubiszewski 

Grade  5 
Wioleta Szymusiuk-Poreda 

Grade 6 

Katarzyna Miller-Sokół 
 

The trip program is included in the attachment. 

15 październik 2021r. 
 

Wycieczka  
Krajobraz Centralnej Polski 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

 
 

W związku z potwierdzeniem otrzymania rządowych 

subwencji na wyjazd uczniów na wycieczkę 
informujemy, że zaplanowany na przyszły tydzień 

wyjazd klas 5-6 dostanie dofinansowanie w kwocie ok. 
150zł. Reszta kwoty ok.210zł zostanie pokryta z 

budżetu wycieczkowego. 
 

 Termin: 21-22.10.2021r. 

wyjazd z Warszawy 21.10 godz. 7.00 
powrót do Warszawy 22.10 godz. 18.00 

 
 Koszt: ok. 360,00 zł (z budżetu 

wycieczkowego i subwencji) 

Jeżeli dziecko nie może pojechać na wycieczkę, prosimy 
o zgłoszenie tego do wychowawcy klasy do dn. 

18.10.2021 
 

 Wyżywienie: obiadokolacja, ognisko z 
kiełbaskami,  śniadanie, obiad. 

Prosimy, aby uczniowie w dniu wyjazdu mieli ze 

sobą suchy prowiant na drogę. Pierwszy ciepły 
posiłek będzie obiadokolacją. 

Prosimy o odwołanie obiadów. 
 

 Kadra nauczycielska: 

Przewodnik: Hubert Kubiszewski 
kl. 5 

Wioleta Szymusiuk-Poreda 
Kl. 6 

Katarzyna Miller-Sokół 

 
 

Program wycieczki znajduje się w załączniku. 
 

 


