
                         

 

Relacja z wycieczki w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj 

Polskę” 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie w ramach programu „Poznaj Polskę” w 

dniach 24 – 25. Listopada 2022 roku uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Bydgoszczy i 

Torunia. W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 złoty. 

Pozostałą kwotę wycieczki sfinansowali rodzice. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 

od I do IV. 

Pierwszy dzień wycieczki to bliższe spotkanie z Bydgoszczą , jej historią i ciekawymi 

miejscami.  

Uczniowie wraz z przewodnikiem odwiedzili Wyspę Młyńską -  zabytkowa wyspa rzeczna w 

rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i 

rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi. Wyspa otrzymała w 

2012 roku Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny nadany przez Polską Organizację. 

Zwiedzali budynki Młyna Rothera - wyjątkowego obiektu na mapie Bydgoszczy. 

Ich historia sięga I połowy XIX wieku. Kompleks budynków położony w samym sercu 

miasta, na Wyspie Młyńskiej, niegdyś był obiektem przemysłowym. 

Kolejnym punktem na trasie po Bydgoszczy było zwiedzanie starego miasta. Stare Miasto 

w Bydgoszczy zabudowane jest w większości kamienicami XIX- i XX-wiecznymi, które 

z punktu widzenia historycznego i artystycznego nie przedstawiają dużej wartości. 

Poza kościołem farnym i nikłymi pozostałościami murów obronnych nie ma tu budowli 

gotyckich, nie ma także renesansowych, barokowych. 

Obecna zabudowa w zdecydowanej większości powstała w okresie zaboru pruskiego, a więc 

w czasie największego w historii rozkwitu Bydgoszczy. 

 



                            

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 



                      

Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Mydła i Historii Brudu. Jedyne 

takie muzeum w Europie i unikatowa atrakcja turystyczna Bydgoszczy! Można tu poznać 

historię higieny, brudu i produkcji mydła oraz dowiedzieć się kim był Plugawy Tomasz 

Łaziebnik, czym wsławił się Zabłocki, jak wyglądała higiena naszych babć... oraz gdzie jest 

najwięcej bakterii. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, w który każdy wyprodukował 

własne mydło. 

 

 

Po zakwaterowaniu w hotelu w Toruniu grupa udała się na warsztaty piernikowe w Żywym 

Muzeum Piernika w Toruniu. Muzeum Piernika jest placówką interaktywną: w 

zrekonstruowanej XVI-wiecznej piekarni odbywa się produkcja pierników według starych 

receptur i przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Goście odwiedzający muzeum nie tylko mogą 

obejrzeć sposób wyrobu korzennych wypieków, ale przede wszystkim sami wziąć udział w 

procesie jego powstawania -- samodzielnie przesiać mąkę, utłuc przyprawy czy wyrobić 

ciasto. Pieczenie toruńskiego ciasta odbywa się w tradycyjnych drewnianych formach. 

 
 

 

 

 

https://visitbydgoszcz.pl/pl/dzieje-sie/biezace-wystawy/3557-muzea-i-galerie-w-bydgoszczy
https://visitbydgoszcz.pl/pl/69-odkryj/co-zobaczyc/2582-zabytki-i-atrakcje-turystyczne-w-bydgoszczy


 

               

 

 

 

 

 



                       

 

 

 



                   

Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego miasta w Toruniu - 

zabytkowy zespół staromiejski, bogactwo budowli, które przetrwały po dziś dzień sprawiają, 

że toruńska starówka jest jedną z lepiej zachowanych w Polsce. Stare Miasto ogradzają 

pozostałości murów obronnych i baszt, gdzie wśród nich znajduje się odchylona o 1,46 metra 

Krzywa Wieża. Pani przewodnik pokazała grupie najciekawsze i najbardziej 

charakterystyczne obiekty, np. pomnik Mikołaja Kopernika, Rynek Staromiejski i Rynek 

Nowomiejski, Staromiejski Ratusz, Kościół Mariacki, Dwór Artusa, Kamienica Pod Gwiazdą, 

Dom Kopernika. 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

Ostatni punkt naszego programu to wizyta w Planetarium. Planetarium mieści się w XIX-

wiecznych budynkach dawnej gazowni. W sali Planetarium, na kopule o średnicy 15 metrów, 

prezentowane są seanse popularyzujące wiedzę o wszechświecie i astronomii. 

System rzutników oraz projektorów pozwala pokazać gwiezdne konstelacje i odległe 

galaktyki. 

 

 



                        

 

 

 

 

 


