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WYJAZD STUDYJNY  W DNIACH 20-22.09.2022 r. 
 
20.09.2022 (wtorek) 
08:00 Wyjazd z Łomży (Plac Niepodległości), przejazd do Torunia  
13:00 PIERNIKARNIA STAROTORUŃSKA: Każdy kto wkracza w gościnne progi Torunia zachwyca się smakiem i 
kunsztownym kształtem pierników. Od wieków toruńscy piernikarze zazdrośnie strzegą tajemnicy wyrobu tego 
niezwykłego specjału. W naszym warsztacie uchylamy rąbka tej tajemnicy. Podczas warsztatów uczestnicy 
własnoręcznie wykonają piernik – tak jak czynili to dawni mistrzowie, aby zabrać go ze sobą jako pamiątkę z 
Torunia. Dowiedzą się także jakie były dawne tradycje piernikarskie, poznają najciekawsze legendy związane z 
toruńskim specjałem oraz poczują zapach, pochodzących z dalekich krain, przypraw korzennych. W sklepie przy 
naszej Piernikarni można nabyć wyjątkowe pierniki wypiekane ręcznie według dawnych receptur. 
14:30 OBIAD 
15:30 TORUŃ: ZOBACZYMY KRZYWĄ WIEŻĘ, ZACHOWANE ŚREDNIOWIECZNE MURY OBRONNE, DOM 
MIKOŁAJA KOPERNIKA, GOTYCKI KOŚCIÓŁ KATEDRALNY ŚW. JANÓW, POMNIK KOPERNIKA, RYNEK 
STAROMIEJSKI, RATUSZ STAROMIEJSKI, PIERNIKOWĄ ALEJĘ GWIAZD, DWÓR ARTUSA, FONTANNĘ FLISAKA, 
GOTYCKI KOŚCIÓŁ MARIACKI 
18:30 Zakwaterowanie w Hotelu Mercure 4* na Starym Mieście 
19:30 KOLACJA 
 

21.09.2022 (środa) 
07:30 Śniadanie i przejazd do Chlebowej Wioski (80 km) 
10:00 CHLEBOWA WIOSKA: W Wiosce Chlebowej w Janiej Górze, gmina Świekatowo, powiat świecki można 
prześledzić drogę, która zaczyna się od kłosów zboża, a kończy na bochenkach pachnącego chleba. Na 
zainteresowanych czeka pokaz tradycyjnego młócenia zboża, przygotowanie ciasta zgodnie z oryginalną 
recepturą oraz wspólne wypiekanie chleba w oryginalnym piecu chlebowym. 
15:00 OBIAD 
WIOSKA JABŁONI: Jabłonka to urocza borowiacka osada położona w samym sercu Borów Tucholskich. We wsi 
znajduje się wiele przydomowych sadów owocowych – zachowały się w nich stare gatunki jabłoni i grusz. Trwa 
akcja nasadzania kolejnych odmian jabłoni: papierówek, antonówek, malinówek, koszteli, renet itp. 
W oparciu o to lokalne dziedzictwo działające we wsi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jabłonka 
przygotowało ofertę wioski tematycznej „Jabłkowa Kraina”. Co roku we wsi odbywa się też Święto Jabłoni. To 
okazja do świetnej zabawy oraz degustacji potraw z jabłkami w roli głównej: szarlotek, racuchów, wyśmienitego 
jabłecznika. 
Jedną z aktywności jest „Babusi Frysztyk”, w ramach którego zainteresowani spędzają czas w sadzie jabłkowym, 
a także uczą się wyrabiania i wypiekania bułek. Uczestnicy mają okazję wyrobić masło oraz przygotować mus 
jabłkowy. Następnie wszyscy zasiadają do wspólnego frysztyku – czyli śniadania, i smakują wcześniej 
przygotowanych smakołyków. Oferta zawiera także pokaz robienia twarogu. Warsztat trwa od 3 do 4 godzin 
19:30 Powrót do hotelu, kolacja i nocleg 
 

22.09.2022 (czwartek) 
08:00 Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Węgierska 
10:00 OWOCOWA WIOSKA  
Pewnego razu przez osadę położoną niedaleko golubskiego zamku przejeżdżał magnat węgierski. Jadąc 
pustkowiem zauważył stare drzewo śliwy. Zachwycony tym widokiem wysiadł z karety by zerwać kilka śliwek. 
Tak mu zasmakowały, że rozkazał rycerzom zerwać wszystkie owoce i zrobić z nich wino oraz polecił by w 
ogrodzie posadzić wiele drzewek śliwki węgierki. Na pamiątkę nazwał osadę Węgiersk. 
W programie: wizyta w sadzie u sołtysa, gra terenowa, warsztaty dekupage, figurki gipsowe (w trzech grupach 
po 20-os). 
14:00 OBIAD 
15:00 Wyjazd w drogę powrotną do Małego Płocka (320 km) 
20:00 Powrót 


