
 

 

XIV WYCIECZKA      
WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ 

 

Klub PTTK „KLIMEK” Grudziądz  

organizuje wyjazd do Warszawy  

nawiązujący do 100. rocznicy powstania w Grudziądzu  

oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 

    (15. rocznica odsłonięcia w Warszawie tablicy patrona 

grudziądzkiego Oddziału PTTK). 

Termin: 19-20.11.2022 r. 

W programie wycieczki: 

• spacer ul. Miodową do Pomnika Bohaterów Warszawy, 

• Muzeum Ikon, 

• spacer ul. Rakowiecką, 

• Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, 

• Muzeum Geologiczne,  

• spacer ul. Świętokrzyską, 

• Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, 

• msza św. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, 

• nocleg ze śniadaniem w ibis budget Warszawa Reduta – pokoje 2- i 3-osobowe (Hotel klasy 

ekonomicznej – https://www.accorhotels.com/pl/hotel-7148-ibis-budget-warszawa-reduta/index.shtml) 

Uwaga! Jest możliwość rezygnacji ze śniadania o wartości 20 zł. 

• w niedzielę po zwiedzaniu obiad w restauracji „Sosiser”. 

Na sobotni wieczór zaplanowane jest obejrzenie pierwszego na świecie musicalu w 3D „Polita” w Studio 

Buffo (informacje o spektaklu na stronie https://polita-musical.pl/strona_glowna), Koszt 120 zł – płatność  

z wpisowym. Powrót do hotelu komunikacją miejską. 

Wyjazd z Grudziądza o godz. 6:00 z parkingu przy stacji paliw Circle K (naprzeciwko 

mleczarni), powrót ok. godz. 22:00. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do programu nieznacznych zmian. 

Zgłoszenia (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, wybór biletu do teatru) należy przesyłać do dnia  

27 października 2022 r. e-mailem na adres j.kaminski@wp.pl.  

O uczestnictwie decyduje w pierwszej kolejności ilość odbytych wycieczek „Warszawa da się lubić", następnie 

kolejność zgłoszeń (i oczywiście uiszczenie wpisowego).  

Koszt wycieczki: wpisowe 290 zł (270 zł bez śniadania) – płatne 28 października 2022 r. w Marinie Grudziądz 

(ul. Portowa), w godz. 17:30-18:30. 

W przypadku rezygnacji z wycieczki wpisowe nie będzie zwracane. 

Członkowie PTTK (z opłaconą składką na 2022 rok) na wycieczce będą objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na mocy porozumienia ZG PTTK z ERGO Hestia, natomiast każdy inny uczestnik 

musi ubezpieczyć się sam. 

ORGANIZACJA WYCIECZKI OPIERA SIĘ NA ZASADZIE "NON PROFIT" PRZY 

WYKORZYSTANIU, ZAANGAŻOWANIU I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZY I NIE MA 

CHARAKTERU KOMERCYJNEGO. 

organizator wycieczki 

JAN KAMIŃSKI 

kom. 604780505 

e-mail  j.kaminski@wp.pl       
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"Polita" to widowisko muzyczne stworzone na podstawie biografii 

jednej z największych gwiazd kina niemego - Poli Negri. 

Połączenie wirtualnej dekoracji z rzeczywistymi rekwizytami oraz 

możliwość wykorzystania nieograniczonej ilości aktorów i statystów, 

daje możliwość tworzenia scen o jakich twórcy teatralni i rewiowi 

mogli dotychczas tylko marzyć. Zobaczymy Nataszę Urbańską  jako 

Polę Negri grającą m.in. z Ernstem Lubitchem, Charlie Chaplin'em, 

tańczącą z Rudolfem Valentino. Zobaczymy także w pełnym 

wymiarze studia filmowe Paramount, fragmenty nowojorskiej rewii 

Ziegfeld'a i Berlin lat 30-tych. Będziemy wraz z naszą widownią pod 

budynkiem Nowojorskiej Giełdy na Wall Street, kiedy wybucha 

wielki kryzys 1929 r. Zobaczymy sceny, o jakich się nie śniło... 

Materiały do projekcji 3D przygotowane zostały przez studio Platige 

Image, które zrealizowało m.in. nominowany do Oskara film 

"Katedra". 

https://polita-musical.pl/foty/foty_dzial_tekstowy_modul/2_polita.JPG

