
Rysunkowy plener wakacyjny  w Toruniu  

w ramach Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji 

organizowanych przez 

Radę Rodziców przy Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych 

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie w dn. 06.07.2019 – 13.07.2019 

 

HARMONOGRAM PLENERU 
 
Program: zajęcia rysunkowe na wolnym powietrzu pod okiem kadry w 6-7 osobowych 
grupach. Rysowanie, a także malowanie akwarelą zabytkowej architektury, pejzażu , wnętrza 
sakralnego i zieleni. 

Dwa bloki zajęć: poranny pomiędzy śniadaniem i obiadem (10.00 – 13.30) oraz 
popołudniowy pomiędzy obiadem i kolacją ( 14.30-18.00).  Omówienie wykonanych prac 
(wspólne spotkanie godz. 19.00-20.00) 

W czasie deszczu rysowanie wnętrz zabytkowych i zwiedzanie zabytków Torunia. 

Liczba uczestników :  14 uczniów 

Zakwaterowanie: 

Dom Turystyczny PTTK Toruń  ul. Legionów 24  w odległości 20 minut piechotą od Starówki. 
Koszt 1 noclegu jednej osoby – 45zł. Pokoje 2 i 4 osobowe. Łazienki dostępne z korytarza. 
Do dyspozycji wyposażone wspólne kuchnie. Tel. 56 6223835 
Wyżywienie : 
– obiady w barze samoobsługowym „Galeria Smaku” ul. Okopowa 5 lub innym po 
sprawdzeniu na miejscu. Przeciętny koszt pełnego obiadu (zupa, drugie z mięsem lub nie, 
deser lub napój) 17-20zł . Posiłki wegetariańskie w Barze „Krowa Żywa” 
– śniadania i kolacje robione przez uczniów we własnym zakresie w kuchni domu 
studenckim (20zł dziennie powinno wystarczyć). Istnieje możliwość wybrania innego 
podobnego baru w okolicy Starówki. 
Kadra: 2 rysowników/akwarelistów  prowadzących  szkolenie (w tym 1 nauczyciel jako 
opieka).  Obie osoby z kadry posiadają  kwalifikacje do nauczania rysunku. 
 
Dojazd i powrót pociągiem z dworca Warszawa Centralna – koszt ok. 30zł w jedną stronę 
(bilety kupujemy grupowo i z wyprzedzeniem aby wszyscy mieli miejsca w jednym wagonie) 

 
Harmonogram 
6.07 rano –  zbiórka o godz.  11.15 w hali dworca Warszawa Centralna (na pół godziny przed 
odjazdem pociągu) 
popołudnie – przyjazd do Torunia i zakwaterowanie w Domu Studenckim, spacer po 
starówce, omówienie programu rysunkowego, zakupy żywieniowe. 

 
7.07 przed i po południu – zajęcia rysunkowe na starówce 

 



8.07 przed południem – zwiedzanie zabytków Torunia 
po południu – zajęcia rysunkowe na starówce 
 
9.07 przed południem –  wykład pokaz i malowania akwarelą 
po południu – zajęcia z malowania akwarelą  na starówce  

 
10.07 przed i po południu – zajęcia rysunkowe/akwarelowe w skansenie etnograficznym 

 
11.07 przed i po południu – zajęcia rysunkowe/akwarelowe na starówce 

12.07 przed południem i po południu - zajęcia rysunkowe/akwarelowe na starówce 

13.07 pakowanie się i  powrót do Warszawy 

 


