
 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki 

„Poznaj Polskę” będącego częścią programu Polski Ład 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i 

niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu 

uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im 

poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 

historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację 

podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli 

urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 

Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też 

eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania 

nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 



Wycieczka edukacyjna uczniów klas 1-3 

W dniu 2 grudnia 2021 r. uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w wycieczce 

edukacyjnej do Krakowa i Tyńca w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa 

Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, będącego częścią programu Polski Ład. Na jej 

zorganizowanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 5 000 zł, co stanowiło 80% 

kosztów. 

Dzięki realizacji zadania uczniowie poznali sporą 

część historii Polski, zwiedzając m.in.: 

- Zamek Królewski na Wawelu oraz Katedręz

 kryptami: królewskimi, wieszczów polskich 

(Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i 

Cypriana Kamila Norwida) oraz kryptę pod wieżą 

srebrnych dzwonów, gdzie pochowani są m.in. 

Tadeusz Kościuszko, Władysław Anders, Marszałek 

Józef Piłsudski 

- Wieżę Zygmuntowską 



- Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza- Kopiec 

Kościuszki (Muzeum  Kościuszkowskie z Wystawą 

Kościuszko - bohater wciąż potrzebny) 

- Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu 



 



Wycieczka edukacyjna uczniów klas 4-8 

W dniu 2 grudnia 2021 r. uczniowie klas starszych również mieli przyjemność 

uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do Krakowa i Tyńca w

 ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, 

będącego częścią programu Polski Ład. Na jej zorganizowanie także 

otrzymaliśmy dotację w wysokości 5 000 zł, co stanowiło 80% kosztów. 

Dzięki realizacji zadania uczniowie poznali sporą część historii Polski, 

zwiedzając m.in.: 

- Zamek Królewski na Wawelu oraz Katedrę 

z kryptami: królewskimi, wieszczów polskich (Adama Mickiewicza, Juliusza 

Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida) oraz kryptę pod wieżą srebrnych 

dzwonów, gdzie pochowani są m.in. Tadeusz Kościuszko, Władysław Anders, 



Marszałek Józef Piłsudski 

- Wieżę Zygmuntowską 

- Kościół Mariacki z ołtarzem Wita 

Stwosza- Kopiec Kościuszki (Muzeum  

Kościuszkowskie z Wystawą Kościuszko - 

bohater wciąż potrzebny) 

- Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu 



 


