
Gmina Grybów

Realizowała Przedsięwzięcie 

Ministra Edukacji i Nauki 

pod nazwą

„POZNAJ POLSKĘ„



W dniach od 23 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku 

realizowane było w naszej Gminie, przy znaczącym wsparciu 

finansowym Skarbu Państwa sięgającym 80% kosztów, 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki  pod nazwą

„POZNAJ POLSKĘ”



Istnieją takie miejsca, które każdy Polak 

przynajmniej raz  w  życiu powinien odwiedzić, 

by móc poznać prawdziwe dziedzictwo 

własnego kraju.

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki 

pod nazwą „Poznaj Polskę” umożliwiło zorganizowanie 

3 jednodniowych wycieczek dla 168 uczniów.



Wycieczka nr 1

Miejsce realizacji projektu: Kraków - historyczny zespół miasta, 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Liczba uczestników: 30

Szkoła: Szkoła Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 30.11.2021r.

30 listopada 2021 dzieci z klas I i II wyjechały do Wieliczki i do Krakowa.

W kopalni soli „Wieliczka” na Trasie Turystycznej dzieci zobaczyły nie tylko niezwykłe jeziora

i solne rzeźby, ale również poznały górnicze tajemnice i legendarne opowieści o sprowadzeniu soli do Polski.

Po zakończeniu zwiedzania Trasy Turystycznej dzieci przeszły jeszcze Trasę Muzeum Żup Krakowskich

-Wieliczka. Jedną z jej największych atrakcji były kieraty – gigantyczne górnicze machiny. Dzieci zobaczyły
również oryginalne obrazy Jana Matejki, cenny Róg Bractwa Kopaczy, czy luksusową kolejkę przeznaczoną
dla najważniejszych urzędników Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Na trasie Muzeum zobaczyły także obiekty

związane zarówno z pracą dawnych wielickich górników, jak również z ich tradycjami i życiem codziennym.

Podziwiały wystawę kryształów soli oraz makietę dawnego miasta.

Po południu dojechaliśmy do Krakowa, gdzie uczestnicy wycieczki zjedli pyszny obiad, a następnie

wyruszyli podziwiać takie zabytki jak: Collegium Maius czyli najstarszy budynek Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Bramę Floriańską i Barbakan. Miłym akcentem tej

wycieczki było zobaczenie świątecznego wystroju Krakowa wieczorową porą (oświetlona olbrzymia choinka

na Rynku, kiermasz świąteczny, szopki krakowskie) oraz poczucie atmosfery zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia.

Wycieczka dostarczyła dzieciom nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim wielu

niezapomnianych wrażeń.





Wycieczka nr 2

Miejsce realizacji projektu: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 

Kraków - historyczny zespół miasta 

Liczba uczestników: 55

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 30.11.2021r.

30 listopada 2021 dzieci z klas IIa, IIb, III oraz kilku uczniów z klasy I wyjechały do Krakowa

i Wieliczki.

Po przyjeździe do Krakowa dzieci odbywały pieszą wycieczkę po historycznym zespole miasta.

Z zainteresowaniem słuchały Pani przewodnik, która pokazała im wiele ciekawych zabytków miasta oraz

opowiadała o ich historii. Z zaciekawieniem wysłuchały historii budowy Bazyliki Mariackiej oraz hejnału
granego z wieży.

Następnym punktem wycieczki było Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Po przyjeździe do Wieliczki i spotkaniu z przewodnikiem dzieci z radością pokonały duże ilości schodów

ponad 100 metrów w głąb kopalni.

Bardzo zaciekawiła ich historia powstania kopalni, sposoby wydobywania soli od najdawniejszych

czasów. Duże wrażenie zrobiły na nich postaci górników, zwierząt, które pomagały w pracy pod ziemią, stare

używane tak narzędzia, wagoniki i inne przedmioty.

Podobała się uczniom Kaplica Świętej Kingi oraz i inne miejsca. Atrakcją było również wyjechanie na

powierzchnię górniczą windą.

Pomimo zmęczenia wszystkim dopisywały wyśmienite humory. Dzieci były bardzo zadowolone.





10 grudnia 2021 dzieci z klas IV-VIII wyjechały do Oblęgorka i Chęcin.

Uczniowie zwiedzali Zamek królewski w Chęcinach, poznali historię powstania zamku, czasy jego

świetności, upadku i odbudowy.

Drugim punktem zwiedzania był pałac Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją
lipową w Oblęgorku.

Uczniowie przeszli aleją lipową w zimowej szacie do dworku Sienkiewicza, który otrzymał w 1900 roku

z okazji 25-lecia pracy twórczej w darze od narodu.

Jak również uczniowie poznali biografię i twórczość Henryka Sienkiewicza oraz mogli obejrzeć jego

gabinet, salon, sypialnię w których zgromadzone są pamiątki po pisarzu.

Wycieczka nr 3

Miejsce realizacji projektu: Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz 

z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Zamek Królewski Chęciny 

Liczba uczestników: 83

Szkoła: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Białej Niżnej

Data realizacji wycieczki: 10.12.2021r.





Realizacja wycieczek przyczyniła się do pobudzenia turystyki szkolnej, 

a tym samym wsparcia zarówno dla organizatorów turystyki, 

jak i przewodników, przewoźników, obiektów gastronomicznych, 

atrakcji turystycznych oraz instytucji kultury i nauki.



Dla uczniów było to pasjonujące odkrywanie 

swojej małej ojczyzny a wszystkiemu towarzyszyła 

wyśmienita zabawa i (mimo wszystko) piękna pogoda…



Dziękujemy Ministerstwu Edukacji I Nauki za 

udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

w kwocie: 19.736,00 zł.

na realizację przedsięwzięcia MEiN pod nazwą 

„POZNAJ POLSKĘ”


