
„POZNAJ POLSKĘ„

Pragniemy poinformować iż, Gmina Grybów 

po raz kolejny realizowała 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki 

pod nazwą

Wartość całkowita projektu: 69.771,00 zł

Kwota dofinansowania: 55.816,00 zł



W dniach od 12 kwietnia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku 

realizowane było w naszej Gminie, przy znaczącym wsparciu 

finansowym Skarbu Państwa sięgającym 80% kosztów, 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki  pod nazwą

„POZNAJ POLSKĘ”



Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki 

pod nazwą „Poznaj Polskę” umożliwiło 

zorganizowanie 12 jednodniowych wycieczek 

dla 454 uczniów.

Istnieją takie miejsca, które każdy Polak 

przynajmniej raz  w  życiu powinien odwiedzić, by 

móc poznać prawdziwe dziedzictwo 

własnego kraju.



17 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Krakowa, w której wzięło udział 31 uczniów klasy IV
Szkoły Podstawowej we Florynce

Uczestnicy w godzinach porannych wyruszyli na wycieczkę. Udali się do krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego,
ponieważ chcieli bliżej poznać swoistą technikę lotniczą. Podziwiali stałą ekspozycję muzeum pt. „Skrzydła i ludzie XX wieku”.
Na własne oczy zobaczyli kilka tysięcy lotniczych eksponatów: samoloty, śmigłowce, szybowce, silniki lotnicze, wojskowe działa
przeciwlotnicze. W atrakcyjny sposób zapoznali się z historią lotnictwa od lat 30 do lat 50 XX wieku. Historia lotnictwa, to nie tylko
sprzęt, ale również ludzie. W gablotach i na plakatach uczniowie mogli obejrzeć mundury, dokumenty, odznaczenia i inne pamiątki
po lotnikach. Takżewypadki i katastrofy, zainteresowały dzieci.

Na wystawie archeologii lotnictwa zobaczyły wrak bombowca zestrzelonego pod koniec II wojny światowej nad Bałtykiem
i dioramę przedstawiającą wypadek lotniczy z rozbitym samolotem. Uczniów Szkoły im. Jana Pawła II najbardziej zainteresował
Śmigłowiec, który obsługiwałwizyty papieża Jana Pawła II w Polsce.

Następnie przejechaliśmy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spacerując ogrodowymi alejkami
z przewodnikiem, uczniowie poznawali cenne obiekty przyrody, pomniki historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury wpisane do
rejestru zabytków. Najbardziej uczniów zainteresowały stare okazy roślin, wśród których najokazalszym okazał się dąb szypułkowy
zwany „Jagiellońskim”. Z kolei w szklarni należało wysoko podnosić głowy, by dojrzeć czubek ponad stuletniej palmy - daktylowca
kanaryjskiego. W dalszej kolejności uczniowie poznali kolekcję sagowców, rośliny mięsożerne, które posiadają zdolność chwytania
różnych organizmów. W zachwyt wprawiła dzieci najstarsza i najbogatsza kolekcja storczyków. Uczniowie mieli również możliwość
rozpoznawania roślin użytkowych rozproszonych po całym Ogrodzie.

Z Ogrodu Botanicznego udaliśmy się na spacer Traktem Królewskim.

W restauracji „Pod Wawelem” zjedliśmy obiad, a kiedy przechodziliśmy obok Wawelskiego Smoka, pożegnał nas, zionąc ogniem.

Wycieczka nr 1

Miejsce realizacji projektu: Kraków – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego 

Liczba uczestników: 31

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Data realizacji wycieczki: 17.05.2022r.



Wycieczka nr 1

Miejsce realizacji projektu: Kraków – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego 

Liczba uczestników: 31

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Data realizacji wycieczki: 17.05.2022r.



9 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Krosna oraz Żarnowca, w której wzięło udział
33 uczniów klas IV - V Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej.

Uczestnicy zwiedzili najpierw Dworek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Podziwiali wystrój wnętrz, zwracali uwagę
na meble, portrety rodziny Konopnickich.

Najciekawsze dla uczniów okazały się kopie rękopisów. Wszyscy byli zgodni, że panuje tam dziwny, niepowtarzalny nastrój.

Następnie zwiedzający udali się do Szkoły Ludowej w Żarnowcu. Tu uczniowie poznali jak uczono w dawnej szkole. Wszyscy
z ogromnym entuzjazmem uczestniczyli w lekcji kaligrafii oraz w zajęciach „Jak niegdyśw szkole bywało”.

Następnie grupa udała się na dwudniowy obiad do restauracji.

Wspólnie z przewodnikiem grupa zwiedzała Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Dużym powodzeniem cieszyły się
warsztaty; malowanie na szkle. Uczniowie poznali cały proces powstawania szkła oraz osoby, które zajmują się tworzeniem
szklanych dzieł sztuki. Tumożna było zakupić bardzo piękne pamiątki.

Podczas wycieczki uczniowie klas IV i V poznali życie i twórczość znanej polskiej poetki Marii Konopnickiej oraz zrozumieli
jakwielką wartośćw świeciema polskie rękodzieło.

Wycieczka nr 2

Miejsce realizacji projektu: Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej

Liczba uczestników: 33

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigii w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 09.06.2022r.



Wycieczka nr 2

Miejsce realizacji projektu: Krosno – Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej

Liczba uczestników: 33

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigii w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 09.06.2022r.



11 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Tyńca oraz Bochni, w której wzięło udział 48 uczniów
klas I - III Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Uczestnicy najpierw udali się do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Jest to malowniczo położony na pięknym wzgórzu,
najstarszy istniejący klasztor w Polsce. Uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili Kościół świętych Piotra i Pawła oraz Muzeum
Opactwa. Na dziedzińcu dzieci obejrzały zabytkową studnię z 1620 r. i mury obronne, z których można było podziwiać pięknewidoki.
Kolejnym miejscem zwiedzania była Kopalnia Soli w Bochni. Zjazd do kopalni windą i podróż kolejką po tunelach dostarczyły
wycieczkowiczom wielu wrażeń. Spacer trasą turystyczną z przewodnikiem i ekspozycja multimedialna pozwoliły uczniom zapoznać
się z historią zabytkowej kopalni, spotkać się z tajemniczymi bohaterami bocheńskich legend i podań.

Wycieczka miała charakter interdyscyplinarny. Uczniowie mieli możliwość uzupełniania wiedzy z przedmiotów szkolnych,
takich jak historia, przyroda, język polski, religia. Nabyli wiedzę o otaczającym środowisku i umiejętność zastosowania tej wiedzy
w praktyce. Warto dodać, że Kopalnia soli w Bochni to pomnik historii, wpisany na listę UNESCO.

Pobyt w tych miejscach pozwolił uzupełnić wiedzę programową, kształtować postawy i wartości patriotyczne i wzbogacić
wiedzę nt. tradycji narodowych oraz religijnych w oparciu o bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze zwiedzanych miejsc.
Połączenie z nowoczesnymi technologiami prezentującymi zwiedzane miejsca pozwalał w sposób atrakcyjny dla tej grupy wiekowej
przekazać ważne informacje na temat dziedzictwa narodowegoMałopolski.

Wycieczka nr 3

Miejsce realizacji projektu: Bochnia - Kopalnia Soli „Bochnia” oraz Tyniec - Zespół Opactwa Benedyktynów

Liczba uczestników: 48

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi

Data realizacji wycieczki: 11.05.2022r.



Wycieczka nr 3

Miejsce realizacji projektu: Bochnia - Kopalnia Soli „Bochnia” oraz Tyniec - Zespół Opactwa Benedyktynów

Liczba uczestników: 48

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi

Data realizacji wycieczki: 11.05.2022r.



18 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięło udział 33 uczniów z klasy IV
Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej.

Program wycieczki obejmował dwa punkty edukacyjne Kraków – historyczny zespół miasta, uczniowie zwiedzali Wzgórze
Wawelskie. Licencjonowany przewodnik oprowadził grupę po Katedrze Wawelskiej, pokazując Groby królewskie i Dzwon Zygmunta
oraz pokazał dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu.

Uczniowie mieli również okazję zwiedzić z przewodnikiemwnętrze Bazyliki Mariackiej i pokazać słynny ołtarzWita Stwosza.
Na trasie wycieczki były również Sukiennice, Collegium Maius, Barbakan i Bramę Floriańska.

Po posiłku uczniowie udali się do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema.

Podczas spaceru po parku uczniowie mieli okazję zgłębiać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Mogli wykonywać różne doświadczenia
fizyczne, obserwowaćmini ogród botaniczny, poznawać geologiczną budowę Ziemi i budowę Układu Słonecznego.

Wycieczka nr 4

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Historyczny zespół miasta, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Liczba uczestników: 33

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej

Data realizacji wycieczki: 18.05.2022r.



Wycieczka nr 4

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Historyczny zespół miasta, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Liczba uczestników: 33

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej

Data realizacji wycieczki: 18.05.2022r.



12 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Zakopanego, w której wzięło udział 47 uczniów
Szkoły Podstawowej w Stróżach.

Wraz z przewodnikiem, grupa zwiedziła Zakopane, a w nim: Papugarnię, Skocznię Narciarską „Wielką Krokiew” oraz
Gubałówkę (wyjazd kolejką linową, zjazdwyciągiem narciarskim z Doliny Szymoszkowej).

W okolicy południa, uczestnicy wycieczki zjedli dwudaniowy obiad w miejscowej restauracji. Po obiedzie, zwiedziliśmy,
najstarszy kościół w Zakopanem wraz z Cmentarzem na Pęksowym Brszysku. Następnie odwiedziliśmy Muzeum Tatrzańskie im. Dra
Tytusa Chałubińskiego oraz Krupówki, gdzie grupamiała czas wolny na zakupy i odpoczynek.

Wycieczka nr 5

Miejsce realizacji projektu: Zakopane oraz Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Liczba uczestników: 47

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Stróżach 

Data realizacji wycieczki: 12.05.2022r.



Wycieczka nr 5

Miejsce realizacji projektu: Zakopane oraz Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Liczba uczestników: 47

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Stróżach 

Data realizacji wycieczki: 12.05.2022r.



17 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Wieliczki, w której wzięło udział 46 uczniów Szkoły Podstawowej
w Binczarowej.

Wyjazd ze szkoły nastąpił o godzinie 5:30. WWieliczce najpierw nastąpiło zwiedzanie Kopalni Soli, gdzie uczniowie zobaczyli
wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3
kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135metrów pod ziemię.

Kopalnia "Wieliczka" to kopalnia soli kamiennej funkcjonująca już od XIII wieku. W 1976 roku kopalnia została wpisana do
krajowego rejestru zabytków. Podziemna Trasa Turystyczna w Wieliczce powstała na przełomie wieków XVIII i XIX. Przewodnicy
podczas wędrówki opowiadali uczniom o historii i tajemnicach Kopalni. O rządzących nią siłach przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu
pokoleń górników. Uczniowie zobaczyli maszyny i narzędzia górnicze. Poznali także inną stronę Kopalni. Legendę księżnej Kingi,
która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. W połowie szlaku ujrzeli dedykowaną jej cudowną kaplicę i zdobiące ją jedyne
w swoim rodzaju solne dzieła sztuki.Wędrówka zakończona zostaławyjazdem windą na powierzchnię.

Następnie uczniowie odwiedzili Zamek Żupny. Po przejeździe do Krakowa zjedli obiad, pospacerowali po Rynku,
przewodnik opowiadał historie i legendy związane z Krakowem, zobaczyli Sukiennice, zwiedzili Kościół Mariacki (wewnątrz).
Powrót do Binczarowej nastąpiło o godz.20.00

Wycieczka nr 6

Miejsce realizacji projektu: Wieliczka - Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Liczba uczestników: 46

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Binczarowej

Data realizacji wycieczki: 17.05.2022r.



Wycieczka nr 6

Miejsce realizacji projektu: Wieliczka - Kopalnia Soli „Wieliczka”, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Liczba uczestników: 46

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Binczarowej

Data realizacji wycieczki: 17.05.2022r.



3 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Bochni oraz Krakowa, w której wzięło udział 23 uczniów
z klas I-III Szkoły Podstawowej w Wawrzce.

Uczestnicy wycieczki po dotarciu do Krakowa, razem z przewodnikiem najpierw zwiedzali Zamek Królewski na Wawelu,
a potem jedną z wystaw wawelskich – Wawel Zaginiony, który został wzniesiony na miejscu dawnych kuchni królewskich na
Wawelu.Oprócz szczątków dawnych budowli zobaczyli tu liczne zabytki odnalezione podczas prac wykopalistych.

Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie kopalni soli w Bochni. Po spotkaniu z przewodnikiem, zwiedzanie
rozpoczęli od zjazdu pod ziemię windą na głębokość 212 m. Po zjeździe, czekała na nich podziemna kolejka, która przemierzała
kilometrową trasę szybami kopalni. Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz słuchowisk przekazana została
nam wiedza o historii kopalni, średniowiecznych technikach wydobywczych, pracy górnika, zwyczajach górniczych oraz codziennym
życiu kopalni.

Odwiedzili także Stajnię Mysiur, w której do lat 60 XX w. przebywały wykorzystywane do pracy w kopalni konie. Jedną
z wielu atrakcji było zwiedzanie kaplicy św. Kingi z umieszczoną tam piękną szopką bożonarodzeniową. Poznawanie „podziemnego,
solnego miasta” było niezwykłą przygodą oraz interesującą lekcją historii i przyrody. Dzięki tej wycieczce uczestnicy wycieczki
docenili ciężką i bardzo niebezpieczną pracę górników.

Wycieczka nr 7

Miejsce realizacji projektu: Bochnia - Kopalnia Soli „Bochnia” oraz Kraków - Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe 

Zbiory Sztuki

Liczba uczestników: 23

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Wawrzce

Data realizacji wycieczki: 03.06.2022r.



Wycieczka nr 7

Miejsce realizacji projektu: Bochnia - Kopalnia Soli „Bochnia” oraz Kraków - Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe 

Zbiory Sztuki

Liczba uczestników: 23

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Wawrzce

Data realizacji wycieczki: 03.06.2022r.



20 maja 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięło udział 50 uczniów
Szkoły Podstawowej w Cieniawie.

Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali z parkingu przy Szkole Podstawowej w Cieniawie o godz. 7.00. Po przyjeździe do
Krakowa zwiedzali Muzeum Armii Krajowej. Następnie udali się na Wawel, gdzie zobaczyli katedrę, groby królewskie, dzwon
Zygmunta dziedziniec zamku Królewskiego.

Później odbyli spacer po historycznym zespole miasta, w trakcie którego uczestnicy wycieczki obejrzeli Bazylikę św. Piotra
i Pawła. Okno Papieskie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Plac Matejki i Pomnik Grunwaldzki.

Na rynku Głównym po obejrzeniu jego głównych zabytków (sukiennice, Kościół Mariacki, Kościół św. Wojciecha, pomnik
Adama Mickiewicza). Ostatnim punktem programu był dwudaniowy obiad w restauracji przy Floriańskiej.

Wycieczka dostarczyła uczniom wielu wrażeń i poszerzyła ich wiedzę na temat stolicy Małopolski. Wszyscy zadowoleni
i bogatsi w nowe wiadomości wrócili do Cieniawy o godz. 19.00.

Wycieczka nr 8

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa-Nila w Krakowie, 

Kraków – historyczny zespół miasta

Liczba uczestników: 50

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie

Data realizacji wycieczki: 20.05.2022r.



Wycieczka nr 8

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa-Nila w Krakowie, 

Kraków – historyczny zespół miasta

Liczba uczestników: 50

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cieniawie

Data realizacji wycieczki: 20.05.2022r.



10 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Chęcin oraz Zagnańska, w której wzięło udział 22 uczniów z klas
IV - VIII Szkoły Podstawowej w Wyskitnej.

Na wycieczkę uczniowie wyruszyli we wczesnych godzinach porannych. Do Chęcin przyjechali zgodnie z planem. Na miejscu
czekał już na nich przewodnik, z którym rozpoczęli zwiedzanie. Najpierw udali się do położonych na południe od centrum miasta
ruin zabytkowego Zamku Królewskiego w Chęcinach z przełomu XIII i XIV wieku. Zwiedzając twierdzę mogli sprawdzić swoją
kondycję przy wychodzeniu na zamkową wieżę. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ musieli przejść 100 schodów w górę i w dół,
ale wysiłek został nagrodzony pięknymi widokami z góry na Chęcin i okolice, a ponieważ pogoda sprzyjała uczniowie podziwiali
także wierzchołki Tatr. Atrakcją w czasie zwiedzania był też skarbiec, do którego uczniowie mogli dorzucić do zostawionych w nim
przez innych turystów pieniędzy własne. Zainteresowaniem uczniów cieszyła się także klatka hańby, w której chętnie się zamykali
i fotografowali oraz krzesło inkwizytora. Zebrali się również w kręgu pośrodku dziedzińca wokół otworu po studni. Według jednej
z legend związanych z zamkiemmożna przez nią wejść do podziemi prowadzących do kościoła w Chęcinach i kościoła na Karczówce
w Kiecach. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali jeszcze innych legend opowiedzianych przez przewodnika – legendy o duchu
królowej Bony pilnującym pozostawionych przez rezydującą w zamku królową przed wyjazdem do Włoch skarbów oraz legendy
o rycerzu próbującym dostać się do warowni; jak również ciekawostki, że w latach 60-tych XX w. w okolicach zamku nakręcono film
pt. „Pan Wołodyjowski”, w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zamek w Chęcinach pełnił wówczas funkcję zamku w Kamieniu Podolskim.
Po zwiedzaniu zamku w restauracji Da Vinci w Podzamczu dla uczniów był przygotowany dwudaniowy obiad, który zjedli
z apetytem. Przed obiadem i wyjazdem z twierdzy mieli okazję i czas na zakup pamiątek z wyjazdu.

Ostatnim etapem wycieczki był przejazd do Zagnańska, gdzie na terenie leśnictwa Bartków rośnie jeden z najstarszych
dębów w Polsce – „Dąb Bartek”, od 1954 roku chroniony prawem jako pomnik przyrody. Piękne, potężne, okazałe drzewo
z wieloma koronami zostało uwiecznione na wielu zdjęciach wykonanych przez uczestników wyjazdu. W tym miejscu również cała
grupa została sfotografowana na pamiątkę z tego wyjazdu. W Zagnańsku grupa podziękowała przewodnikowi, pożegnała się z nim
i udała w drogę powrotną, która minęła na dzieleniu się wrażeniami, oglądaniu wykonanych zdjęć i zakupionych pamiątek.
Uczniowie zmęczeni, ale uśmiechnięci na miejsce zbiórki koło szkoły wrócili wieczorem, gdzie czekali na nich rodzice.

Wycieczka nr 9

Miejsce realizacji projektu: Chęciny - Zamek Królewski w Chęcinach oraz Zagnańsk - Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”

Liczba uczestników: 22

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej

Data realizacji wycieczki: 10.06.2022r.



Wycieczka nr 9

Miejsce realizacji projektu: Chęciny - Zamek Królewski w Chęcinach oraz Zagnańsk - Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”

Liczba uczestników: 22

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wyskitnej

Data realizacji wycieczki: 10.06.2022r.



2 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Łańcuta oraz Żarnowca, w której wzięło udział 32 uczniów
z klas III a - III b Szkoły Podstawowej w Kąclowej.

W Żarnowcu oglądali wystawy: „Maria Konopnicka jako tłumacz literatury europejskiej”; „Maria Konopnicka - życie, dzieło
i duch”. Zwiedzili dworek Marii Konopnickiej – dar społeczeństwa polskiego dla pisarki oraz ekspozycjęw budynku lamusa.

W Łańcucie zwiedzili zamek - rezydencję słynącą ze wspaniałych wnętrz mieszkalnych, bardzo dobrze zachowanych oraz
ekspozycję w stajniach i powozowni, gdzie zachwycali się wspaniale zachowanymi pojazdami konnymi. Podziwiali także piękny park
otaczający budynek zamku.

Uczniowie skorzystali zwyżywienia w postaci zestawu obiadowego w restauracji w Łańcucie.

Wycieczka nr 10

Miejsce realizacji projektu: Łańcut – Muzeum Zamek w Łańcucie oraz Żarnowiec - Muzeum Marii Konopnickiej

Liczba uczestników: 32

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Leszczyc – Przywary w Kąclowej

Data realizacji wycieczki: 02.06.2022r.



Wycieczka nr 10

Miejsce realizacji projektu: Łańcut – Muzeum Zamek w Łańcucie oraz Żarnowiec - Muzeum Marii Konopnickiej

Liczba uczestników: 32

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Leszczyc – Przywary w Kąclowej

Data realizacji wycieczki: 02.06.2022r.



9 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięło udział 25 uczniów
z klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. Jest to park edukacyjny,
z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki. Uczestnicy wycieczki oddali się zabawie i nauce na świeżym powietrzu.
Inspirujące eksperymenty, modele edukacyjne dla dzieci w każdym wieku to super pomysł na odkrywanie praw natury oraz na relaks
i zabawę.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się na spacer po Krakowie. Jest to wyjątkowe miejsce, które brało udział w wielu
historycznych wydarzeniach. Zwiedzanie zaczęto od Placu Matejki, następnie był Barbakan, Brama Floriańska, Kościół Mariacki,
Sukiennice. Przy pięknej pogodzie dzieci podziwiały dawną siedzibę królów, stare ulice, kościoły i inne zabytki. Oprócz tego,
spacerując po krakowskim Rynku, uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią pięknego grodu nadWisłą.

W programie nie mogło zabraknąć zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu. Zwiedzono Apartamenty Królewskie, które
na uczestnikach wycieczki zrobiły duże wrażenie.

Wycieczka dostarczyła nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim wielu niezapomnianychwrażeń.

Wszystkie założone punkty programu wycieczki zostały zrealizowane.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wycieczka była bardzo udana. Zmęczeni, ale zadowoleni, pełni miłych wspomnień,
wieczoremwrócili do domu.

Wycieczka nr 11

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Kraków – historyczny zespół miasta

Liczba uczestników: 25

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 09.06.2022r.



Wycieczka nr 11

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Kraków – historyczny zespół miasta

Liczba uczestników: 25

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Ptaszkowej

Data realizacji wycieczki: 09.06.2022r.



1 czerwca 2022 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa, w której wzięło udział 64 uczniów
Szkoły Podstawowej w Siołkowej.

Celem wyjazdu było przede wszystkim poznanie zabytków i historii Krakowa oraz legend związanych z tym miastem.
Kraków ma do zaoferowania mnóstwo podań, a najwięcej z nich związanych jest z Wawelem i okolicznymi kościołami. Słuchaliśmy
więc opowieści o Smoku Wawelskim, o Królu Kraku i Wandzie co nie chciała Niemca czy Żółtej ciżemce ukrytej w KościeleMariackim.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katedry na Wawelu-miejsca koronacji królów Polski, krypty, gdzie pochowano wieluwładców.
Mieliśmy okazję obejrzeć Dzwon Zygmunta i posłuchać historii związanej z tym obiektem. Następnie zwiedziliśmy dziedziniec
arkadowy Zamku na Wawelu i podziwialiśmy ogrody królewskie . Kolejnym punktem wycieczki była Smocza, Jama-jaskinia
kresowa, z którą wiąże się legenda o smoku. Przed wejściem do niej ustawiona jest rzeźba Smoka, która jest ważnym symbolem
miasta.

Potem Traktem Królewskim odbyliśmy spacer do Rynku Głównego. Tam obejrzeliśmy Kościół Mariacki i wysłuchaliśmy
hejnału zwieżymariackiej.

Po tak bogatej lekcji historii udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym mogliśmy
zrelaksować się w otoczeniu przyrody. Poznaliśmy przy tym różne gatunki roślin, odwiedzić palmiarnię i podziwiać różne gatunki
storczyków i kaktusów.

Wycieczka nr 12

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zamek Królewski na Wawelu. 

Państwowe Zbiory Sztuki

Liczba uczestników: 64

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej

Data realizacji wycieczki: 01.06.2022r.



Wycieczka nr 12

Miejsce realizacji projektu: Kraków - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zamek Królewski na Wawelu. 

Państwowe Zbiory Sztuki

Liczba uczestników: 64

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Siołkowej

Data realizacji wycieczki: 01.06.2022r.



Dziękujemy Ministerstwu Edukacji I Nauki 

za udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w kwocie: 55.816,00 zł.

na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 

„POZNAJ POLSKĘ”


