
 

Wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia 

„Poznaj Polskę” 

 

Gmina Godziesze Wielkie uzyskała wsparcie finansowe na realizację 

zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą 

„Poznaj Polskę”  – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek 

szkolnych  o charakterze edukacyjnym. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 29.960,00 zł 

Wkład własny – wpłaty rodziców  stanowi: 14.739,00 zł 

Całość przedsięwzięcia:  44.699,00 zł 

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych 

wniosków:  

1) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Woli 

Droszewskiej – 2 wycieczki 

2) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Stobnie – 2 wycieczki; 

 

Dzięki uzyskanemu z projektu “Poznaj Polskę” wsparciu, uczniowie szkół 

prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie mogli uczestniczyć w 

wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska 



przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 

polskiej nauki. 

Poniżej został przedstawiony szczegółowy program zrealizowanych w 

ramach programu wycieczek szkolnych. 

Realizacja wycieczek przez Szkołę Podstawową im. Polskich 

Olimpijczyków w Woli Droszewskiej 

Dla uczniów klas IV-VIII została zorganizowana w dniu 30 maja 2022r. 

wycieczka do Torunia. W wycieczce wzięło udział  50 dzieci oraz 4 

opiekunów. 

Celem wycieczki było poznanie zabytków i historii Torunia oraz 

poszerzenie wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących we 

Wszechświecie. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania zabytków 

Starego i Nowego Miasta (mury miejskie, Krzywa Wieża, katedra św. św. 

Janów, Dom Kopernika, Kamienica pod Gwiazdą, Dwór Artusa, Rynek z 

Ratuszem Staromiejskim, zamek krzyżacki, Rynek Nowomiejski, kościół 

św. Mikołaja, Brama Garbarska). Atrakcyjnym punktem zwiedzania było 

wejście na Wieżę Ratuszową, która jest najpopularniejszym punktem 

widokowym w Toruniu. Wycieczkę zakończyła wizyta w Planetarium, na 

którą składał się seans:,,Kolorowy kosmos” popularyzujący wiedzę o 

Wszechświecie oraz Geodium - interaktywna wystawa poświęcona Ziemi 

jako Planecie, rozmaitym zjawiskom na niej występującym np. pole 

magnetyczne, efekt Coriolisa. 

Poniesione koszty w związku z zorganizowaniem wycieczki wyniosły 

6.250,00 zł , w tym w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z 

MEiN – 5.000,00 zł, natomiast kwotę 1.250,00 zł pokryli rodzice. 
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Dla uczniów klas I-III została zorganizowana w dniu 02.06.2022r. 

wycieczka do Gniezna i Biskupina. W wycieczce wzięło udział 46 dzieci 

oraz 3 opiekunów. 

Celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków związanych z 

początkami państwa polskiego, zainteresowanie i zaciekawienie uczniów 

historią Polski, zdobywanie wiedzy historycznej przez obserwację i 

doświadczanie. Wycieczka rozpoczęła się od odwiedzin pierwszej stolicy 

Polski. Uczestnicy wycieczki zobaczyli Drzwi Gnieźnieńskie, będące 

unikatowym zabytkiem sztuki romańskiej w Polsce oraz Katedrę. 

Następnym punktem było zwiedzanie muzeum kolei wąskotorowej w 

Wenecji oraz odbycie przejażdżki kolejką na trasie Wenecja- Żnin. 

Punktem kulminacyjnym, a zarazem główną atrakcją był pobyt w 

Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Biskupin to pozostałości po 

osadzie łużyckiej sprzed 2700 lat. Podczas zwiedzania uczestnicy 

obejrzeli obozowisko łowców i zbieraczy z epoki kamienia oraz wioskę 



wczesnopiastowską. Podczas zwiedzania osiedla obronnego ludności 

łużyckiej w zrekonstruowanych chatach czekali rzemieślnicy 

prezentujący swoje wyroby m.in. broń, szaty i narzędzia. 

Poniesione koszty w związku z zorganizowaniem wycieczki wyniosły 

7.076,00 zł , w tym w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z 

MEiN – 5.000,00 zł, natomiast kwotę 2.076,00 zł pokryli rodzice. 
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Realizacja wycieczek przez Szkołę Podstawową im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Stobnie 

27 maja 40 uczniów z klas I i II Szkoły Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Stobnie wraz z wychowawczyniami udało się 

na wycieczkę edukacyjną do Łodzi. To był dzień pełen atrakcji. 

Uczniowie odwiedzili Centrum Nauki i Techniki EC1. Ulica Żywiołów była 

świetną okazją do zabawy i odkrywania wiadomości na temat 

otaczającego świata poprzez własne doświadczenia i eksperymenty. 

Następnym punktem zwiedzania był Ogród Botaniczny, który jest jednym 

z największych ogrodów w Polsce - jego całkowita powierzchnia wynosi 

67 ha. Podczas wizyty w ogrodzie uczniowie mogli podziwiać kolekcje 

roślinne z całego świata zaprezentowane w dziewięciu działach 

ekspozycyjnych. Ostatnim punktem było jedyne w Polsce Orientarium. 

Dzieci zobaczyły niezwykłe zwierzęta, rośliny egzotyczne oraz podwodny 

tunel. 

Koszt wycieczki wyniósł 6.200,00 zł, szkoła otrzymała dofinansowanie z 

MEiN w wysokości 4.960,00 zł natomiast kwotę 1.240,00 zł pokryli 

rodzice. 
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W dniach od 30.05.2022r. do 01.06.2022r. w ramach programu „Poznaj 

Polskę” uczniowie Szkoły Podstawowej w Stobnie uczestniczyli w 

wycieczce na Śląsk. 

Swą wyprawę rozpoczęli od zwiedzania Zespołu Klasztoru O.O Paulinów 

na Jasnej Górze. Następnie mieli okazję podziwiać największą XIV 

wieczną warownię położoną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej czyli 

Zamek Ogrodzieniec. 

Katowice to serce Śląska. Tam uczniowie zapoznali się z historią 

Górnego Śląska w Muzeum Śląskim, które znajduje się na terenie 

dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Wraz z przewodnikiem 

zwiedzili wystawę „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” 

oraz wzięli udział w grze terenowej „Industrialna przygoda w Muzeum 

Śląskim”. Odbyli spacer po zabytkowym osiedlu górniczym Nikiszowiec, 

które powstało ponad 100 lat temu. Z jego historią i rolą w czasie 

powstań śląskich zapoznał wszystkich przewodnik Tomek. Górnośląski 

Park Etnograficzny w Chorzowie był kolejnym celem wycieczki. 

Uczniowie zwiedzili skansen oraz odbyli spacer po Parku Śląskim, oazy 

zieleni w Chorzowie. Wiele emocji wzbudziły wizyty w Aquaparku oraz w 

Funzeum- Muzeum Światła i Koloru. Uczestnicy wycieczki zwiedzili 

również neobarokowy Pałac w Pszczynie – dawną rezydencję magnacką 

na Górnym Śląsku. Zakończeniem była wizyta Tarnowskich Gór i 

zwiedzili Zabytkową Kopalnię Rud Srebra oraz Sztolnię Czarnego 

Pstrąga. 

Koszt wycieczki wyniósł 25 173,00 zł, szkoła otrzymała dofinansowanie z 

MEiN w wysokości 15 000,00 zł natomiast kwotę 10.173,00 zł pokryli 

rodzice. 
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