
 

 

Wycieczki edukacyjne uczniów szkół Gminy Brodnica 

realizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  

pod nazwą „Poznaj Polskę” - w 2021 r. 

 
 Na realizację zadania Gmina Brodnica otrzymała dotację celową z budżetu 

państwa w łącznej wysokości 27 271,00 zł. Wszystkie wycieczki edukacyjne szkół 

wsparła Gmina Brodnica - w formie wkładu własnego wynoszącego łącznie 6 819,00 zł. 

 Realizacja zadania uatrakcyjniła proces edukacyjny, wspomogła realizację 

podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie urozmaiciło zajęcia 

lekcyjne, które nabrały praktycznego wymiaru. Uczniowie naszych szkół odkryli ślady 

historii w praktycznych warunkach. W wycieczkach wzięło udział łącznie: 408 uczniów                    

i 41 opiekunów. 

 

Wycieczka do Gdańska 

 18.11.2021r.uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce wzięli udział w wycieczce do Gdańska. 

Dzięki wyjazdowi mieli możliwość zwiedzenia Westerplatte. Mogli nie tylko usłyszeć                  

o wydarzeniach września 1939r., ale również obejrzeć przystań statków pasażerskich, 

Wartownię nr 1, Nowe Koszary, Pomnik Obrońców Wybrzeża. Kierując się na 

nadbrzeże Zatoki Gdańskiej, obejrzeli znajdujące się tam okolicznościowe wystawy. 

Podczas zwiedzania Sołdka (oddziału Narodowego Muzeum Morskiego) uczniowie 

obejrzeli unikatowy zabytek techniki okrętowej, jedyny rudowęglowiec z napędem 

parowym zachowany obecnie na świecie. Mieli możliwość zapoznania się z historią 

pierwszego, prototypowego, pełnomorskiego statku zbudowanego w Polsce po II wojnie 

światowej.Wspaniałą lekcją historii było obejrzenie Pomnika Poległych Stoczniowców 

1970, nazywanego też Pomnikiem Trzech Krzyży, upamiętniającego ofiary grudnia 1970 

roku. Usłyszeli o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce podczas strajków 

robotników ówczesnej Stoczni im. Lenina i ich brutalnym tłumieniu przez wojsko, w 

wyniku czego na ulicach tragicznie zginęło kilkudziesięciu stoczniowców. Duże wrażenie 

na uczniach wywarło również zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum zamkowego                       

w Malborku. W wycieczce wzięło udział: 86 uczniów i 10 opiekunów. 

 

Wycieczka do Torunia 

 19.11. 2021r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej 

w Gortatowie z siedzibą w Szczuce  - z Gortatowa i Cieląt wzięli udział w  wycieczce do 

Torunia. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia dawnej fabryki toruńskich pierników, 

czyli wystawy Muzeum Toruńskiego Piernika. Uczniowie zapoznali się z ekspozycją 

dotyczącą dawnego sposobu wypiekania tych słodkości, wyposażeniem  fabryki,  historią 



ich właścicieli. Można było również obejrzeć stare formy piekarnicze, piece z różnych 

okresów, kasy, wagi. Następnie odwiedzili Dom Legend Toruńskich, gdzie odbywają się 

pokazy legend z żywym udziałem publiczności. Legendy te były opowiedziane w barwny 

i wesoły sposób z użyciem niewielu rekwizytów. Wraz z przewodnikiem  uczniowie 

obejrzeli najciekawsze i najbardziej wyjątkowe obiekty i zabytki Torunia: Ratusz, 

pomnik Kopernika, Bazylikę Katedralną św. Jana Chrzciciela z jego jedną wskazówką 

zakończoną dłonią- palcem, Krzywą Wieżę i Dom Kopernika. Dzieci usłyszały od pani 

przewodnik, skąd pochodzi według legendy nazwa miasta. W wycieczce wzięło udział: 

61 uczniów i 7 opiekunów. 

 

 


