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Warszawa, 27 sierpnia 2021 r.   
 

 
 
Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy i Nauczyciele, 
 
jest mi szczególnie miło przybliżyć Państwu nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji 
i Nauki „Poznaj Polskę”. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa, która w tak dużym 
stopniu wspiera edukację patriotyczną. Nabór wniosków do programu ruszy już 
6 września. Projekt jest częścią rządowego programu „Polski Ład”. 
  
Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie 
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie 
będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, 
ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Będą mogli bezpośrednio 
doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób. 
  
W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” organy prowadzące szkoły publiczne 
i niepubliczne otrzymają dofinansowanie do 80 proc. całkowitego kosztu wycieczek. 
Łącznie na ten cel przeznaczymy w tym roku 15 mln zł. Szczegóły dotyczące 
programu, w tym zasady aplikowania i finansowania, przedstawiliśmy w komunikacie 
dostępnym na stronie internetowej MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/poznaj-polske--nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki.  
  
W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowaliśmy uczniom 
i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych: 
  

1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, 
2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
3. Kultura i dziedzictwo narodowe, 
4. Największe osiągnięcia polskiej nauki. 

  
W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – 
klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, 
III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające 
konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu 
rozwoju uczniów. Wykaz punktów dołączam do wiadomości. 
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Zależy mi, aby w przedsięwzięciu wzięła udział jak największa liczba uczniów 
i nauczycieli, dlatego zwracam się z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie 
w Państwa szkole i placówce oświatowej. Informacje o przedsięwzięciu będziemy 
przekazywać Państwu także w pierwszych dniach nowego roku szkolnego. 
  
Pragnę zapewnić, że idea szeroko rozumianej edukacji patriotycznej jest 
mi szczególnie bliska. Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą 
decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo 
narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem 
przekonany, że program „Poznaj Polskę” będzie się do tego przyczyniał.  
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
Przemysław Czarnek  
Minister Edukacji i Nauki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Wykaz punktów edukacyjnych dla klas I-III szkół podstawowych 
2) Wykaz punktów edukacyjnych dla klas IV-VIII szkół podstawowych 
3) Wykaz punktów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych 


