
Zmieniamy polską edukację! 

Zapraszamy na wycieczki do Polski z Centrum Dobrego Wychowania na Lubelszczyźnie 

Zapraszamy na inspirujące wyjazdy do Polski adresowane do młodzieży w wieku 13-18 lat, organizowane 

przez Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania, prowadzony w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.  

Nasz Ośrodek położony jest we wschodniej Polsce na Wyżynie Lubelskiej, w bliskiej odległości od miasta 

Lublin /12 km/.  

Ośrodek stanowi bazę dla różnorodnych działań podejmowanych przez Fundację. Jest miejscem 

wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, szkolenia kadry, organizacji wymian młodzieżowych i spotkań 

polonijnych oraz specjalistycznych warsztatów edukacyjnych. W 2017 roku odwiedziło nas ponad 7 tys. 

młodych osób. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji programów dla dzieci i 

młodzieży. 

www.cdw.edu.pl  

 Polska 
 

Nasza propozycja wycieczki do Polski łączy w sobie walory wycieczki turystycznej z wartościowym aspektem 

edukacyjnym, to zarazem: 

- możliwość poznania największych turystycznych atrakcji Polski – Warszawa, Kraków, Zamość, Kazimierz Dolny, 

Lublin 

- inspirujący PROGRAM EDUKACYJNY, podejmujący w atrakcyjny sposób tematy z zakresu historii, kultury, 

zwyczajów i tradycji polskich 

Wycieczka edukacyjna - 2 w 1 TURYSTYKA I EDUKACJA 

 

Oferta wycieczek turystyczno-edukacyjnych 

do Polski  

dla grup polonijnych 

Widok na lubelskie Stare Miasto Rynek w Zamościu Plac Zamkowy w Warszawie 



Program pobytu w Polsce  
Poniżej przedstawiamy dwie propozycje wycieczek do Polski. Program i czas trwania wycieczki ma charakter 

otwarty i jest konsultowany przed zamówieniem. Możliwe jest włączenie w program innych wariantów 

zwiedzania i zajęć dodatkowych, według życzeń grupy. Propozycje opcji dodatkowych/zmian w programie 

podane są na ostatniej stronie oferty. 

Program edukacyjny - Biesiada Polska 

Dzień przylotu 

Przylot do Polski 

Przyjazd do Motycza Leśnego Zakwaterowanie w Ośrodku 
Posiłek (w zależności od pory dnia śniadanie/obiad/kolacja) 

Dzień 2 

Śniadanie 

Zapoznanie z kadrą Ośrodka, zwiedzenie obiektu 
Program edukacyjny – wprowadzenie  
Obiad 
Program edukacyjny ciąg dalszy 
Kolacja 
Czas wolny w Klubokawiarni (zajęcia integracyjne, gra „Kocham Cię Polsko!”) 

Cena - 1400,00 zł/os.  (ok. 410 $) 

Wycieczka do Polski  

z Centrum Dobrego Wychowania 

Naszym celem jest stworzenie dla uczestników wycieczki 

doskonałych warunków do poznania Polski, dlatego nie 

ograniczamy się tylko do zorganizowania atrakcji 

turystycznych. Uczestnik wycieczki z CDW ma możliwość: 

 Poznania kultury, tradycji i zwyczajów Polski, poprzez udział 

w atrakcyjnym programie edukacyjnym;  

PROGRAM EDUKACYJNY 

Jedną z najbardziej atrakcyjnych metod stosowanych przez nas  

podczas spotkań z młodzieżą polonijną jest PROGRAM EDUKACYJNY 

zakładający naukę tradycji, kultury i historii Polski w sposób 

angażujący każdego uczestnika wycieczki - np. młodzież 

samodzielnie przygotowuje Wielką Polską Biesiadę lub film 

dokumentalny o Polsce. Program prowadzony jest przez 

wykwalifikowaną kadrę z Centrum Dobrego Wychowania. 

 Zapoznania się z historią Polski, poprzez udział w warsztatach historycznych i wyselekcjonowany program 

zwiedzania; 

 Spotkania się z młodzieżą Polską - możliwość nawiązania kontaktów, poznanie współczesnych polskich 

zwyczajów; 

 Zasmakowanie tradycyjnej kuchni polskiej serwowanej przez lokalnych kucharzy z Ośrodka Centrum 

Dobrego Wychowania; 

 Wyboru innych niż zaproponowane przez nas atrakcji według indywidualnych życzeń np. wizyta w  szkole, 

koncert muzyczny, przedstawienie teatralne, udział w lokalnym festiwalu, jarmarku itp. 

Noc Kultury w Lublinie 

Wycieczka do Polski 1 

- Lublin, Warszawa, Kazimierz Dolny (9 dni) 



Dzień 6 

Śniadanie 

Warsztaty – polskie ginące zawody  
Obiad  
Program edukacyjny 
Kolacja 
Wieczór gier w Klubokawiarni 

Dzień 7 

Śniadanie 

Zwiedzanie – Kazimierz Dolny 

Obiad  
Kulinarny program edukacyjny  
Polska uczta biesiadna 

Dzień 8 

Śniadanie 

Program edukacyjny – przygotowanie do finału 

Obiad  

Wielki Finał Edukacyjny  

Dzień 9  

Wyjazd  

Dzień 3  

Śniadanie 

Zwiedzanie – Lublin (Plac Zamkowy z Kaplicą Trójcy Świętej, 
Stare Miasto, Trasa Podziemna, Archikatedra, Wieża Tryni-
tarska) 

Obiad 
Program edukacyjny  
Kolacja  

Dzień 4  

Śniadanie 

Warsztat „Leśna Kwatera Legionistów”, przygotowany na 
100-lecie odzyskania przez Polską niepodległości 
Obiad 
Program edukacyjny 
Kolacja 
Wieczór tradycji polskich 

Dzień 5 

Śniadanie 

Zwiedzanie - Warszawa cz. 1 (Stare Miasto)  

Obiad w Warszawie 
Zwiedzanie - Warszawa cz. 2 (Muzeum Powstania Warszaw-
skiego) 

Wycieczka do Polski 2- Lublin, Sandomierz, 

Kraków, Wieliczka 

Festiwal Sztukmistrzów w Lublinie 

Dzień przylotu 

Przylot do Polski 

Przyjazd do Motycza Leśnego Zakwaterowanie w Ośrodku 

Posiłek (w zależności od pory dnia śniadanie/obiad/kolacja) 

Dzień 2 

Śniadanie 

Zapoznanie z kadrą Ośrodka, zwiedzenie obiektu 

Program edukacyjny – wprowadzenie  

Obiad 

Program edukacyjny – ciąg dalszy 

Kolacja 

Czas wolny w Klubokawiarni 

Dzień 3  

Śniadanie 

Zwiedzanie – Warszawa cz. 1 (Stare Miasto)  

Obiad w Warszawie 

Zwiedzanie –  Warszawa cz. 2 (Muzeum Powstania 
Warszawskiego) 

Kolacja 

 

Dzień 4  

Śniadanie 

Warsztat „Leśna Kwatera Legionistów”, przygotowany  

na 100-lecie odzyskania przez Polską niepodległości 

Obiad 

Program edukacyjny 

Kolacja i Wieczór tradycji polskich 

Dzień 5 

Śniadanie 

Sandomierz  

Obiad  

Kraków – zwiedzanie /Stare Miasto/ 

Kolacja 

Dzień 6 

Śniadanie 

Kraków – zwiedzanie /Wawel/ 

Obiad  

Kopalnia Soli w Wieliczce 

Przejazd do Motycza 

Dzień 7 

Śniadanie 

Warsztaty – polskie ginące zawody  

Obiad  

Kulinarny program edukacyjny  

Polska uczta biesiadna 

Dzień 8 

Śniadanie 

Program edukacyjny – przygotowanie do finału 

Obiad  

Program edukacyjny – przygotowanie do finału 

Wielki Finał Edukacyjny  

Dzień 9  

Wyjazd  

Cena - 1500,00 zł/os.  (ok. 440 $) 

Stwórz swoją autorską 
wycieczkę!  Propozycje 

różnych modułów 
wycieczki  dostępne są 

na ostatniej stronie 
oferty 

Sukiennice w Krakowie 



Ceny zawierają: 

 Noclegi w pokojach z łazienkami 

 Pełne wyżywienie w tym tradycyjną kuchnię polską przygotowana przez lokalnych kucharzy m.in. 

pierogi, bigos, kotlet schabowy, kasza, rosół, barszcz czerwony 

 Program edukacyjny poświęcony historii i kulturze Polski przygotowany przez profesjonalną kadrę 

trenerską /w zależności od wycieczki – 26-40 godz./ 

 Program zwiedzania – Lublin, Warszawa, Kazimierz Dolny 

 Przejazdy autokarowe  

 Ubezpieczenie 

 Opiekę pilota podczas całego pobytu w Polsce 

CENA NIE ZAWIERA BILETÓW I OPŁAT LOTNICZNYCH 

Kontakt i rezerwacja: 

Elwira Wojciechowska 

Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania 

Motycz Leśny 51, 21-030 Motycz 

kom. 500 202 984  elwira.wojciechowska@cdw.edu.pl 

www.cdw.edu.pl 

Ośrodek CDW w Motyczu Leśnym 

Inne warianty wycieczek: 

Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym 
Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania położony jest w odległości 12 km od granic Lublina, na terenie 

zielonej Wyżyny Lubelskiej. Uczestnicy wycieczki mają  możliwość swobodnego korzystania z całej 

infrastruktury Ośrodka i terenów rekreacyjnych, są to: 

 karczma wiejska z piecem chlebowym 

 klubokawiarnia 

 miejsce na ognisko/grill  

 ścieżka edukacyjna „Leśna Kwatera Legionistów” 

 boiska do gry w piłkę nożną i siatkową 

 liściasty las  

Lublin + Warszawa + Kazimierz Dolny + Sandomierz  

Program edukacyjny „Wielka Biesiada Polska” 

1440,00 zł/os. (ok. 420 $) 

Lublin + Kraków + Łagiewniki 

Program edukacyjny „Wielcy Polacy” 

1500,00 zł/os. (ok. 440 $) 

Lublin + Warszawa + Kraków + Zakopane 

Program edukacyjny „100 lat Niepodległości” 

1600,00 zł/os. (ok. 470 $) 

Lublin + Warszawa + Sandomierz + Kazimierz Dolny 

+ Puszcza Białowieska 

Program edukacyjny „Ginące zawody i tradycje” 

1420,00 zł/os. (ok. 420 $) 

WAŻNE! Wszystkie kalkulacje podane w ofercie zostały przygotowane dla grupy co najmniej 25 

osobowej, przy innej liczbie osób ceny mogą ulec zmianie. 


