
 

Zielona szkoła - Zamość, Lublin, Kozłówka 

 

 

1. Cel główny 

W ramach wycieczki chcemy pokazać uczniom, jak ciekawa i zróżnicowana jest 

Lubelszczyzna. Ponadto wyjaśnimy im, jakie znaczenie miały te tereny w historii 

Polski. 

 

2. Cele szczegółowe 

Przy okazji wizyty w Zamościu pokażemy uczniom, jak wyglądała urbanistyka 

i architektura renesansowa. 

 

Podczas wizyty w Lublinie zaprezentujemy im, jak wyglądała urbanistyka 

i architektura średniowieczna. Jednocześnie wyjaśnimy, jak zmieniały się miasta na 

przestrzeni wieków i co na te zmiany wpłynęło. 

 

Odwiedzenie Kaplicy Trójcy Świętej to jednocześnie okazja do pokazania uczniom, 

jak przenikały się kultura zachodnia (rzymska) ze wschodnią (bizantyjska). 

 

W Kozłówce z kolei przybliżymy uczestnikom wyjazdu historię rodu Zamoyskich. 

Wyjaśnimy też, jaką rolę ta rodzina odegrała w historii Polski.   

 

3. Cele dodatkowe 

Lubelszczyzna to teren, na którym stykały się ze sobą różne kultury. Wizyta w tych 

rejonach, to okazja, aby pokazać uczniom różnice między kulturą rzymską 

a bizantyjską. Jednocześnie możemy im uświadomić, że Polska przez wieki była 

państwem multikulturowym. 

 

Lublin, to miasto, w którym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo 

wyjątkowe w skali Europy. Zwiedzanie Lublina to okazja, aby uświadomić uczniom, 

jakie znaczenie dla historii Polski miała unia polsko-litewska w Lublinie oraz pokazać 

im jak bardzo dzisiejsza Polska różni się od tej z II połowy XVI wieku. 

 



 

Zamoyscy to był jeden z najpotężniejszych rodów magnacki w historii Polski. 

Omawianie ich historii to jednocześnie okazja do zaprezentowania uczniom, jaki 

wpływ miała magnateria na historię Polski i wspólna ocena tego wpływu. 

 

4. Czas trwania wycieczki 

Wycieczka dwudniowa, dowolne dni tygodnia w terminie: 11-15/10/2021 

 

5. Wyżywienie:  

obiady x2 – na mieście w okolicy zwiedzanych atrakcji 

Śniadanie (w formie lunchboxu) x 1 – w hotelu 

Obiadokolacja (ciepłe danie + zimna płyta serwowana) x 1 – w hotelu 

 

6. Trasa wycieczki 

Dzień pierwszy: Warszawa - Zamość - Lublin 

Dzień drugi: Lublin - Kozłówka - Warszawa 

Nocleg: https://phhhotele.pl/hotele/lublin-hotel-huzar/ 

 

7. Program wycieczki 

- Zamość: zwiedzamy historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku 

(https://zabytek.pl/pl/obiekty/zamosc-zamosc-historyczny-zespol-miasta-w-

zasiegu-obwarowan-z-xi)  

- Lublin: zwiedzamy historyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny 

(https://zabytek.pl/pl/obiekty/lublin-lublin-historyczny-zespol-architektoniczno-

urbanistyczny), przechodzimy lubelską trasą podziemną 

(http://teatrnn.pl/podziemia/)  oraz zwiedzamy Muzeum Narodowe w Lublinie, 

w tym Wieży zamkowej (donżon) i Kaplicy Trójcy Świętej (http://zamek-lublin.pl/) 

- Kozłówka: zwiedzamy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

(https://www.muzeumzamoyskich.pl/)  

 

8. Koszt wycieczki dla 60 uczestników + 4 nauczycieli + 2 pilotów WindZone Travel 

450 zł/os  

 

 

Możemy zorganizować wycieczkę dla mniejszej/większej liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 
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