
 

Czyli Wrocław w roli gospodarza 
 

 
 
 

Przez pięć pełnych dni kwietnia 2018 roku – od poniedziałku 23 do piątku 27 – 
gościliśmy we Wrocławiu uczniów i nauczycieli różnych narodowości w ramach 

projektu Erasmus+ „Maths and Science Adventure”. Przyjechali do nas z wizytą 
Finowie, Cypryjczycy, Portugalczycy, Bułgarzy i Węgrzy gotowi poznać nasz kraj, 

nasze miasto i kulturę. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by im to ułatwić. 

 
 

 

23 kwietnia – Polowanie na krasnale 

 
Po odebraniu z lotniska, powitaliśmy naszych gości wraz z 

koordynatorem projektu panią Anetą Popiołek oraz panią Danutą 

Kowalczyk nazajutrz w hotelach: Q Hotel oraz Hotel Śląsk. Nie 

tracąc czasu, obraliśmy kierunek rynku. Pod pręgierzem 

podzielono nas na grupy, w których mógł być tylko jeden 

przedstawiciel danego kraju.  Dostaliśmy mapę Wrocławia z 

zaznaczonymi krasnalami i zadanie – wszystkie grupy winne były 

zrobić z każdym napotkanym krasnalem śmieszne zdjęcie. Grupa 

z największą ilością takich zdjęć wygrywa. W ten sposób 

połączyliśmy zabawę ze zwiedzaniem miasta, a podczas spaceru nie brakowało rozmów i  śmiechu. 

 

 

Po owocnych łowach udaliśmy się na lunch, następnie o umówionej godzinie każda z grup razem z 

opiekunem stawić się miała pod ratuszem, skąd rozpoczęliśmy wycieczkę wraz z przewodnikiem. 

Poprowadził nas przez wąskie uliczki, następnie wzdłuż Odry na Ostrów Tumski. Po drodze 

opowiadał o początkach rozwoju Wrocławia, zahaczał o ciekawe miejsca jak kamieniczki Jaś i  

Małgosia czy Kościół św. Marii Magdaleny. 

 

Ostatnim celem tego dnia był Ogród Botaniczny, który wyjątkowo spodobał się naszym gościom. 

Mogli tam zobaczyć wiele gatunków roślin tropikalnych i rzadko spotykanych: od kwiatów po małe 



drzewka. 

 

 
 
24 kwietnia – Oficjalne powitanie 
 

Przyszedł czas na oficjalne powitanie naszych gości, które odbyło się w auli Siedemnastki. 

Pierwsza przywitała uczestników pani dyrektor Małgorzata Iwankiewicz, następnie uczniowie z 

klasy 2E dali występ w stylu lat '60 – wzorem tegorocznego 

Przekrętu.  

Przez następne godziny odbył się quiz „What do you know 

about Poland?” (w którym zwyciężyła bułgarska ekipa), po raz 

kolejny dobraliśmy się w grupy aby pracować nad 

'przełamaniem pierwszych lodów' i z pomocą pani Małgorzaty 

Kowal tworzyliśmy mapy na temat „What do we have in 

common?” czy wymyślaliśmy historie podczas gry kostkami - 

„Tell me your story” -  i opowiadaliśmy o sobie. 

 

Gdy minął czas lunchu, zabraliśmy grupy na spacer po szkole, któremu przewodniczyła Daria 

Krzyśków z klasy 2A. Oprowadzała kolejno, od sali gimnastycznej przez bufet, skończywszy na 

sali 307, w której to pan Robert Konieczny zorganizował pokaz zabawek fizycznych i wyjaśniał 

nam zawiłe prawa fizyki.. Następnie pani Bożena Szymańska-Pakos oraz koordynator projektu – 

pani Aneta Popiołek zaprosiły uczestników na konkurs Sudoku. 

Aby uczynić ten dzień jeszcze ciekawszym na koniec zajęć 

szkolnych pani Danuta Kowalczyk pokazała nam parę 

doświadczeń chemicznych takich jak: burza w probówce, 

fajerwerki czy sztuczna krew. My również mogliśmy pobawić się 

w chemików i zrobić swoje własne doświadczenia.  

 

 

 

 

 25 kwietnia – Krasiejów: od dinozaurów po statek kosmiczny 

 
Urozmaiceniem całego projektu i jednym z ciekawszych 

punktów stała się wycieczka do Krasiejowa. Część pierwszą 

dnia obejmował Jura Park, który jest obiektem o dużej 

powierzchni z  fantastycznymi ekspozycjami! Poznaliśmy świat 

mezozoiku lepiej niż na lekcji geografii. 

 

Przy podróżach w czasie będąc, po obiedzie w Jura Parku 

odwiedziliśmy Park Nauki i Rewolucji Człowieka, który 

znajdował się naprzeciw. W specjalnych kaskach, wyruszyliśmy statkiem kosmicznym do czasów 

Prehistorii, kiedy to człowiek poznawał siebie, uczył się jak gospodarować ogniem i bronić się 

przed drapieżnikami. 

 

 
26 kwietnia – Królestwo wody i zwierząt 
 



Czwartego dnia projektu odwiedziliśmy Hydropolis. Tu mieliśmy 

szansę dowiedzieć się jak ważna jest dla nas woda i czym tak 

naprawdę jest, skąd pochodzi i co się stanie, gdy jej zabraknie. 

 

Na tym nie koniec, czekało nas jeszcze ZOO. Afrykarium 

zaprezentowało naszym gościom wiele atrakcji tj. karmienie fok 

czy grupowy balet pingwinów. Najwięcej emocji wywołały jednak 

nie kto inny, a  p a j ą k i.   

 

Zwieńczeniem dnia była oficjalna kolacja w restauracji „Pod 

Fredrą”. Obecne były również pani dyrektor Małgorzata 

Iwankiewicz wraz z panią v-ce dyrektor panią Barbarą Bartnik. 

Podano m.in. żurek, zapiekane ziemniaki, wiele rodzajów mięs, 

dorsza oraz sałatkę z czarnymi oliwkami.  

 
 
 

27 kwietnia – Skybowling i rejs po Odrze 
 

Ostatniego dnia skierowaliśmy wzrok na najwyższy budynek we 

Wrocławiu – Sky Tower. Każda z grup wraz z opiekunem została 

przydzielona na jeden tor i rozpoczęła się gra w kręgle. 

Rywalizacja jednak została w tyle, gdyż dominowała dobra 

zabawa. 

 

Jako, że tego dnia świętowano Dzień Ziemi, postanowiliśmy 

utrwalić pamięć o wizycie naszych gości w przyjazny planecie 

sposób. Pomysłodawcą była pani Danuta Kowalczyk, która podarowała wszystkim grupom po 

jednym drzewku (zostało ono później zasadzone na dziedzińcu szkolnym!) i dzięki temu cząstka 

każdej z tych grup jest nadal z nami. 

 

Po pięciu dniach frajdy i zawierania nowych przyjaźni  uczestników pożegnała wrocławska srebrna 

wstęga -  Odra. Z Ostrowa Tumskiego wsiedliśmy na pokład „Wiktorii” i wypłynęliśmy w rejs, 

czując wiatr we włosach i słysząc szum fal pod nami. Projekt Erasmus+ był jak te fale – zbyt 

szybko nam uciekł... 

 
Izabela Krupa 
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