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Minął II dzień naszego zwiedzania atrakcji Wrocławia.

Był podzielony na dwa rodzaje emocji i doświadczeń poznawczych.
W pierwszej połowie dnia, była duża dawka historii i uczuć patriotycznych. Panorama
Racławicka. Oglądanie utrwalonej na płótnie bitwy pod Racławicami z 1794 r., rok przed III
rozbiorem Polski. Poznawanie szczegółów jedynej zwycięskiej bitwy Insurekcji
Kościuszkowskiej. Dla Polaków symbol dokonania rzeczy niemożliwych. Przez całe lata
zaborów lirnicy krzepili ducha narodu, tym zwycięstwem. Później wizyta w Muzeum Pana
Tadeusza. Pomimo młodego wieku dziewczynki intuicyjnie wyczuwały, że to ważne miejsce dla
Polaków. Oryginalny rękopis epopei narodowej „Pan Tadeusz! Dzięki ekranom dotykowym,
mogłyśmy własnoręcznie „dotknąć” i czytać dzieło Adama Mickiewicza.

{gallery}galeria/wroclaw_2018{/gallery}

Bitwa pod Racławicami i epopeja narodowa, mocno wpisują się w kształtowanie niezłomnego
ducha narodu polskiego i w drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r.
Wspaniała sytuacja, gdyż w bieżącym roku, obchodzimy 100-lecie, tego wydarzenia. I tutaj
ogromne zaskoczenie! Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”, oprawione było w okładkę
zdobioną metoda ebru… Stąd nasze warsztaty w tym miejscu! Wspaniała przygoda z
malowaniem na wodzie.

Druga połowa dnia, to kontakt ze światem podwodnym w Oceanarium i ze zwierzętami we
wrocławskim ZOO. Ileż emocji w podziwianiu piękna fauny i flory. W drodze powrotnej jeszcze
„wizyta” u św. Anny na Górze Świętej Anny i konkurs z wiedzy o zwiedzanym mieście. Wysiłek
intelektualny, trud walki o punkty, nagrody, a później relaks przy śpiewie piosenek religijnych, to
wspaniały czas integracji grupy. Przyjechałyśmy do Czchowa późnym wieczorem. Bardzo,
bardzo zmęczone, ale szczęśliwe i bogatsze o fantastyczne, różnorodne doświadczenia
życiowe!

Dzień pierwszy

Minął pierwszy dzień naszej wycieczki. Piękny, upalny i pełen wrażeń. Fantastyczny
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przewodnik, z pasją oprowdzał nas po ciekawych zakątkach Starego Miasta. Zachęcał do
poszukiwania krasnali, które są atrakcją Wrocławia. Podobno jest ich ok. 480 i wciąż
przybywa... Byłyśmy pod wrażeniem panoramy miasta i okolic widzianych z 49 piętra wieżowca
Sky Tower. Smaczny posiłek w połowie dnia dodał nam sił do wędrówki wokół Hali Stulecia i po
uroczym Ogrodzie Japońskim, w którym królowały lilie wodne. Tańczące przy muzyce fontanny,
tworzące się tęcze oraz orzeźwiające podmuchy wiatru z kropelkami wody były wspaniałym
akcentem kończącym zwiedzanie. Kolacja i wygodne pokoje są zapewnieniem wypoczynku
przed jutrzejszymi atrakcjami.
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