
 
 

 

 

PLAN WIGILII WIELU NARODÓW 
SPOTKANIE WIELU KULTUR  

dla Studentów Wymiany         
WROCŁAW    9-11.12.2022 

 

PIĄTEK, 10.12.2022 

do 15:00 – przyjazd studentów wymiany do Wrocławia 

Prosimy o zgłoszenie miejsca i godziny przyjazdu studenta/studentów oraz 

danych kontaktowych opiekunów, którzy z nimi przyjadą na adres 

p.korczynski@rotary.org.pl . 

STUDENCI NIE MOGĄ PRZYJECHAĆ DO WROCŁAWIA BEZ OPIEKI OSÓB 

DOROSŁYCH. Na jednego opiekuna, może przypadać maksymalnie 5 studentów. 

Koszty dojazdu opiekuna i studenta pokrywa klub na podstawie 

rachunków/paragonów/faktur. 

 

Koszty pobytu i dojazdu dodatkowego opiekuna pokrywa klub na podstawie 

rachunków/paragonów/faktur. 

 

Zakwaterowanie w Hostelu Wratislavia, ul. Komuny Paryskiej 19,  we 

Wrocławiu. 

Tu zostawiamy pierniki, które upieczone z Host Rodzicami przywożą ze sobą 

studenci wymiany. 

Tu zgłaszają Studenci swoją chęć wystąpienia grupowego na WWN 2022r. 

16:30 – spacer na wrocławski Rynek – Jarmark Bożonarodzeniowy 

19:30 – kolacja w Restauracji Dwór Polski, Wrocław, Rynek 5 
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21:00 – wracamy do Hostelu Wratislavia 

21:00 – 22:30 – studenci wykonają własnoręcznie ozdoby choinkowe (prosimy o 

zabranie nożyczek do cięcia papieru). 

 

SOBOTA, 10.12.2022 

8:00 – 9:00 – śniadanie 

9:30 – wyjazd do Świdnicy /1h15min/,  

11:00 – 11:45 – zwiedzanie Kościoła Pokoju, 12:00 – wyjazd do Wrocławia 

13:30 – obiad w Cafe Równik, ul. Jedności Narodowej 47 

15:00 – zwiedzanie Hydropolis 

17:00 – powrót do hostelu i przygotowanie się do oficjalnej części WWN 2022; 

zmieniamy stroje na marynarki Rotary - obowiązkowo (studenci wymiany) 

18:00 – wyjazd z Hostelu do  Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16 (autokar 

czeka pod hostelem i zabieraja studentów wymiany do miejsca, gdzie odbędą 

się  uroczystości Wigilijne) 

18:30 – Wigilia Wielu Narodów Spotkanie Wielu Kultur, program artystyczny 

przedstawiają Rotaract, Interact, studenci wymiany i zaproszeni artyści tacy jak: 

Milena Pioruńska – skrzypaczka, wspierana przez Rotary Klub Wrocław, 

reprezentująca nasz Klub w Moskwie na XV Międzynarodowym Konkursie 

Rotary Rsyjskiej Muzyki Dzieci, który zakończyła ogromnym sukcesem – 3 

miejsce na Świecie. 

Jerzy Jagoda – Maciej Sygit – akompaniament do pieśni Wigilijnych 

(szczegółowy scenariusz uroczystości). 

Na końcu uroczystości wszyscy studenci każdy w swoim języku śpiewa przy 

akompaniamencie Dimcho Angelov. 

We Are The Champions (teksty słów drukujemy). 

20:15 – kolacja Wigilijna w smakach wielu narodowości 

22:00 – wracamy do Hostelu Wratislavia autokarem 



 

NIEDZIELA, 11.12.2022 

7:15 – 8:15 – śniadanie 

8:30 – 10:00 – pisemny oraz ustny test z języka polskiego. Po obiedzie ogłosimy 

zwycięzców testu, a najpilniejszym uczniom wręczymy nagrody 

10:30 – 12:30 – zwiedzanie centrum Wrocławia z przewodnikiem 

12:30 – obiad w Cafe Równik, ul. Jedności Narodowej 47 

14:00 – pożegnanie, studenci opuszczają Hostel 

Istnieje możliwość wyjazdu studentów rano w poniedziałek. Wymagane 

wcześniejsze zgłoszenie i opłata za dodatkowy nocleg.  

Młodzież wraca do domów pod opieką host rodziców lub innych osób dorosłych. 

 

 

 

 

RC Wrocław Komitet Organizacyjny WWN 2022 

Maciej Sygit 

Tel:  601417093 

Paweł Korczyński 

Tel: 533 851 000 

 

 

 

 

Jessica Grześ 

Tel: 608 342 376 

 

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na poniższy adres mail: 

p.korczynski@rotary.org.pl  


