
Zwiedzanie                                                                                                                

Uczestniczki projektu po zajęciach oddawały się pasji poznawania nowych miejsc. 

Zwiedzały: 

Dublin – gdzie towarzyszyła im „irlandzka” pogoda nieprzewidywalna, często deszczowa, 

pochmurna. Irlandczycy przyzwyczajeni do warunków atmosferycznych zawsze noszą przy 

sobie parasole a każdy z nich posiada więcej niż 2 sztuki na własność. mokre parasole po. 

Jednak humorzasta pogoda nikomu nie przeszkadza ani w pracy, ani w zwiedzaniu. 

Irlandczycy są ludźmi bardzo życzliwymi, pogodnymi i pełnymi poczucia humoru.  

Cork – dynamiczne, głośne, pełne studentów i doskonałych pubów miasto z duszą. Często 

nazywane jest przez mieszkańców „prawdziwą stolicą” bo przyciąga zdecydowanie młodsze i 

bardziej liberalne towarzystwo niż Dublin. Poprzecinane licznymi kanałami miasto warto 

odwiedzić przede wszystkim ze względu na słynny uniwersytet, zróżnicowaną, wiktoriańską 

architekturę czy możliwość spróbowania typowych irlandzkich specjałów i 

charakterystycznego ciemnego stouta, który od setek lat warzony jest w lokalnych browarach. 

 

Wiedeń – to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych europejskich stolic, która słynie z bardzo 

bogatej historii oraz która może poszczycić się licznymi wspaniałymi zabytkami i dziełami 

sztuki sprawiającymi, że miasto to właściwie od zawsze było nie tylko jednym z 

najważniejszych ośrodków kulturalnych na mapie Europy, ale też inspiracją dla wielu innych 

miast. 

 

Manchester – jest 6 co do wielkości miastem Wielkiej Brytanii. Od połowy XVIII miasto 

zaczęło się momentalnie rozwijać, ponieważ było kluczowym ośrodkiem szybko postępującej 

rewolucji przemysłowej. W chwili obecnej ma ponad 500 tyś. mieszkańców. 

W zabudowie Manchester jest bardzo eklektyczny, historyczne budowle wplecione są w 

krajobraz nowoczesnych budynków. Często idąc ulicą, po jednej stronie można zauważyć 

stare kamienice a po przeciwnej szklane, postmodernistyczne budynki. Miasto znane jest 

także z siedziby dwóch klubów futbolowych Manchester United i Manchester City. 

Freiburg – to miasto, które urzeka zabytkową architekturą, górskimi pejzażami, 

wielonarodowością mieszkańców oraz, a może i przede wszystkim, słoneczną pogodą. 

Zdecydowanie czuć tutaj atmosferę miasta uniwersyteckiego, to tutaj mieści się jedna z 

najstarszych i najbardziej znanych niemieckich uczelni – Uniwersytet Alberta-Ludwika, a 

także szereg innych uczelni i instytutów, gromadzących studentów z wielu miast Europy i 

świata. To tutaj też znajduje się jedna z najpiękniejszych niemieckich starówek, poprzecinana 

malutkimi strumyczkami biegnącymi wzdłuż chodników, najbardziej znanym zabytkiem 

miasta jest doskonale zachowana ogromna gotycka katedra, która jakimś cudem ocalała z 

bombardowań II wojny światowej. Freiburg także ważny ośrodek dla firm zajmujących się 

medycyną i biotechnologią, energią słoneczną czy multimediami. Miasto to nazywane jest 

często "Zielonym Miastem" - mieszkańcy bardzo dbają o środowisko, czego wyrazem są 

licznie występujące tu rowery oraz panele solarne na wielu dachach tutejszych budynków.  

Malta – jest dość małą wyspą o zaledwie 27 km długości i 15 km szerokości. Jest płaska, ale 

wysoko wyniesiona nad poziom morza., mówi się o niej ogromne muzeum pod otwartym 

niebem. Na przestrzeni wieków z wyspą związani byli Fenicjanie, Hiszpanie, Francuzi, 

Brytyjczycy co znajduje swoje odzwierciedlenie w ciekawej architekturze i mieszance stylów 

budowlanych. 


