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11 marzec, Sobota 

 Przed południem udało nam się wylądować na lotnisku w Menchesterze. Spotkałyśmy się wtedy 

z brytyjską opiekunką, Panią Katie. Następnie wyruszyłyśmy taksówką do naszego hotelu, w 

którym miałyśmy zatrzymać się do niedzieli. Nosił nazwę „Ibis Styles Hotel”.  Po rozpakowaniu 

walizek poszłyśmy zwiedzać. Naszym pierwszym punktem była Galeria Sztuki. W jej środku 

znajdowało się wiele niesamowitych obrazów i rzeźb. Potem podziwiałyśmy uroki Manchesteru 

przechadzając się  jego ulicami. Po kilku godzinnym zwiedzaniu miałyśmy czas wolny. Niektóre z 

nas udały się do tamtejszych sklepów, a inne odwiedziły różne restauracje. Następnie wróciłyśmy 

do hotelu. 

 
12 marzec, Niedziela 
Z samego rana udałyśmy się na śniadanie w hotelu. Po pewny czasie, tak samo jak poprzedniego 

dnia, ruszyłyśmy, aby dalej zwiedzać. Znalazłyśmy się m. in. W bibliotece „The John Rylands 

Library”. Sama biblioteka była niezwykle kunsztownie zdobiona, a w jej zakamarkach mogłyśmy 

dostrzec bardzo stare książki oraz księgi. Zwiedziłyśmy także inną Galerię Sztuki – Współczesną 

oraz Galerię Tolerancji. Dzieła w niej zawarte dawały dużo do myślenia i refleksji. Dech w 

piersiach zawierał również największy budynek w Manchesterze, do którego jednak niestety nie 

mogłyśmy wejść. Jednakże, aby go zobaczyć, trzeba było bardzo mocno zadzierać głowę. 

Przyjrzałyśmy się także rynkowi, którego mijałyśmy. Z daleka można było usłyszeć muzykę, która 

wskazywała, że odbywał się tam jakiś festiwal. Tego samego dnia część dziewcząt zameldowała 

się w hotelu „Wool Merchant Hotel” w Halifaksie, a druga część pojechała do rodzin.  

13 marzec, Poniedziałek 
 Tego dnia poszłyśmy do Ryburn Valley School – szkoły, do której miałyśmy chodzić do piątku. Na 

samym początku przywitał nas dyrektor, Pan Lord, który wygłosił krótkie przemówienie.  Oprócz 

Polski, państwami, które zostały zaproszone przez koordynatorów z Wielkiej Brytanii były: 

Rumunia, Włochy, Finlandia oraz Portugalia. Następnie byłyśmy świadkami pięknych i 

wspaniałych przedstawień wykonanych przez uczniów tejże szkoły. Głównym widowiskiem był 

balet. Po pokazie podzieliliśmy się z innymi krajami na grupy i zostaliśmy oprowadzani przez 

naszych gospodarzy po placówce. Szkoła ta jest niezwykle ogromna oraz ma wiele różnorodnych 

profili klas. Po zaklimatyzowaniu się rozpoczęto pieczenie ciast. Czwórka z nas poszła piec ciasta 

takie jak: Piernik, 3bit oraz blok czekoladowy, a reszta pozostała, aby stworzyć plakaty promujące 

wypieki.  Wszystko trwało do ok. godziny 15. Po tym czasie udałyśmy się do rodzin oraz hotelu.  


