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Wrocław zawsze był miastem wyjątkowym. Mimo swojej burzliwej historii zawsze podnosił się z ruin 
jeszcze piękniejszy i silniejszy. Ponad 1000-letnia historia Wrocławia zaklęta w urokliwych 
staromiejskich uliczkach, strzelistych wieżach kościołów wszelkich wyznań, kolorowych 
kamieniczkach pokazuje jedynie skromny wycinek wyjątkowości tego miasta. Prawdziwe bogactwo 
Wrocławia to jednak przede wszystkim jego mieszkańcy. Od zawsze Wrocław przyciągał ludzi  
z całego świata. Mieszkali tu nie tylko wielcy myśliciele, królowie, prawdziwi geniusze nauki ale 
również drobni kupcy i rzemieślnicy z różnych stron. Poznajcie niezwykłych wrocławian, którzy przez 
stulecia odcisnęli swój ślad w historii naszego miasta. Poznajcie m.in. pierwszą kobietę, której 
Uniwersytet Wrocławski przyznał tytuł doktora, człowieka, który wprowadził teatr w nową 
współczesną epokę, lekarza, dzięki któremu wiemy że grupa krwi ma znaczenie. Wybierzcie się  
z nami w podróż po Wrocławiu – mieście nauki, kultury, sztuki. 
 
Przydatne wskazówki: 

1. Przy każdej stacji czeka na Was przewodnik. Za każdym razem, aby potwierdzić jego 

tożsamość, musicie zwrócić się do niego z następującym zawołaniem: 

- 100 twarzy Wrocławia... 
Właściwa osoba będąca przewodnikiem powinna odpowiedzieć: 
- na 100-lecie niepodległości Polski. 

2. Przewodnik zada pytanie, bądź zleci zadanie. Jeśli wykonacie je prawidłowo otrzymacie 

specjalną naklejkę potwierdzającą zaliczenie poszczególnej stacji. Zbierzcie je wszystkie! 

3. Naklejki naklejajcie na odpowiednie miejsca na Waszych kartach zadań. 

4. Jeżeli nie możecie odnaleźć jakiejś stacji przysługuje Wam telefon do przyjaciela. Dwa razy 

podczas całej podróży dzwoniąc pod numer 693 145 674 otrzymacie podpowiedź, gdzie 

znajduje się dana stacja. Pamiętajcie jednak, że możecie skorzystać z tej opcji tylko 2 razy! 

5. Jeżeli zbliżając się do jakiejś stacji widzicie na niej inną grupę, zatrzymajcie się i zaczekajcie, 

aż ta grupa skończy swoje zadanie. Na jednej stacji jednocześnie może znajdować się tylko 

jedna grupa! 

6. Jeżeli odwiedziliście już wszystkie stacje i zdobyliście już wszystkie naklejki otrzymacie od 

przewodnika ostatnią wskazówkę.   

7. Na pokonanie całej trasy macie 3 godziny (180 minut). Po tym czasie bez względu na to, 

gdzie się znajdujecie, udajcie się na miejsce zbiórki. 
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