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Wychowankowie z Wrocławskiego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji spędzą 2 
tygodnie na Słowacji uczestnicząc w międzynarodowym obozie dziecięcym. Koszty 
ich wyjazdu wraz z kieszonkowym pokrył Maciej Kaczmarski, Konsul Honorowy 
Słowacji we Wrocławiu.

Dziesięcioro wychowanków wrocławskiego domu dziecka wyruszy ło 
na Słowację w piątek, 11 grudnia. U naszych po łudniowych 
sąsiadów spędzą 2 tygodnie na międzynarodowym dziecięcym 
obozie, w którym wezmą udział dzieci z Serbii, Chorwacji, Ukrainy, 
Iraku, Słowacji oraz z Polski. 
Przed wyjazdem wychowankowie WCOWiA odwiedzili Konsulat 
Honorowy Słowacji, przyglądając się pracy konsulatu oraz 
Krajowego Rejestru D ługów, którego przewodniczącym Rady 
Nadzorczej jest Maciej Kaczmarski. 
Podczas pobytu na S łowacji wszyscy uczestnicy obozu, w grupach 
narodowych, będą mieli za zadanie przygotować prezentację na 
temat kultury swojego kraju, którą zademonstrują pozostałym. To 
pozwoli dzieciom pochodzącym z różnych krajów lepiej się poznać i 
zaprzyjaźnić. Poza tym na wychowanków domu dziecka czeka 
szereg atrakcji, które z pewnością dostarczą niezapomnianych 
wrażeń. Wizyta na torze saneczkowym, kąpiele termalne, 
zwiedzanie zamków, jaskiń, wycieczki w góry, jazda na gokartach – 
to tylko niektóre z nich. 
Mali wrocławianie pozostaną na Słowacji do Wigilii, którą spędzą 
razem ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. 
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Wychowankowie z Wrocławskiego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji spędzą 2 
tygodnie na Słowacji uczestnicząc w międzynarodowym obozie dziecięcym. Koszty 
ich wyjazdu wraz z kieszonkowym pokrył Maciej Kaczmarski, Konsul Honorowy 
Słowacji we Wrocławiu.

Dziesięcioro wychowanków wrocławskiego domu dziecka wyruszy ło 
na Słowację w piątek, 11 grudnia. U naszych po łudniowych 
sąsiadów spędzą 2 tygodnie na międzynarodowym dziecięcym 
obozie, w którym wezmą udział dzieci z Serbii, Chorwacji, Ukrainy, 
Iraku, Słowacji oraz z Polski. 
Przed wyjazdem wychowankowie WCOWiA odwiedzili Konsulat 
Honorowy Słowacji, przyglądając się pracy konsulatu oraz 
Krajowego Rejestru D ługów, którego przewodniczącym Rady 
Nadzorczej jest Maciej Kaczmarski. 
Podczas pobytu na S łowacji wszyscy uczestnicy obozu, w grupach 
narodowych, będą mieli za zadanie przygotować prezentację na 
temat kultury swojego kraju, którą zademonstrują pozostałym. To 
pozwoli dzieciom pochodzącym z różnych krajów lepiej się poznać i 
zaprzyjaźnić. Poza tym na wychowanków domu dziecka czeka 
szereg atrakcji, które z pewnością dostarczą niezapomnianych 
wrażeń. Wizyta na torze saneczkowym, kąpiele termalne, 
zwiedzanie zamków, jaskiń, wycieczki w góry, jazda na gokartach – 
to tylko niektóre z nich. 
Mali wrocławianie pozostaną na Słowacji do Wigilii, którą spędzą 
razem ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. 
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