
Exkurze do Polska 
Iveta Strnadová, 4. C 

 

Ve dnech 25. až 26. září 2017 se žáci 4. C a 8. A zúčastnili školní exkurze do Polska. 

V pondělí ještě za tmy naskládali všichni tašky do autobusu a vyrazilo se. Cesta trvala pět 

hodin, a tak někteří cestou dospávali brzké vstávání. 

 

 Naším prvním cílem byl kopec Tadeusze Kościuszka, tyčící se nad Krakówem, odkud 

jsme mohli mimo jiné vidět také lehký opar znečištění, který město zahaluje. Příjemným 

bonusem se pro nás stala expozice Cesta Poláků ke svobodě, jež byla v bývalé pevnosti na 

vrcholku kopce v době naší návštěvy otevřena. 

 

 Naše kroky poté vedly na jih od Krakówa do jedné z nejstarších památek UNESCO na 

světě – do solných dolů Wieliczka. Během více než dvouhodinové prohlídky jsme byli 

seznámeni s principy těžby, významem dolů napříč polskými dějinami i s podmínkami, které 

tam panovaly. Na trase jsme mimo jiné viděli 36 m vysokou síň Stanisława Staszice, kde se 

před pár lety pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů uskutečnil let balónem. Nejpůsobivější 

byla kaple sv. Kingy s impozantní výzdobou vytesanou do solných zdí, zde je umístěn také oltář 

s reliéfem Poslední večeře podle da Vinciho. 

 

 Zbytek odpoledne byl věnován historickému městu Kraków. Naše cesta začala 

u královského hradu Wawelu a zavedla nás skrz historické centrum přes Rynek Głowný až 

k Florianově bráně. Většina z nás neváhala a využila příležitosti ochutnat místní kuchyni – 

vafle, pirohy nebo jiné speciality. S příchodem večera jsme pak zažili atmosféru romantického 

nočního Krakówa na vlastní kůži. 

 

 Druhý den ráno jsme Kraków poznali z jiného úhlu. Prošli jsme si židovskou čtvrť, 

ochutnali tradiční „zapiekanku“ a zastavili se i před továrnou Oskara Schindlera, německého 

obchodníka, který během druhé světové války zachránil před koncentračními tábory na 

1200 Židů. 

  

Poslední prohlídka nás zavedla do nejtemnějších dějin Polska – do vyhlazovacího 

tábora Osvětim  (něm. Auschwitz). I když jsme tušili, co nás čeká, zádumčivá atmosféra místa 

zasáhla každého z nás. V bývalých ubytovnách byly rozmístěny expozice zachycující 

každodenní život v táboře. Kromě krematorií a plynových komor jsme spatřili také popraviště 

a udělali si představu o nuzných podmínkách, ve kterých byli vězni nuceni žít. 

  

Pak už byla před námi jen zpáteční cesta. Vrátili jsme se pozdě v noci, unavení a plní 

zážitků. Snad mohu mluvit za všechny, když řeknu, že nás exkurze velmi zaujala. A snad jsme 

si z ní odvezli více, než jen suvenýry. 

 

 



Studenti 8. A a 4. C na Královském rynku (Rynek Główny) 


