
Postřehy odjinud aneb Jak jsme jeli na exkurzi do Polska 

 

 Solné doly ve Veličce jsou místem, které je rozhodně dobré vidět v reálu, protože na 

fotkách sice působí monumentálně, ale skutečnost je stokrát lepší. 

 Kaple sv. Kingy vytesaná do soli desítky metrů pod povrchem země nám vyrazila dech. 

 Pokud je sůl nad zlato, tak je okolí Krakova bohatší než okolí Perského zálivu. 

 Kluci odcházeli s kilogramem soli v břiše. 

 Místní paní průvodkyně byla vtipná. 

 

 Z Auschwitzu si odnáším vědomí, že táboru se neříká „polský koncentrační tábor 

v Osvětimi“, ale pouze „německý koncentrační tábor Auschwitz“. 

 Zážitek z Osvětimi mi trochu pokazila volba polského průvodce, výkladu jsem rozuměl jen 

zčásti. 

 I přes jazykovou bariéru určitě stálo zato Auschwitz a Birkenau navštívit a dýchat tamní 

atmosféru. 

 Prohlídka koncentračního tábora komentovaná v polštině na mě velice zapůsobila, 

možná jsem ne všemu rozuměl, ale zážitek to byl skutečně silný. 

 Nejděsivějším poznatkem pro mě bylo, že pokud chtěl někdo z KT utéci/spáchat 

sebevraždu, ohrozil tím své spoluvězně. To je silný motiv k tomu, na nic podobného 

nepomýšlet, zvlášť pokud byla v táboře i další rodina dotyčného. 

 Je opravdu neuvěřitelné, co dokáže udělat člověk člověku. 

 

 Krakov je vskutku nádherné historické město, s velkým množstvím kostelů i zeleně. 

 Ten trubač se prý jmenuje hejnal .  

 Orloj na Jagellonské univerzitě je trochu legrační. 

 Nejkrásnější věc v Krakově je původem z Itálie – Dáma s hranostajem. 

 

 Na dobré jídlo jsme naráželi i v ulicích Krakova. Ochutnali jsme zapiekanky a preclíky, 

jediné, co jsme nenašli, byly pirožky. Domů jsme přivezli krówky a další pochutiny.  

 Polské polévky do hrníčku mají příznivý poměr cena/výkon. Polské pivo prý nemá příznivý 

poměr cena/výkon.  

 Během páteční snídaně jsem si málem vylámal všechny svoje zuby. 

 Skvělý řidič, řídil bezpečně a měl nervy ze železa. 

 Celým výletem nás provázela kolíčkovaná. Do hry se zapojili nejen žáci obou tříd, ale i 

paní profesorky. Poslední společně strávený výlet jsme si moc užili.  

Vysledováno, prožito studenty 8. A a 4. C během 18. – 20. září 2019. Zaznamenáno pár dní 

po návratu do běžných školních dní. 

Barbora Štindlová a Kateřina Káňová 



8. A při čekání na autobus pod mohylou T. Kościuszka v Krakově 

 

4. C při čekání na autobus na nábřeží Visly v Krakově 



 

4. C na vrcholu Kościuszkovy mohyly 

 

8. A na ochozu Jagellonské univerzity v Krakově 


