
POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA - 29. a 30. června 2015 

Na konci školního roku, tedy ve dnech 29. a 30. června 2015, se na četná přání žáků naší 

školy opětovně uskutečnil poznávací zájezd do Polska. Žáci v rámci této exkurze navštívili 

Krakow, Wieliczku a Osvětim.  

První dopolední zastávkou bylo královské město Krakow, zapsané na Seznam světového 

dědictví UNESCO. Zde nás čekala celodenní prohlídka města s poklidnou historickou 

atmosférou, umocněnou příjemným počasím. Nejdříve jsme si prohlédli Staré Město 

se zámkem, katedrálou a hrobkou polských králů. Po Královské cestě jsme sestoupili 

z Wawelského návrší k největšímu středověkému náměstí v Evropě s kostelem Panny Marie. 

Dále jsme navštívili Starou synagogu a židovský hřbitov ve čtvrti Kazimierz, která byla 

v minulosti a stále je centrem židovské komunity, počty návštěvníků, možnosti posezení, 

hudba i vůně tomu zcela odpovídají. Večer jsme se ubytovali v hotelu ve městě Wieliczka, 

který se nachází v blízkosti známého solného dolu. Po dobré večeři jsme si ještě prohlédli 

přilehlé parky s nádhernou květinovou výzdobou a s působivou barevnou fontánou. 

V ranních hodinách jsme si prohlédli a „okusili“ solný důl ve městě Wieliczka, nazývaný 

„polskou solnou katedrálou“, který je rovněž zapsán na Seznam světového dědictví 

UNESCO. Sestoupili jsme 54 poschodí do podzemí a na téměř 4 km dlouhé trase jsme mohli 

obdivovat solné sochy historických i mýtických postav, nádhernou kapli s úžasnou výzdobou, 

podzemní jezera i malé muzeum, přibližující historii těžby soli, která však není bílá, ale šedá 

až černá, slaná je ovšem náležitě.  

Poslední odpolední zastávkou byla Osvětim, největší koncentrační a vyhlazovací tábor 

v dějinách lidstva, a pro nás také ta nejsmutnější a nejdepresivnější část celé exkurze. 

Během 3,5 hodinové prohlídky památníku a muzea místní odborná průvodkyně hovořící 

dobrou češtinou velmi emotivně vylíčila historii tábora a provedla nás po „barácích“, celách i 

popravišti. Součástí prohlídky byla i druhá část komplexu - separační tábor Březinka.  

Do České Lípy jsme se vrátili v brzkých ranních hodinách prvního dne prázdnin.  

Polsko nás opět nezklamalo, zaujalo svou historií, kulturou i velice příjemnými a 

pohostinnými lidmi a také úžasnými službami ve všech místech, která jsme navštívili. Rádi 

Tě proto opět navštívíme. Na shledanou Polsko! 

 


