Jižní Polsko – cesta nejen po památkách UNESCO
Vedoucí: Mgr. Eva Jirsová, RNDr. Marie Jobová
Termín: 22. 6. 2019 – 26. 6. 2019
Cena: 4800,- Kč – 5200,- Kč (podle skutečných nákladů)
Cena obsahuje: VŠE - dopravu autobusem, 4x ubytování, 4x polopenze, veškeré vstupy (i
na koupaliště, lanovka), pojištění
Počet osob: 40 studentů
Cíl projektu: 1. poznávání přírodních a kulturních zajímavostí jižního Polska
2. zpracování výstupů v podobě fotografií a tištěných materiálů

Program:
1. den – 22. 6. 2019
Odjezd od školy v sobotu v časných ranních hodinách. První zastávkou v Polsku bude město
Osvětim, ve kterém byl během druhé světové války německý vyhlazovací tábor (UNESCO).
Zahynulo zde přibližně 1,5 milionů nevinných lidí v plynových komorách, v důsledku
vyhladovění nebo těžkých prací. Konaly se zde i nehumánní experimenty pod vedením
doktora Josefa Mengeleho. Další zastávkou bude Kalwaria Zebrzydowska, která je
napodobeninou jeruzalémské krajiny – kalvárií (UNESCO). Na závěr dne navštívíme solné
doly ve městě Bochnia (UNESCO). Ubytování v Krakově, večeře.
2. den – 23. 6. 2019
Po snídani strávíme celý den v Krakově, jehož Staré město je zapsáno na seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Čas rozdělíme mezi návštěvy královského hradu Wawel,
Starého města, jehož jádrem je Hlavní náměstí a židovské Kaziměře. V odpoledních hodinách
završíme pobyt v Krakově koupáním - vodní park je největším krytým aquaparkem v Polsku.
Stejné ubytování, večeře.
3. den – 24. 6. 2019
Nasnídáme se a vyjedeme z Krakova do Ojcowského národního parku. Je to kaňonovité
území ve vápencových skalách pohoří Krakovsko-čenstochovská jura s četnými hrady a
zříceninami. NP má přezdívky polské Švýcarsko nebo polské Dolomity. Významným
hornickým městem jsou Tarnovské Hory, kde se nachází historicky nejvýznamnější doly
olova, stříbra a zinku v Polsku (UNESCO). Poslední zastávkou bude zámek Moszna. Jde o
jeden z nejkrásnějších a nejznámějších zámků na území Slezska. Ubytování v Kladsku,
večeře.
4. den – 25. 6. 2019
Celý den věnujeme návštěvě Kladska. Začneme Kladskou pevností, která je mimořádnou
památkou novověké vojenské architektury a stále ukrývá mnohá tajemství. V parku miniatur
– Minieurolandu – můžeme vidět známé stavby z celého světa. Odpoledne věnujeme
koupání v místním krytém bazénu. Stejné ubytování, večeře.
5. den – 27. 6. 2018
Ráno po snídani odjedeme do města Svídnice, kde nás čeká Kostel míru, největší hrázděný
kostel v Evropě, do kterého se vejde sedm a půl tisíce lidí. Díky svým unikátním barokním
interiérům je kostel na seznamu UNESCO. Poslední zastávkou projektu bude město Karpacz
s dřevěným kostelem, který původně stál v norské vesnici Vang. Projekt ukončíme výšlapem
k ledovcovému jezeru Maly Staw na polské straně Krkonoš. Návrat do Chotěboře ve
večerních hodinách.

