
Exkurzia Osvienčim – Wieliczka – Kraków 

Naša  prvá tohtoročná zahraničná exkurzia sa začala v stredu skoro ráno odchodom 
autobusu spred našej školy.  Počas cesty nám pani Šimková (vodička a sprievodkyňa 
súčasne) rozprávala o Poľsku a jeho zaujímavostiach. Prvá zastávka bola v múzeu vo 
Wadoviciach - rodisku Jána Pavla II. (Karol Wojtyla). Bolo zaujímavé vidieť ako  tento 
obdivuhodný človek prežil detstvo a vypracoval sa na najobľúbenejšieho pápeža vôbec. 
Nám,  druhákom, ale aj tým mladším  sa tam veľmi páčilo. 

Druhá zastávka už bola v Osvienčime, kde sme hneď začali s prehliadkou 
koncentračného tábora.  Mali sme skvelú sprievodkyňu, ktorá tam počas vojny žila. 
Z vlastnej skúsenosti si pamätala veľa rôznych príbehov, čo pôsobilo na nás  veľmi 
autenticky. Po Osvienčime sme ešte zašli do koncentračného tábora Birkenau, kde sa nám 
to zdalo ešte horšie.  Pri  odchode sme mali zmiešané pocity.  Na jednej strane sme si 
uvedomovali aké hrozné veci sa tam udiali, na druhej sme boli radi, že sme to videli aj my. 
Pochopili sme, že zverstvá  páchané na ľuďoch by mal takto spoznať každý, a potom by sme 
si náš život určite cenili viac. 

 Ďalšou zastávkou na našej trase už bolo spoznanie krásneho miesta , a to soľnej 
bane vo Wieliczke. Najväčší dojem na nás urobili podzemné soľné sály s krásnymi lustrami 
iba zo soli. Všetko tam bolo len z dreva a soli a to nás udivovalo. Keďže sme si chceli overiť, 
či aj steny sú zo soli, mali sme možnosť ich aj olízať, čo sme využili ako správni študenti, 
zakázané najviac chutí. 

 Nasledoval príchod do nášho hotela. Navečerali sme sa, trochu sme sa porozprávali 
a išli spať. Na druhý deň sme sa vybrali do Krakowa, kde sme navštívili hrad Wawel a rôzne 
iné pamiatky s našou ďalšou sprievodkyňou. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí 
a zaujímavostí o Krakowe. Po štvorhodinovom spoznávaní Krakowa prišiel aj priestor na 
rozchod, ktorý každý využil ako uznal za vhodné.  

Pri odchode z Krakowa sme ešte navštívili židovskú štvrť. Nakoniec sme sa ešte 
zastavili v Sanktuariu Božieho Milosrdenstva, kde sme si z vysokej veže vychutnali výhľad na 
večerný Krakow. To bol koniec našej exkurzie a tak sme nasadli do autobusu a šťastne sa 
vrátili domov. Síce unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


