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Dne 30. listopadu 2012 jsme se v ranních hodinách vydali na odbornou stáž na Politechniku 

ve Wroclawi cestou jsme se zastavili ve městě Dzierżoniow, kde se nachází naše partnerská 

škola Zespol Szkol Nr 1. Po téměř dvouhodinové cestě nás přivítal ředitel tamní školy 

společně  pedagogy a prohlídce nového vybavení školy jsme zamířili směr město Wroclaw, 

kde byla naším cílem Politechnická univerzita, která je jedna z nejstarších škol v Polsku.   

Nejprve došlo na uvítání v pracovně děkana, kde nám dva ze studentů představili jejich 

fakultu, náplň studia a projekty, kterých se účastní. Poté se slova ujal pan děkan, který hovořil 

o tom, jak různorodé jsou jednotlivé generace studentů. Po rozloučení jsme se s průvodcem 

vydali na prohlídku odborných učeben, ve kterých si studenti ověřují teoretické znalosti 

v praxi, také zde provádí různá měření a výzkum pro své projekty.  Když skončila velmi 

obsáhlá prohlídka laboratoří, čekal nás oběd v příjemném prostředí studentské restaurace 

v jedné z budov školy.  

Následujícím bodem programu byla prohlídka historického města Wroclaw. Naše kroky 

zamířily k jedné unikátní stavbě je to budova pod názvem  Hala století, nevšední vizionářské 

dílo architekta Maxe Berga dokončené v roce 1913 jako ústřední objekt výstaviště. Čím je 

tato vlastně účelová stavba tak jedinečná? Snad svou mnoho účelovostí, snad svou odvážnou 

železobetonovou konstrukcí, která měla v době své realizace největší rozpětí na světě. Hala 

má výšku 42 metrů a její kopule průměr 67 metrů. Maximální šířka vnitřního prostoru je 

skoro 100 metrů. V dnešní době je využívána jako multifunkční sportovní, výstavní a 

koncertní síň. Po krátké procházce v přilehlém parku, jsme se vydali na zpáteční cestu do 

Dzierzoniowa, kde nás čekala večeře a posezení s polskými kolegy, po které jsme přenocovali 

v prostorách internátu.  
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