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Dne 18. října  2013 jsme se v ranních hodinách vydali na odbornou stáž na Politechniku ve 

Wroclawi. Cestou jsme se zastavili naší partnerské škole Zespol Szkol Nr 1 Dzierżoniow. Po 

téměř dvouhodinové cestě nás přivítal mgr inż. Alexandr Koszela ředitel tamní školy společně 

 pedagogy a prohlídce nového vybavení školy jsme zamířili směrem na město Wroclaw, kde 

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

Nejprve došlo na uvítání v pracovně proděkana, kde nám představil 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.  

Po výtečném obědě bylo na programu historické centrum města. Wroclaw, administrativní, 

ekonomické a kulturní hlavní město Dolního Slezska se nachází v jihozápadní části Polska 

v samém centru Slezské nížiny, v dolině Odry a jejích čtyřech přítocích. V jeho hranicích se 

nachází až 12 ostrovů a břehy řek spíná více než 130 mostů a lávek. Wroclaw je čtvrtým 

městem v Polsku, co se týče počtu obyvatel. Wroclaw vznikla v místě, kde se křižovaly 

starodávné obchodní cesty: hedvábná z Číny do západní Evropy a jantarová z pobřeží Baltu 

do římské říše. Město se tak přirozeným způsobem stalo obchodním, politickým a kulturním 

centrem oblasti. Výhodná zeměpisná poloha a bohatá obchodní tradice rovněž dnes přispívají 

ke stálému rozvoji metropole. Naše kroky zamířily k jedné unikátní stavbě ve Wroclawi a to 

na Olympijský stadion,  jehož autorem je Doman Nowakowski, který nechal vybudovat Adolf 

Hitler pro vedlejší soutěže Olympiády konané v Berlíně v roce 1936, na které nás při 

pozorném sledování upozornily na hodně místech relikvií z té doby.  

Dále jsme přemístili do církevní čtvrti na Tumském ostrově, kde se nachází katedrála, prošli 

jsme přes Ostrov Piasek, kde jsou opět hlavně kostely, a kolem pěkné tržnice (z červených 

cihel) jsme došli až na hlavní náměstí Rynek. Hlavní Wrocławské náměstí je druhé největší 

v Polsku a v jeho centru se nachází celý blok domů, z nichž vyniká radnice a pivovar. 

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.  

 

V Lanškrouně  dne  21. 10.  2013    

Ing. Jaroslav Novák 

 Bc. Milan Lédl,  

Miroslava Hajnovičová 
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