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Ve dnech 14. až 21. září 2015 jsme se my studenti ze 3. A, septimy A a obou oktáv zúčastnili 

Mezinárodního  setkání  mládeže  v  polské  vesnici  Krzyzowa  (německy  Kreisau,  bývalé 

Prusko). Na setkání dorazili studenti z Německa, Kanárských ostrovů, Polska a Běloruska, 

přičemž celý program probíhal v němčině.

Dopravit se do Kreisau bylo dost náročné, jelikož nás čekalo několik výluk a 5x jsme museli 

přestupovat. Po sedmihodinové cestě jsme se konečně dostali na místo a hned večer započali 

první seznamovací hry.

Druhý den byla na programu výuka polštiny ve skupinách a takzvaná bojovka, během které 

jsme měli další příležitost se seznámit nejen s okolím Krzyzowe, ale i mezi sebou navzájem.

Jelikož bylo toto setkání tematicky zaměřené na boj proti totalitním režimům, absolvovali 

jsme  během  dalších  dnů  přednášky  a  exkurze  související  s  protinacistickým 

a protikomunistickým odbojem. Nechyběla ani návštěva nedalekého koncentračního tábora 

Groß-Rosen,  kde jsme zhlédli  dokument,  poté navštívili  stálou expozici  a nakonec prošli 

areálem tábora. Pro nás všechny to byl asi nejsilnější zážitek, který v nás zanechal hlubokou 

stopu.

Celodenní výlet se odehrával ve Wroclavi, kde pro nás byla připravena prohlídka s německy 

mluvící  průvodkyní.  Asi  nejzajímavější  částí  tohoto  výletu  byla  takzvaná  Panorama 

Raclawicka. Obraz zachycující bitvu u Raclawic je namalován po obvodu kulaté místnosti 

a zobrazuje tuto asi nejznámější polskou bitvu proti Rusku (1794).  

Dále jsme navštívili město Swidnica (česky Svídnice, německy Schweidnitz), ve kterém jsme 

zavítali do protestantského Kostela Míru, který je zapsán ve světovém dědictví UNESCO. 

Během rozchodu jsme pak zašli dobít energii do mezi místními nejoblíbenější kavárny, kde 

jsme si dali výbornou zmrzlinu.



Při  večerech  nazvaných  „Länderabende“ se  každý  zúčastněný  stát  představil  formou 

prezentace,  videa,  ba  dokonce  tance  i  zpěvu.  Pomyslnou  třešničkou  na  dortu  byla  vždy 

ochutnávka  tradičních  pokrmů.  Za  českou  skupinu  jsme  připravili  takzvané  stinkende 

Spezialitäten  (česky  smradlavé  speciality),  které  sestávaly  z  česnekové  pomazánky 

a obložených chlebíčků s tvarůžky. Naše prezentace sklidila ohromný úspěch.

Z našeho pohledu se toto týdenní setkání vydařilo a určitě nejsme jediní, kteří by se tam opět 

velice rádi podívali  a znovu se takové akce zúčastnili.  Přínosem pro nás byla konverzace 

v němčině, seznámení se s odlišnými kulturami a v neposlední řadě jsme se dozvěděli více 

o historických  událostech  minulého  století.  Naše  česká  výprava  se  neuvěřitelně  spřátelila 

i přesto, že jsme se před tím v podstatě neznali.

Obrovské poděkování patří našemu pedagogickému doprovodu panu Mgr. Jakubu Hájkovi, 

který pro nás akci zajistil. Nejednou jsme se všichni zasmáli a doufáme, že jsme ho příliš  

nezlobili. Pozn. pana profesora: Zlobili. Co ty ponožky? 
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