Na skok k sousedům
KOSTELEC N. O. - Obchod
ní akademie T. G. Masaryka
v Kostelci nad Orlicí je part
nerem ve dvouletém projektu
Europské Unie Erasmus+ na
zvaném Similarities and Diff
erences Among Young Euro
pean People. Ve dnech 8. až
14. září 2019 se uskutečni
la jedna z naplánovaných ak
tivit.
Většina z nás už v Polsku
někdy byla, často však jen v
blízkosti hranic. Tahle země
toho ale skrývá mnohem víc,
než jen trhy nebo smažené
pstruhy. Studenti Obchodní
akademie v Kostelci nad Or
licí se o tom přesvědčili, když
na začátku školního roku na
vštívili město Elblqg.
Elbl^g nebo také Elbínek je
polské okresní město ve Varmijsko-mazurském vojvodství
a patří k nejstarším městům
v Polsku vůbec. Pokud by vás
zajímala jeho historie, určitě
si o něm něco přečtěte, pro
tože se dá označit za víc než
zajímavou.

Pokud byste se chtěli do
Elbl^gu podívat sami, čeká
vás přibližně třináctihodinová cesta vlaky a autobusy,
kterou jsme museli absolvo
vat i my. 8. září v neděli ráno
jsme vyrazili od školy tak čas
ně, že někteří z nás - včet
ně mě - ani netušili, že ta
ková ranní hodina v neděli
existuje. Šokováni tímto ob
jevem a unavení narušeným
„režimem“ spánku, jsme do
Elbl^gu cestovali poměrně
klidně a v tichosti. Absolvo
vali jsme několik přestupů,
z nichž ten nejpříjemnější
byl ve Wroclawi (Vratislavi),
kde mají na nádraží přibliž

ně stejné obchodů a kaváren,
jak my na náměstí v Kostel
ci. Dvě hodiny čekání na další
vlak uplynuly jako voda a my
jsme mohli pokračovat v naší
krasojízdě. Nikde jsme se ne
ztratili, a tak jsme po třinácti
hodinách na cestě všichni do
razili na místo.
Byli jsme ubytovaní na stu
dentských kolejích, které
byly krásně zařízené a poskyt
ly nám snídani i večeři. Pro
gram byl poměrně příjemně
uspořádaný, protože zatímco
dopoledne jsme trávili s pol
skými studenty, odpoledne
bylo v naší režii a každý si tak
mohl užít, co jen chtěl, ať už
šlo o nákupy, kavárny nebo
třeba procházky po městě.
Elbl^g je historické město,
které má krásnou architek
turu a všude je možné se do
stat městskou hromadnou do
pravou. Polsko má ceny stej
né jako my, často je levnější,
takže jsme se nemuseli na na
šich „prodloužených prázdni
nách“ zvlášť upejpat a moh

li jsme si je skutečně užít.
K tomu nám dopomohl i vý
let na nedalekou pláž. Ačko
liv je moře v Polsku stude
né, nemohli jsme si nechat
ujít příležitost vykoupat se ve
slané vodě. Mimo jiné jsme
navštívili křižácký hrad Malbork, který je obrannou tvr
zí postavenou z červených ci
hel v gotickém stylu. Nyní je
hrad součástí světového dě
dictví UNESCO a jeho pro
hlídka nás všechny opravdu
uchvátila, protože se bylo na
co dívat.
Týden v Polsku uběhl jako
voda a my jsme si ho skuteč
ně užili, jelikož to nejdůleži
tější nám vyšlo. Sešla se skvě
lá parta, kterou doprováze
ly báječné paní učitelky (pí.
Černá a pí. Hlaváčková). A ač
koliv cesta domů byla stejně
zdlouhavá jako cesta tam, bu
deme na výlet vzpomínat jen
a jen v dobrém.
za klub
mediální komunikace
Dominika Vondráčková

