
Česko-polská výměna – propozice pro studenty a informace pro rodiče 

Tradiční mezinárodní výměna s polskými studenty je setkáním s historií Varšavy a Ostravy, 
také letos je spolufinancována z projektu Příběhy inspirativních osobností našich sousedů, 
který podpořilo Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR a podpořena polským 
Institutem národní paměti. Setkání ve Varšavě proběhne ve dnech 22.- 24. září 2016 a na něj 
pak naváže ostravské setkání ve dnech 20.- 22. října 2016. Studenti budou pracovat na 
společném projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy. 

Program setkání ve Varšavě 
 
Čtvrtek 22.9. 
odjezd do Varšavy – sraz na Hlavním nádraží v Ostravě v 1:50 (tento noční rychlík nestojí 
v Ostravě-Svinově!), odjezd vlaku 2:17, příjezd do Varšavy 6:59 
7:00-8:00 
přesun do vzdělávacího centra Institutu národní paměti „Zastávka historie“ 
8:00-10:00 
prohlídka a snídaně, přivítání účastníků projektu - Kamila Sachnowska, zástupce Institutu 
národní paměti  
10:00-11:00  
integrační aktivity - pracovníci IPN  
přestávka 
11:15-12:45 
workshopy - Rok 1968 a polsko-české dějiny ve dvacátém století  
12:45-13:30 
oběd (IPN) a přesun do Muzea varšavského povstání  
13:30-16:30 
návštěva Muzea varšavského povstání 
16:30-17:00 
přejezd do na Lycea LXXXI LO im. A. Fredry  
17:30-16:15   
projekce jednoho z filmů z cyklu Zapomenuté transporty  
18:30-19:00 
Večeře  
19:30-21:30 
integrační aktivity, volejbal 
22:00 
nocleh na Lyceu LXXXI LO im. A. Fredry - od 19:30 
 
Pátek 23.9. 
7:30-8:30 
snídaně 
8:30-10:00 
historická procházka po území bývalého židovského ghetta ve Varšavě – Muranów 
10:00-12:00 
prohlídka a návštěva Lycea im księcia J. Poniatowskiego, vzdělávací aktivity 
12:30-15:30 



návštěva Muzea dějin polských Židů POLIN 
15:30-16:30 
přejezd a pozdní oběd 
16:30-20:00 
procházka varšavským Starým městem a prohlídka poválečných budov socialisticko-
realistické architektury, individuální prohlídky – smíšené česko-polské studentské skupiny 
20:00-20:30 
večeře 
20:30-21:30  
projekce filmu „Cesty ke svobodě, cesty do společné Evropy“ 
22:00 
nocleh 
 
Sobota 24.9. 
7:00-8:00 
snídaně 
8.30-9:30 
přesun a prohlídka Lycea XXXIII LO im. M. Kopernika 
9:30-10:30  
práce ve skupinách, zadání společného projektu, integrační a sportovní aktivity  
10:30-11:00 
12:45 - odjezd z varšavského hlavního nádraží, příjezd na Hlavní nádraží v Ostravě 17.06 (vlak 
poté stojí také na nádraží v Ostravě-Svinově) 

Z Gymnázia EDUCAnet Ostrava se zúčastní 7 studentů. Výměny se také zúčastní 7 studentů 

z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostrava-

Porubě.  

Podmínkou účasti je poplatek 500,- Kč na žáka (naprostá většina nákladů na tři dny ve 

Varšavě a poté na tři dny v Ostravě – cesta vlakem, stravování, MHD, vstupy do muzeí a 

památek – je hrazena z projektu) účast v projektu a starost o polské studenty během jejich 

pobytu v Ostravě. 

Vyřiďte si individuálně pojištění na tři dny v zahraničí. 

Výbava – kapesné (100 PLN), spacák a karimatka (spí se v gymnaziálních třídách na 

žíněnkách na zemi), ISIC (kdo má), psací potřeby a blok, dobré boty a oblečení pro každé 

počasí. 

Pedagogický dozor: Marek Šimoňák (Gymnázium EDUCAnet Ostrava), Petr Šimíček 

(Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba), Marcel Mahdal (Jazykové gymnázium Pavla 

Tigrida, Ostrava-Poruba) 


