
CZESKA PRAGA PEŁNA UROKU 

  

W dniach 27-30 listopada 2014 roku 25 osobowa grupa uczniów klas ekonomicznych wraz 

trójką nauczycieli (p. M. Florczyk, p. J. Czaplak i p. G. Polańska) wyruszyła w podróż do 

Czech. 

   

Celem naszej trzydniowej wycieczki była wyjątkowa europejska stolica PRAHA, określana 

jako złota i magiczna, położona niczym Rzym, na kilku wzgórzach nad brzegiem rzeki 

Wełtawy, słynąca z tradycji oraz przepięknej architektury, zachwycająca swoim urokiem 

turystów i mieszkańców. Sezon turystyczny trwa tam cały rok. 

  

W piątek rano odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną 

szkołę Obchodní akademie, Heroldovy sady.  

W ramach spotkania dowiedzieliśmy się jak 

funkcjonują firmy symulacyjne prowadzone przez 

czeskich uczniów. Wizyta w praskiej szkole to 

pierwszy etap wprowadzenia w naszym technikum 

firm symulacyjnych jako elementu zajęć 

lekcyjnych. Uczestniczyliśmy razem z czeskimi 

kolegami w warsztatach z języka angielskiego i 

ekonomii. Była też okazja by przy słodkościach 

porozmawiać z młodzieżą czeskiej szkoły nie 

tylko na temat nauki. Spędzony tam czas bardzo 

nam się podobał, mimo zmęczenia po długiej, 

nocnej podróży. 

 

 

Kolejnym celem naszej wycieczki było poznanie 

kultury, tradycji, historii i zwyczajów Czech. Z rewelacyjnym przewodnikiem udaliśmy się 

do Ogrodów na Wałach, czyli miejsca ze świetnym widokiem na panoramę miasta. 

Odwiedziliśmy Praski Zamek na Hradczanach, który jest obecnie siedzibą prezydenta Czech. 

Mimo zmęczenia zwiedziliśmy imponującą katedrę św. Wita (w której czuło się prawdziwy 

powiew historii), następnie dziedziniec praskiego zamku z rokokową fontanną i Złotą Uliczką 



słynąca z malutkich, kolorowych 

domków z XVI wieku (w tym dom 

słynnego pisarza Franza Kafki).  

Do hotelu udaliśmy się późnym 

popołudniem.  Wszyscy byliśmy 

wyczerpani dlatego, gdy tylko 

dostaliśmy klucze, każdy z nas 

wbiegł do pokoju marząc by choć 

chwilkę odpocząć. Niestety nie udało 

się to tak od razu.  Kolacja (pyszna 

!!!!) i zabawy integracyjne w pokoju 

p. Czaplaka oddaliły nasze marzenia 

o śnie i odpoczynku do godziny 

24.00.  

 

W sobotę od rana wypoczęci i pełni energii 

odkrywaliśmy kolejne ciekawe zakątki Pragi. 

Metrem dotarliśmy do Malej Strany – jednej z 

historycznych dzielnic, później kolejką na 

Wzgórze Petrin, gdzie podziwialiśmy panoramę 

miasta z Widokowej Wieży Petrin, będącej kopią 

wieży Eiffla. W tym dniu mieliśmy okazję również 

zobaczyć Ścianę Wolności Johna Lennona, na 

której każdy mógł się podpisać czy też coś 

namalować – jeśli miał czym. Uwieńczeniem dnia 

był  spacer najsłynniejszym mostem w Pradze – 

MOSTEM KAROLA. Krąży legenda, że aby 

powrócić do tego miasta, lub by spełniło się 

marzenie należy dotknąć rzeźby Jana Nepomucena 

– co też wszyscy uczynili. Następnie dotarliśmy do 

Starego Rynku, przepełnionego mieszkańcami i 

turystami oczekującymi na oficjalne rozpoczęcie 

Targów Bożonarodzeniowych, czyli tradycyjne 

zapalenie ogromnej choinki.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczorem udaliśmy się do hotelu, gdzie po 

kolacji, nasi wspaniali nauczyciele 

zorganizowali nam zabawy andrzejkowe.  

 

W niedzielę po śniadaniu,  spakowani, 

wybraliśmy się na ostatni spacer po 

cudownej Pradze. Zobaczyliśmy Praski 

Zegar Astronomiczny (Orłoj) z ruchomymi 

figurkami 12 apostołów i dzielnicę 

żydowską. Mieliśmy też okazję  

spacerować najbardziej ekskluzywną w Pradze ulicą Paryską.  Znajduje się tam mnóstwo 

firmowych salonów, wielkich nazwisk sprzedających modę z najwyższej półki, takich jak 

Fendi, Louis Vuitton, Burberry, Prada, Hugo Boss itd.  

W trakcie wycieczki przewodnik opowiadał nam ciekawe historie i legendy związane z 

miastem. Pokazał nam także kontrowersyjne rzeźby czeskiego artysty Davida Cernego. Jedną 

z jego prac były nagie, małe dzieci z kodami kreskowymi zamiast twarzy. Wszystkich 

zaskoczył fakt, że mistrz w ten sposób chciał podkreślić anonimowość współczesnego 

człowieka identyfikowanego przez system kodów kreskowych i numerów PIN. Ciekawym 

spojrzeniem artysty na własny kraj była rzeźba przedstawiająca dwóch mężczyzn stojących 

naprzeciw siebie i oddających mocz do sadzawki w kształcie Czech. Przewodnik mówił, że 



jeszcze do niedawna istniała możliwość 

wysłania sms-a, którego treść kierowała 

strumień wody. 

 

 

Przed wyjazdem zdążyliśmy jeszcze roztrwonić swój majątek. Oczywiście każdy spisał się na 

medal wydając wszystkie oszczędności jakie miał przy sobie, udając się do restauracji na 

obowiązkowe najlepsze czeskie danie jakim są KNEDLIKI, a także kupując pamiątki dla 

siebie i bliskich – od malutkich figurek z krecikami, przez koszulki, słodycze aż do obrazów.  

Następnie tacy „obładowani” i „syci” udaliśmy się do naszego busa, żegnając przewodnika i 

wspaniałą Pragę. Mimo tego iż nie było jeszcze całkowicie ciemno wszyscy spali jak dzieci w 

drodze powrotnej do Krakowa. 

  

Chociaż bolały nas nogi od nieustannego spacerowania, wychodzenia i schodzenia po 

schodach, to każdy potwierdzi, że stolica Czech jest miastem stworzonym do pieszych 

wycieczek nawet jesienną porą. Wszyscy jesteśmy zadowoleni i będziemy miło wspominać 

pobyt w tym cudownym miejscu. Praga to miasto setek wież, wielu mostów i  kościołów, 

jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, wpisanych oczywiście na Listę UNESCO. 

TU CHCE SIĘ WRACAĆ! 

Justyna Wojanek 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 


