
Ostravské setkání českých a polských studentů již pošesté 
 

 
 
Druhá část mezinárodní výměny s polskými studenty nabídla také letos setkání s českou historií, Ostravou, 
jejími památkami a významnými historickými místy. Akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl 
podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra. 

Setkání v Ostravě proběhlo ve dnech 19. – 21. října 2017 a navázalo tak na zářijové setkání ve Varšavě. 
Z české strany se jej účastnili žáci tří ostravských škol - Gymnázia Olgy Havlové, Střední umělecké školy, 
Ostrava a Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. 
 
 
Čtvrtek 19. října 
 

V letošním roce přijeli žáci ze tří partnerských polských škol z Varšavy (Gymnázia Aleksandra Fredry 
/ Gymnázia Mikoláše Koperníka z Varšavy / Gymnázia księcia J. Poniatowskiego) opět ve středu večer  
a po noci strávené na Střední umělecké škole na Poděbradově ulici se přesunuli do Centra PANT, kde se 
sešli se svými známými, ostravskými studenty a učiteli. Poté již následovala procházka po významných 
místech Ostravy spojená s výklady o historii.  

Putování jsme započali na Nádražní ulici, poté pokračovali kolem paláce Elektra na náměstí  
E. Beneše, kde stával Německý dům. Na tomto místě se studenti dozvěděli základní informace  
o národnostním složení meziválečné Ostravy i následné destrukci této reprezentativní stavby v kontextu 
poválečné odplaty a odsunu Němců z Ostravy. Následovalo představení unikátní stavby Domu umění, 
charakteristika jeho sbírek a pro Poláky o pár ulic dále jistě smutný pohled na secesní budovu Polského 
domu, která již téměř 20 let chátrá. Poté jsme se přesunuli k informační ceduli v místech tábora Hanke,  
kde bylo po válce internováno německé obyvatelstvo.  
 

Po ulici 30. dubna pak studenti došli k Nové radnici, následoval výklad o jejím budování a dramatických 
událostech, které se na náměstí před ní odehrávaly během okupace v roce 1968. Následoval výjezd na 
radniční věž a výklad průvodce v polštině o historii míst, která jsme mohli z výšky dobře pozorovat.  

Přes Komenského sady jsme pak došli k pamětní desce na stěně budovy Krajského soudu věnované 
pěti popraveným obětem politických procesů 50. let 20. století. Tam se studenti dozvěděli o mechanismech 
teroru komunistického režimu uplatňovaných Státní bezpečností a tehdejší justicí vůči vlastním obyvatelům. 
Pasáží knihovny a divadla Arény jsme se pak dostali na místo, kde stávala Hlavní ostravská synagoga, 
vypálená nacisty v roce 1939. Tam jsme u nové pamětní desky zavzpomínali na tragické osudy kdysi 
početné pospolitosti ostravských Židů v době druhé světové války a na první transport evropských Židů  
do Niska nad Sanem.  

 
Po půlhodinovém rozchodu na kávu a malém občerstvení jsme vyrazili přes most Miloše Sýkory k jeho 

památníku a v blízkosti nedalekého sovětského tanku studenti vyslechli základní informace k Ostravské 
operaci a osvobozování Ostravy. Poté následovalo letošní překvapení našeho putování, opustili jsme 
obydlená místa Slezské (kdysi Polské) Ostravy a vystoupali jsme podzimní přírodou na vrchol haldy Ema. 
Odměnou byla fantastická vyhlídka na historické centrum města i vzdálenější okolí. Po sestupu z haldy jsme 
prošli přes Masarykovo náměstí kolem obchodního domu Bachner až ke Spolku na oběd. Po třetí hodině 
odpolední jsme zamířili k halám na Karolíně, podívali se na tyto unikáty průmyslové secesní architektury  
a zamířili do industriálního klenotu Ostravy - oblasti Dolních Vítkovic.  
Tam se polští studenti dozvěděli základní informace o výjimečnosti tohoto areálu a mohli využít chvíli volna 
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pro fotografování a procházky. Velmi silným zážitkem byla v závěru dne prohlídka multimediálních a hravých 
expozic ve Světě techniky, odkud jsme opět procházkou zamířili zpět do města na večeři v Centru PANT  
a poté do Střední umělecké školy na nocleh. 
 
 
Pátek 20. října 
 

Po snídani v centru PANT se studenti a učitelé autobusem přesunuli na Gymnázium Pavla Tigrida  
a poté na návštěvu Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Po prohlídce školy a malém pohoštění 
kolegů učitelů následoval přejezd do Hrabyně, kde studenty čekala prohlídka místního Památníku  
II. světové války s průvodcem. Zde prošli expozicí, polští studenti se dozvěděli podrobnosti o době 
Protektorátu, domácím i zahraničním odboji a především o výjimečnosti Ostravské operace sovětské 
armády. Navštívili rovněž symbolický hřbitov se třinácti tisíci destičkami se jmény padlých. Po obědě v místní 
restauraci následoval přejezd přes Hlučín do Darkoviček, kde se naše dvě skupiny spustily s průvodcem  
do pevnostního objektu MO-S 19 "Alej". Na místě polští studenti zjistili, z jakých důvodů a proč se naše 
pevnostní pásmo budovalo a jaké byly jeho další osudy. Po návštěvě bunkru jsme přejeli do města na večeři 
v Centru PANT. Po společném historickém maratónu měli studenti konečně také volno k prohlídce večerní 
Ostravy, následně pak zamířili zase do Střední umělecké školy na nocleh. 
 
 
Sobota 21. října 
 

  Po snídani v Centru PANT se studenti pustili do tradiční společné práce - reflexe ostravského setkání 
ve formě vytváření společných posterů ve společných česko-polských skupinách. Jako každoročně studenti  
i letos vyhodnotili nejlepší, následovalo balení, oběd ve Spolku a odjezd polských přátel domů do Varšavy. 
 
 
 
Záštitu a partnerství nad setkáním převzali: 
Polský Institut paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN) 
Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR (akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl 
podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra) 
 
Akce se zúčastnili za českou stranu žáci: 
Střední umělecké školy, Ostrava 
Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě 
Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě 
 
Za polskou stranu studenti: 
Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě 
Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě 
V. Lycea im. księcia J. Poniatowskiego ve Varšavě 
 
Organizační tým: 
Marek Šimoňák, učitel občanské nauky a tělocviku na Střední umělecké škole, Ostrava 
Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové 
 
 
                 text Mgr. Marek Šimoňák 


