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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Socha draka pred hradom Wavel v Krakove.



Druhý deň našej exkurzie sme sa zobudili do jasného rána. Po bohatých
raňajkách (realizovaných cez švédske  stoly) sme sa odviezli “našim“ autobusom
do bývalej soľnej bane. Ponúkame aspoň dva pohľady na nadzemnú časť areálu:



Zaujímavosťou je, že vznik bane (v 13. storočí) je určitým spôsobom spojený
aj s územím dnešného Slovenska. V tomto banskom revíri sa však už približne
jedno desaťročie banské práce nevykonávajú. Ostalo však obrovské, viac ako
200 kilometrov dlhé podzemie. My sme však navštívili iba jeho časť. Pozrite
si na plániku, kde všade sme boli:

Videli sme množstvo podzemných priestorov, ktoré boli venované významným
udalostiam a osobám v poľských dejinách. Najviac na nás však zapôsobila
podzemná kaplnka – všetko v nej bolo vytesané zo soli. Posúďte sami:

Zdroj: http://dromedar.zoznam.sk/gl/213947/1319207/Wieliczka-je-raj-zazitkov--Solna-bana--muzeum-i-kupele



Do bane sme zostúpili po niekoľko sto schodoch a vtedy sme si uvedomili  ako
ťažko bolo takéto veľké dielo vybudovať! A takto vyzerala práca baníkov ešte
v nedávnej minulosti.

Všimnite si, koľko dreva bolo potrebné na spevnenie stropov bane. Táto ťažba
už na konci stredoveku spôsobila ekologickú katastrofu, lesy v okolí bane boli
vyrúbané a tí, ktorí chceli nakúpiť soľ, museli okrem peňazí „zaplatiť“ aj
privezením dreva. Po množstve zážitkov v bani nás čakal posledný - cesta
výťahom na povrch. Boli sme v ňom natlačení ako sardinky a vnímali sme aj
rýchlosť jeho pohybu. Konečne svetlo!
Po návšteve soľnej bane sme sa presunuli do autobusu a ním - smer Krakov.



Cesta netrvala dlho a zakrátko sa pred nami objavili majestátne múry bývalého
kráľovského hradu Wavel. Prešli sme okolo sochy draka ( s ktorým je spojená
legenda o vzniku tejto pevnosti) cez hradnú bránu …

… a na rozsiahlom nádvorí, kde vidieť pôdorys starších stavieb …



… sme sa mali možnosť priamo dotknúť makety hradu.

Takto vyzerá celý areál hradu Wavel z vtáčej perspektívy.

Zdroj: google maps



Po návšteve nádvoria sme si išli pozrieť hradný kostol, jeden zo symbolov
národnej hrdosti Poliakov (sú tu pochovaní mnohí poľskí králi). Treba však
pripomenúť, že viacero náhrobkov, hoci vyzerajú „mimoriadne staro“,
pochádzajú iba zo začiatku 20. storočia.  Ešte jedna fotografia pred tehlovým
múrom hradu  ...

... a čakala nás pešia cesta z hradu do centra mesta – na jedno z najväčších
námestí, ktoré má rozmery približne 200 x 200 metrov. Takto  vyzerá zhora

Zdroj: google maps



... a takto my na ňom pri kŕmení holubov.

Na námestí stojí viacero významných stavieb. Spoznáte ich?

Jedna z nich súvisí so slovenskými a druhá s českými dejinami.



Na námestí nás ešte zaujala vysoká veža, ktorá bola pôvodne súčasťou radnice
- vedľa nej stojí ( či skôr leží) zaujímavá (prázdna) dutá bronzová hlava.

Pri pohľade na „dutú hlavu“ nás napadlo ako prvé, že naše hlavy sú plné
historicko-geografických vedomosti o Poľsku a po druhé, že  máme prázdne
žalúdky.  Hladné žalúdky sme si doplnili v nákupnom centre a potom sme spolu
s vedomosťami  už cestovali do našej Bratislavy. Obávali sme sa dopravnej
zápchy pod Strečnom, tá nebola, paradoxne sme ju zažili už v Poľsku, pretože
opravovali viaceré úseky ciest. Napokon sme (napriek zdržaniu) šťastne, aj
s piesňami na perách, dorazili k našej škole.


