V Praze, dne 28. června 2016

Katedra německých a rakouských studií IMS FS UK společně s Pedagogickou
univerzitou v Krakově uspořádala třídenní letní školu s názvem „Česko a Polsko
v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy
dvou středoevropských zemí“
Ve dnech 23. – 25. června 2016 se uskutečnila vůbec první letní škola mezi naší katedrou a
Pedagogickou univerzitou v Krakově, a to a na téma „Česko a Polsko v proměnách moderních doby a
v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí“. Celá akce byla
financována v rámci programu Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí. Hlavním cílem
projektu bylo zorganizovat letní školu pro české a polské studenty double-degree studia magisterského
programu Německá a středoevropská studia a zároveň toto studium propagovat pro mladší bakalářské
studenty. Celkem se akce zúčastnilo 10 českých studentů jak bakalářského, tak magisterského studia a
4 pedagogové. Pro polské studenty byla akce veřejně přístupná všem zájemcům a v průběhu tří dnů se
vystřídalo až 20 studentů. Kromě zajímavých přednášek o současných výzvách a problémech Polska a
Česka, jsme také ochutnali skvělou polskou kuchyni (včetně místního pivovaru) a navázali nová českopolská přátelství. Z řad našich pedagogů se zúčastnili doc. Ota Konrád, doc. Michal Kubát, Mgr. Tomasz
Dawid Jedruchów a Ing. Pavla Kačmárová. Oficiálním jazykem letní školy měla být němčina, ale nakonec
se přednášky konaly jak v polštině, tak v češtině a částečně také v angličtině.
Ve čtvrtek ráno osobně přivítal studenty prorektor pro vědu a zahraniční vztahy – prof. Kazimierz
Karolczak, Ph.D. Po tomto přivítání následovala prohlídka univerzitní budovy a knihovny a představení
hlavních oborů, které se na univerzitě vyučují. Odborné přednášky zahájil prof. Jan Rydel s tématem o
vývoji Polska po roce 1990 a poté následovala výuka základů polštiny od Dr. Marzeny Błasiak-Tytuła.
Čtvrteční den se pak přesunul do historické části Krakova – židovského Kazimierzu, kde byla prohlídka
ghetta a židovského hřbitova. První den letní školy jsme zakončili stylově v místním pivovaru na
výborné večeři.
Druhým dnem letní školy byl pátek, kdy pokračovaly přednášky prof. Romana Kochnowskiho o Polácích
a Češích v Rakousku-Uhersku, Mgr. Tomasze Dawida Jedruchówa o vývoji obou zemí a kulturních
rozdílech a doc. Michala Kubáta o vývoji komunistické strany v Československu a v České republice.
Podobně jako ve čtvrtek, i v pátek pokračoval den prohlídkou historické části Krakova – tentokrát
Jagellonské univerzity a rynku, kde jsme navštívili také muzeum podzemí rynku.
Sobotní den byl ve znamení odjezdu české části, ale ještě předtím jsme stihli prohlídku industriální části
Krakova – Nowé Huti pod vedením prof. Marka Wilczynského, místního rodáka. Tato čtvrť vznikala po

válce jako komunistická zástavba v souvislosti s výstavbou veliké továrny. Celá čtvrť měla sloužit
mladým rodinám – dělníkům, kteří zde měli najít veškerou občanskou vybavenost (jako školky a školy,
ale také hřbitov) a práci, zároveň však měla působit velmi moderně ke kontrastu k vesnicím, ze kterých
dělníci přicházeli.
Celá letní škola se velmi povedla, současní studenti double-degree poznali, jak zajímavý bude jejich
následující semestr v Krakově a bakalářské studenty jsme snad povzbudili k přihláškám do našeho
programu Německá a středoevropská studia.
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