
STROKOVNA EKSKURZIJA - Poljska, Nemčija in Češka 

1. Dan - rudnik soli Wieliczka in Krakov 

V nedeljo, 5. 5. 2013, ob 23. uri smo se študentje dodiplomske usmeritve Elektronsko 

poslovanje in podiplomske usmeritve Management informatike in elektronskega poslovanja 

zbrali na novi avtobusni postaji v Mariboru in naše popotovanje se je pričelo. V jutranjih urah 

smo prispeli do 700 let starega rudnika soli Wieliczka na Poljskem, ki je zaradi svoje enkratnosti 

vpisan na Unescov seznam svetovne in naravne dediščine. Spust v rudnik poteka peš, po skoraj 

400 stopnicah, ki vodijo 130 metrov pod 

zemljo. Med spustom smo si ogledovali 

izklesane kipe, ki upodabljajo junake iz 

anekdot, ki krožijo okoli rudniške zgodovine. 

Ogledali smo si tudi dvorano Sv. Kinge, v 

kateri je tudi kapela, ki je najbolj impresiven 

del rudnika, saj gre za 54 metrov dolgo, 10 do 

12 metrov visoko in 15 do 18 metrov široko 

dvorano, okrašeno z lestenci in bibličnimi 

prizori iz soli.  

Po ogledu rudnika smo pot nadaljevali do mesta Krakov, ki je od tod oddaljen le 16 kilometrov. 

Krakov je najstarejše mesto na Poljskem. Mesto leži ob reki Visli in je z okoli 750 tisoč 

prebivalstva drugo največje mesto Poljske. Mesto sestavlja pet mestnih naselbin. Skupaj smo si 

ogledali grad Wavel, ki leži na vzpetini ob robu zgornjega dela starega mesta. 

 

2. dan – Auschwitz in Varšava 

Naslednji dan smo si ogledali koncentracijsko taborišče Auschwitz, kot so ga 

Nemci po okupaciji Poljske preimenovali iz Oświęcim. Gre za taborišče med 

2. svetovno vojno, kjer se je zgodil največji zločin proti človeštvu. Nahaja se 

okoli 60 kilometrov zahodno od Krakova. 

Taborišča so nacisti gradili z namenom iztrebiti manjvredne narode (Žide, 

Rome, Slovane). Glavni cilj holokavsta je bil pobijanje Židov, kar so nacisti 

imenovali kar »končna rešitev judovskega vprašanja«. To je razvidno tudi iz 

same lokacije taborišč, saj so se večinoma nahajale na poljskih tleh, kjer je 

bil visok odstotek židovskega prebivalstva. Stalna zbirka prikazuje sprejem 

taboriščnikov, ki so takrat prispeli s kovčki. Domnevali so namreč, da jih 

bodo preselili le začasno. Seveda si niso mogli niti najmanj predstavljati, 



kam so resnično prišli. S seboj so vzeli oblačila, nakit, dokumente in knjige za kratkočasenje. Tod 

so bili nameščeni v celice, kjer je bilo ogromno ljudi. Muzejska zbirka kaže na tisoče odprtih in 

odvrženih plastenk za ubijanje rabljenega strupa (plin ciklon B). Poleg teh pa smo za stekleno 

pregrado videli številne pare čevljev, pripomočkov za britje in česanje, invalidskih pripomočkov, 

umetnih udov ter potovalk, vse, kar nacisti niso uspeli uničiti oziroma sežgati. Posebej zbrani so 

tudi ženski lasje, ki so jih našli na ozemlju nekdanjega taborišča. Te naj bi SS-ovci posebej 

razvrščali in zavijali v pakete ter jih nato prodajali nemški tekstilni industriji. 

Odpeljali smo se tudi na območje Auschwitz - Birkenau, kamor je 

ljudi skozi tako imenovana vrata smrti pripeljala enosmerna 

železnica. Ob prihodu naj bi prišleke pozdravljal celo orkester, ki 

je igral koračnico, medtem ko so nekateri odhajali na delo, 

prispeli pa se postrojevali v dvoje vrst; eno naj bi sestavili moški, 

drugo pa ženske in otroci. Po zdravniškem pregledu so močne in 

zdrave usmerili k delu, nosečnice, bolnike in otroke pa takoj 

poslali v smrt.  

 

Po ogledu grozot Auschwitza smo pot nadaljevali proti 

prestolnici Poljske – Varšavi. Varšava leži ob reki Visli, ki 

mesto deli na dva dela, okoli pa se razprostira Mazovska 

nižina. Peljali smo se mimo kulturne palače, ki je 231 

metrov visoka socialistična stavba in velja za simbol mesta. 

Poljaki niso najbolj navdušeni nad njo, saj je bila pred 50 

leti darilo Rusov, ki pa so ga morali plačati. Palača kulture 

je dobra orientacijska točka, saj jo vidiš, ne glede na to, na 

katerem koncu mesta se nahajaš, z njenega vrha pa lahko 

vidiš celo mesto naokoli. Sprehodili smo se skozi staro 

mestno jedro Varšave, ki so ga po tem, ko so ga Nemci v 

drugi svetovni vojni izravnali z zemljo, lepo obnovili.  

 



3. dan – Konfernca IT Academica Day in Poland 

Tretji dan strokovne ekskurzije smo obiskali kampus Warsaw University of Life Sciences. Kampus 

je sestavljen iz različnih fakultetnih stavb, študentskih domov, objektov, kot so športni center, 

glavna knjižnica in stavba z dvorano Crystal Avditorija, kjer potekajo najbolj sloviti akademske 

prireditve. 

Po ogledu kampusa smo se 

udeležili konference IT 

Academic day. Tam so prof. 

Tjaša Štrukelj in študentje Petra 

Trafela, Breda Lever in Miha 

Biruš predstavili našo državo, 

Maribor in naši dve usmeritvi. 

Kasneje je sledilo predavanje 

Rafała Madycki, ki nam je 

predaval o povezovanju v oblak 

sistem in o Windows Azure 

mobilni storitvi. Z Windows 

Azure mobilno storitvijo lahko 

poenostavimo skupne razvojne naloge, kot so strukturno shranjevanje, vključevanje push 

obvestil in konfiguracija preverjanja prisotnosti uporabnika. Mobilne storitve v celoti podpira 

Windows Store, Windows Phone 8, iOS in Android development in so brezplačni za prvih deset 

aplikacij. Windows Azure je odprta in prilagodljiva platforma v računalniškem oblaku za hiter 

razvoj, uvedbo in upravljanje aplikacij, ki se zagotavljajo iz Microsoftovega globalnega omrežja 

podatkovnih centrov. Pri razvoju aplikacij je mogoče uporabiti številne programske jezike, 

orodja in ogrodja ter preprosto povezati aplikacijo v oblaku z rešitvami na lokaciji stranke. 

 

Po konferenci je sledila dolga pot do Berlina, kamor smo prispeli v večernih urah. 



4. dan - Berlin 

Zjutraj smo se odpravili na ogled glavnega mesta Nemčije – Berlina, ki je s 3,4 milijona 

prebivalstva tudi največje mesto države. Sprehodili smo se skozi Brandenburška vrata, ki 

simbolizirajo svobodo in složnost mesta. 

Ogledali smo si kupolo nemškega parlamenta Reichtag – zgradba predstavlja enega največjih 

spomenikov združitve Zahodne in Vzhodne Nemčije. Kupola daje prečudovit pogled na mesto. 

Sprehodili smo se tudi mimo najstarejše univerze v Berlinu - Humboldtove univerze, kjer se je 

šolal tudi Einestein. V muzeju DDR (bivše Vzhodne Nemčije) smo si ogledali bivalne prostore 

socialističnih stanovanj, modnih dodatkov, šolskih potrebščin in izdelkov za domačo uporabo, 

narejenih v bivši komunistični državi. 

Po kosilu smo si še ogledali Alexanderplatz, kateri je nekoč predstavljal središče Vzhodnega 

Berlina, nekdanji mejni prehod Checkpoint Charlie in ostanke berlinskega zidu, ki je do leta 1989 

predstavljal delitev mesta in spomenik žrtvam holokavsta, ki ga sestavlja več kot 2.700 sivih 

betonskih stebrov. Spomenik predstavlja spomin na milijone ubitih Judov v času nacizma. 

 

5. dan - Praga 

Zjutraj smo se odpravili proti Pragi, kamor smo prispeli v popoldanskih urah. Praga je glavno 

mesto Republike Češke in s približno 1,2 milijona prebivalcev obenem največje mesto na 

Češkem. Zemljepisno leži v osrednjem delu Evrope ob reki Vltavi. 



Ogledali smo si Karlov most, judovsko 

pokopališče in Staromestni trg, sredi 

katerega stoji spomenik reformatorja Jana 

Husa. Videli smo tudi staro mesto hišo na 

kateri je znana astronomska ura, nad 

katero se ob vsaki polni uri odpre lina, 

mimo katere se sprehodi dvanajst 

apostolov. 

Nekateri študentje smo zvečer odšli na 

koncert pevke Pink, ki se je odvijal v O2 

areni.  

6. dan - Praga 

Zadnji dan ekskurzije smo si ogledali Hradčane ali Praški grad, ki je sedež predsednika Češke in 

veljajo za zgodovinsko in politično središče Prage in Češke. Hradčani so ogromen kompleks 

palač, cerkva in utrdb, ki so jih gradili, dopolnjevali in spreminjali skozi več stoletij. Ogledali smo 

si katedralo sv. Vida, baziliko sv. Gregorja in Zlato ulico. Hradčani imajo tudi slovenski pečat, saj 

je okolico Hradčanov uredil arhitekt Jože Plečnik. Njegove južne vrtove so tudi pred kratkim 

dokončali in obnovi po njegovih načrtih. Našo strokovno ekskurzijo smo zaključili z ogledom 

menjave straže pred glavnim vhodom poslopja. 

 

Maja Romih in Špela Zorinič, študentki 2. letnika dodiplomske usmeritve Elektronsko poslovanje 


