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Po zkušenosti z prvního Erasmu jsem byla tak nadšená, že jsem si řekla, že si prostě prodloužím studium a
vyjedu do zahraničí znovu. Nejhorší bylo ale rozhodnout se kam! Nakonec padla volba na Polsko, a protože
jsem si říkala „aaaale Polsko, naši sousedi, tak aspoň co nejdál od nás“, zvolila jsem tedy přístav u Baltského
moře - Szczecin (Štětín).
Hned první den jsem našla info centrum, vzala si mapu a vyrazila do města. Bohužel jsem byla zklamaná.
Druhá světová válka byla pro Szczecin katastrofou. Velká většina památek byla zničena a jen některé z nich
znovu zrekonstruovány. Dokonce tu nenajdete jediné náměstí, za centrum města je považován kruhový
objezd. Nicméně nachází se tu i pěkné budovy a velkááá spousta kostelů. A navíc toto město má celkem
výhodnou polohu, leží u moře a na hranicích s Německem, v Berlíně jste za 2 hodiny a jinak můžete
vycestovat do Dánska, Švédska, Norska a podobně.
Co se týče studia. Jelikož jsem byla jediná studentka geografie, bylo mi řečeno, že všechny předměty jsou v
polštině a buď můžu chodit na ně, anebo si domluvit individuální schůzky s učiteli. Zvolila jsem druhou
možnost. Takže jsem psala seminární práce, měla prezentaci, četla knížky a na konci ústní zkoušky.
Kdybych měla porovnat Erasmus v Mariboru a ve Szczecině, musím říct, že velká výhoda byla, že jsme se ve
Szczecině sešli jenom 2 studenti z Česka. Takže pravý opak oproti Mariboru, byla jsem neustále s cizími
studenty a tak jsem používala angličtinu. Jinak Poláci celkem nepříjemní, neochotní, poukazovali na to, že
musíme mluvit polsky a ne anglicky. Proto kamarádi z Rumunska, Itálie, Turecka, Francie a podobně chodili
za mnou, abych jim přeložila aspoň něco, když je polština podobná češtině . Pro studenty, kteří chtějí strávit
Erasmus v pěkném městě, Szczecin nedoporučuju, ale pokud chtějí hodně cestovat, je toto město ideální
svou polohou.

