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V této zprávě bych se ráda krátce zmínila o mém studijním pobytu Erasmus+ kam jsem se rozhodla jet
v rámci mého studia geografie pro střední školy na UPOLu. Jela jsem v letním semestru 2017/18 a rozhodla
jsem se pro Polsko, konkrétně Krakov. Moje rozhodnutí hodně ovlivnil pan doktor Jurek při hodinách
regionální geografie, navíc mám v Krakově kamarádky, které jsem potkala na jazykovém kurzu, takže jsem
měla celkem snadné rozhodnutí, kterého však nebudu nikdy litovat. Před pobytem jsem totiž patřila k takové
skeptičtější skupině národa, kdy jsem si nebyla jistá, zda za to Polsko opravdu stojí. Téměř po půl roce jsem
schopna říci: ANO STOJÍ. Je to nádherná země plná krásných památek, téměř nedotčené přírody a
přátelských lidí. Stále je zde co dělat a objevovat, takže nudit se zde snad ani nedá.
Krakov leží poměrně blízko České republiky, je hlavním městem Malopolského vejvodství a druhým největším
v Polsku. Můžete zde nalézt plno historických památek ale i moderní čtvrti. Rozhodně doporučuji navštívit
královský hrad Wawel s katedrálou, hlavní náměstí či, židovskou čtvrť zvanou Kaziemierz. Z židovské čtvrti se
pak dá dojít do bývalého ghetta a továrny Oscara Schindlera, která je nyní nejpopulárnějším muzeem
v Krakově – expozice se věnuje okupaci Krakova a Polska během druhé světové války. Podle mého názoru
rozhodně stojí za navštívení, studenti mají 50 % slevu na vstup, ale je dobré si vstupenky rezervovat předem
na internetu (odkaz lze najít na stránkách muzea). Kromě kulturního vyžití nabízí Krakov také bohatý noční a
zábavní život. Celé město má velmi studentskou atmosféru, konec konců je zde několik univerzit a každá
přijímá studenty ze zahraničí. Funguje zde dobrovolnická skupina ESN Cracow United, která pro všechny
studenty pořádá každý týden několik akcí od party (centrum je totiž plné nejrůznějších klubů, barů, hospod a
kaváren) až po několikadenní výlety po Polsku i do zahraničí. Ve dne i v noci je Krakov plný lidí, není tedy nutné
se zde bát.
Když jsem mluvila o výletech, za navštívení rozhodně stojí Vysoké Tatry s centrem v městečku Zakopane, kde
je národní park, dále pak solné doly Wieliczka, či areál bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Pokud by
však okolí Krakova nestačilo, rozhodně se vyplatí jet na výlet na Mazury popřípadě do tzv. Trojměsta –
Gdaňsk, Sopot a Gdyně. Sice je to cesta přes celé Polsko, ale rozhodně se vyplatí, protože jako držitel
studentské karty máte také 50 % slevu na vlaky v Polsku. Nicméně dráhy neberou ISIC, pokud víte, že budete
chtít jezdit na výlety, bude lepší, když si necháte na zahraničním oddělení vystavit přímo polskou studentskou

kartu, která vás za poloviční cenu dostane téměř komkoliv . Pokud byste však preferovali autobus, hodně
levně zde jezdí PolskiBus a FlixBus (výlet do Vratislavi mě vyšel na 100 korun).
Pokud bych se měla krátce zmínit o svém studiu, tak jsem studovala na Jagellonské univerzitě, na
přírodovědecké fakultě a na katedře geografie . Od začátku jsem se setkala s velmi milým přístupem, kdy
mi tamní koordinátorka vyšla vstříc a se vším ohledně studia mi poradila. Předměty si volíme sami přes
podobný systém jako je náš STAG, akorát to chce trochu trpělivosti, protože s ním bývají problémy hlavně na
začátku semestru. Se vším vám ale pomůže koordinátorka, takže není čeho se bát a když něco nevíte, nebojte
se jí zeptat. Samotná výuka probíhá v angličtině a víc než přednášky jsou jednotlivé hodiny semináře, kde
opravdu musíte něco dělat, ale většinou stačí nějaká prezentace nebo projekt, popřípadě v některých
předmětech je na konci test, to si už určuje každý učitel sám.
Jagellonská univerzita nabízí svým studentům ubytování, které je srovnatelné s kolejemi co máme
v Olomouci – vybavením i cenově. Je však nutné žádat dopředu, hned jak Vám potvrdí přijetí, protože pak se
může stát, že ubytování nemusíte dostat. Lze však využít i vlastní ubytování. To jsme měly s kamarádkou
zajištěno u jedné studentky geografie. Bydlely jsme v centru města, takže krom tramvaje do školy nebylo
pomalu vůbec nutné využívat MHD.
Univerzita nemá vlastní menzu, tak jako máme my, ale každá fakulta má v budově vlastní bistro, kde se dá
dobře a levně najíst (ceny srovnatelné s naší menzou). V centru pak je spoustu restaurací, které nabízejí denní
menu za velmi výhodné ceny (například 10 zlotých), ve kterém máte polévku, hlavní chod a něco malého
sladkého nebo salát a sklenici vody. Supermarkety tam jsou vesměs stejné, jako u nás akorát nabízejí podle
mého názoru kvalitnější potraviny. Mýtus, který v české společnosti dost často panuje, že v Polsku prodávají
špatné věci je skutečně jen mýtus, v tomto případě je opak pravdou. Takovým velmi oblíbeným řetězcem
v Polsku je Biedronka, kterou bych přirovnala k Jednotě s tím rozdílem, že velice levná a za málo peněz si zde
nakoupíte opravdu hromadu jídla. Co bych však doporučila, jsou trhy, kde si můžete koupit regionální
potraviny přímo od farmářů. Můžete si zde koupit sezónní ovoce a zeleninu, pečivo, sýry a další mléčné
výrobky a vajíčka.
Závěrem už bych jen dodala, že můj Erasmus pobyt byl ve všech směrech skutečně obohacující a troufám si
říci, že mě jako osobnost povznesl. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí a některé bych si troufla nazvat i
dobrými přáteli. Zlepšila jsem si angličtinu o celý jeden stupeň – ano ač se to nezdá, Poláci umí velmi dobře
anglicky. Můžu jen říci, nebojte se Polska, není vůbec tak špatné jak se povídá, jeďte tam třeba i jen na výlet a
uvidíte sami. Já jsem tam rozhodně nebyla naposled.

