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Svůj třetí pobyt v Krakově v rámci programu CEEPUS jsem naplánoval od konce února do konce dubna během letního
semestru 2019. Tentokrát bylo mou motivací dokončit diplomovou práci o dojížďce do zaměstnání v celém Polsku
a zpracovat projekt o městské dopravě v Krakově. Vyřízení žádosti, schválení a přidělení stipendia proběhlo jako vždy
bez jakýchkoliv problémů a koncem února už jsem byl ubytovaný na studentských kolejích Piast v západní části
města. Měsíční stipendium vycházelo v přepočtu asi na 9 000 Kč, což bohatě pokrylo veškeré náklady na ubytování,
stravu, dopravu a další nezbytné každodenní záležitosti. Jelikož už jsem Krakov poznal velmi důkladně během svých
předchozích stáží, soustředil jsem se teď především na zvládnutí hlavního důvodu svého pobytu dopsání diplomky.
Ubytovaný jsem byl v buňkovém systému na pokoji s jedním neskutečně nepořádným Polákem, který svými
aktivitami a způsobem bydlení překonal všechny mé dosavadní představy o excentrických studentech. Překvapivě
vedlejší pokoj byl obýván dvěma studentkami, které s námi tak sdílely společnou koupelnu s WC. Evidentně v Polsku
na kolejích není problém namixovat obě pohlaví do jedné buňky.
Během prvního měsíce jsem úspěšně zvládl dopsat diplomku, a proto mi druhý měsíc zbyl dostatek času na projekt
o dopravě a na cestování po Krakově a okolí. Jarní období v Krakově patří mezi nejkrásnější místa, jaká lze jen
v Polsku navštívit. Nejvíce času jsem strávil projížděním všemožných linek autobusů a tramvají a poznal tak Krakov
z rozličných úhlů pohledu. Zvláště doporučuji prozkoumat čtvrť Novou Huť a přilehlá sídliště. Člověk tam může nasát
pravou polskou atmosféru, syrovou a bez příkras. Kromě Krakova jsem též projel křížem krážem nejrozsáhlejší
polskou aglomeraci, Katovickou konurbaci, kde je možné se projet tramvají mezi několika velkoměsty. Opět vřele
doporučuji zvláště pro milovníky industriální architektury a urbanismu. Vedle cestování a práce na projektu jsem se
rovněž snažil zapojit do studentského života univerzity. Rozlehlý kampus, kam spadá i katedra geografie, nabízí řadu
skvělých míst ke studiu, oddychu i zábavě. Studenti geografie mají pro sebe velikou místnost, kde mohou pořádat
různé akce, trávit volný čas nebo třeba plánovat společné cestování. Pokud má zahraniční student aktivní zájem
o aktivity nad rámec běžného studia, zdejší studenti ho rádi přijmou do jakéhokoliv spolku nebo organizace.
Na závěr své stáže jsem si nenechal rozkvetlou jarní přírodu v srdci menšího národního parku ležícího na sever od
Zakopaneho. Vedle Tater působí pohoří Gorce jako nevysoké polozalesněné kopce, nicméně podobně jako
v Beskydech či Bílých Karpatech i zde se dají nalézt úžasné lokality s bohatými výhledy a přírodními skvosty. Obecně
musím uznat, že jednoznačně nejlepší pro návštěvu Krakova a okolí je období konce dubna až začátku května.

Obr. 1: Krakovský Wawel

Obr. 2: Jasná Hora v Čenstochové

Obr. 3: Na vrcholu Turbacz nejvyšším vrcholu pohoří Gorce

