ERASMUS: Polsko – Kraków
Zahraniční pobyt ERASMUS jsem strávila v Polsku a to konkrétně ve městě Krakově,
takže bych se chtěla v této zprávě podělit o některé zkušenosti, které jsem během pobytu
zde získala. Ještě předtím než s tím začnu, chtěla bych říci jednu věc a to, že Polsko je
nádherná země a konkrétně Kraków je naprosto jedinečné město se spoustou možností.
Vím, že na první pohled není Polsko zrovna lákavou destinací a i já sama jsem před studijním
pobytem nad Polskem nikdy příliš nepřemýšlela. Byla to pro mě prostě jen sousedící země,
do které občas někdo jezdí na nákupy. Ale po téměř půl roce stráveném tady, se můj pohled
na tuto zemi radikálně změnil. Má spoustu nádherných míst, které určitě stojí za to vidět a
blíže poznat. Takže rozhodně se Polska nebojte 

Kraków
Město Kraków se rozkládá v Malopolském Vojvodství, na jihu Polské republiky a
rozprostírá se po obou březích řeky Visly. Počet obyvatel dosahuje téměř 760 tisíc a díky
tomu se jedná o druhé největší Polské město podle počtu obyvatel. První zmínky o tomto
historickém městě pocházejí již z roku 966 kdy bylo město pod vládou českého knížete
Boleslava I. Kraków je rozdělen na 8 čtvrtí. Z nichž nejzajímavější je samozřejmě centrum
města neboli - Stare Miasto (kde se nachází většina historických objektů, z nichž nejznámější
je především zámek Królewski a katedrála na Wawelu, Mariánský kostel či kamenná tržniceSukiennice. Druhou velmi zajímavou částí města je Kazimierz – kde se prolíná židovská a
křesťanská tradice. Nachází se zde hodně zajímavých barů a klubů, ve kterých se konají
koncerty všeho druhu a také spousta malých hospůdek či kaváren. Celé město má velmi
studentskou atmosféru a působí útulně. Také nabízí velmi bohatý noční život. Centrum
města je plné lidí opravdu i v noci, takže cítit osaměle se tu ani pomalu nedá .
V roce 1978 byl Kraków zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a je
považován za hlavní město polské kultury. Najdete zde velké množství muzeí (nejznámější:
muzeum Oskara Schindlera) divadel, kin apod. Také v blízkém okolí města je hodně míst,
která stojí za to navštívit jako je například Solný důl Wieliczka, koncentrační tábor Oświęcim,
čí polské středisko horské turistiky a lyžování - město Zakopané ležící v údolí Vysokých Tater.

Jazykový kurz
Jazykový kurz polštiny v rámci programu EILC jsem absolvovala také v Krakově. Kurz
probíhal každý všední den po dobu téměř tří týdnů. Výuka začínala v devět hodin ráno a
trvala do jedné hodiny odpoledne. Poté následovala pauza na oběd. V odpoledních hodinách
se konala přednáška v angličtině. Témata přednášek se vždy týkala Polska (např. polské
historie, kultury, hospodářství apod.) Jazykový kurz EILC mohu vřele doporučit. Pro studenty,
navštěvující kursy ( zhruba 70) jsou pořádány výlety. Také společné bydlení na kolejích je
skvělou příležitostí pro získávání nových přátel mezi zahraničními studenty.

Studium
V Krakově jsem studovala na Jagellonské Univerzitě, která je po Karlově univerzitě
druhou nejstarší ve střední Evropě. Přírodovědecká fakulta (tedy i institut geografie) je
poměrně nově vystavěný komplex rozkládající se spíše na okraji města. Dostat se z centra
města na fakultu mi trvalo zhruba kolem 40 minut městskou hromadnou dopravou. Fakulta
je velmi pěkná a moderně zařízená. Po obdržení studentské karty je možno navštěvovat
zdarma i místní knihovnu. V průběhu semestru jsem absolvovala tři předměty, všechny byly
z katedry geografie a v angličtině. Nabídka předmětů v angličtině pro magisterské studium
nebyla sice příliš široká, ale pokud si někdo troufne studovat v polském jazyce, je zde
nepřeberné množství možností. Zkoušky z těchto předmětů probíhaly písemně a to buďto
formou eseje přímo v hodině, či v podobě testů kombinovaných s otevřenými otázkami.
Využila jsem také možnosti navštěvovat jazykový kurz polštiny (pod záštitou Jagellonske
univerzity), který probíhal 3x týdně hodinu a půl.

Život v Krakově
Ubytování
Pokud máte zájem o ubytování na kolejích, je potřeba si podat žádost co nejdříve jak
je to možné, neboť jinak se pravděpodobnost, že je člověk dostane velmi snižuje. Cenově
ubytování vycházelo zhruba na 85 euro za měsíc. Koleje jsou srovnatelné s ubytováním na
kolejích v Olomouci. Já jsem bydlela na ubytovně Piast, kde je většina pokojů dvojlůžkových a
od centra je vzdálena zhruba kolem 25 minut hromadnou městskou dopravou. Také je
možnost najít si ubytování na privátě, ale vždy to vychází dráž než na kolejích.

Jídlo
Ceny potravin, které si koupíte v supermarketech, jsou srovnatelné s cenami v České
republice a některé produkty jsou i mírně levnější. Cena jídla v menze se pak pohybuje kolem
4 euro. Existuje také možnost se najíst v centru města, kde se nacházejí jídelny (tzv. Bary
Mleczne). V nich jsou ceny jídla srovnatelné s cenami v menze a, podle mého názoru, je zde
jídlo i kvalitnější.

Hromadná doprava
Pro pohyb ve městě jsem využívala hromadné městské dopravy. Jako student
dostáváte zhruba 51 % slevu jak na MHD tak i na vlakovou někdy i autobusovou dopravu
(zde je procento slevy někdy nižší) po celém Polsku. Co se týče MHD je nejvýhodnější si
zakoupit celo-semestrální jízdenku.

Závěrem
Zahraniční pobyt ERASMUS mohu jenom doporučit a opravdu se není čeho obávat.
Při vyřizování všech potřebných věcí jsem se setkala s velmi ochotnými a příjemnými lidmi, ať
už v Olomouci, či na samotné Jagellonské Univerzitě, takže pokud budete mít jakýkoliv
problém, můžete se na ně vždy obrátit o pomoc. Všem co se teprve rozhodují, bych chtěla
poradit, ať rozhodně neváhají a opravdu se přihlásí. Je to jedinečná zkušenost, která vás
neskutečným způsobem obohatí. Také je to příležitost jak se více osamostatnit a získat si
přátele z různých koutů Evropy.

