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Text zprávy: 
 

Můj zahraniční pobyt, konkrétně účast na Letní škole v Polsku, který trval tři týdny (od 3. 

července do 23. července 2017) byl organizovaný Univerzitou ve Štětíně. V tomto roce se 

konala poprvé a určitě ne naposledy. Štětínská univerzita je univerzitou s ne zcela dlouhou 

historií, zato skvělou a dlouhou budoucností. Je nově zrekonstruovaná, což jistě dodalo 

škole nový a modernější nádech. K dispozici nám bylo vyhrazeno několik tříd, kde jsme 

se každý den setkávali a společně s naší učitelkou jazyka a ostatními lidmi komunikovali. 

Součástí letní školy byly také přednášky spojené s kulturou a historií nejenom města 

Štětína. Program byl bohatý a naplněný všemi možnými akcemi – od návštěv několika 

muzeí, galerií, různých památek a dalších zajímavých objektů, až po projížďku na lodi, 

návštěvu nejstaršího nepřetržitě hrajícího kina v Polsku, účast na lekci vaření polských 

specialit a lekci polských národních tanců. Několikatýdenní program byl zakončen 

celodenním výletem do Národního parku ve Wolyni a k Baltskému moři.  

 

Před odjezdem bylo třeba zařídit pár formalit jako bylo cestovní pojištění a konkrétně u 

mě nákup jízdenek. Do Polska není nutné zařizovat vízum. Moje cesta trvala cca 10 hodin 

tam, zahrnovala jízdu vlakem, a to pouze s jedním jediným přestupem od místa mého 

bydliště. Bylo nutné zajistit si do Štětína místenku, kterou polská vlaková společnost 

vyžaduje. Pro jistotu jsem nakoupila jízdenku několik dní předem. Cena jízdenek vyšla 

nadmíru levně, i přes to, že jsem neuplatnila žádnou slevu. Má univerzita mi veškeré 

náklady na cestu bez problému proplatila.  

 

Co se týče ubytování, hostitelská univerzita nám zajistila koleje, které se nacházely blízko 

univerzity, cca 10 minut pěšky. Zároveň ležely zhruba 5 minut chůze od restaurace, kde 

jsme každý den měli zajištěnou snídani, oběd i večeři. V této restauraci se také konaly 

akce jako bylo karaoke nebo ‚Mezinárodní večer‘, kde se sešli všichni účastníci letní 

školy a navzájem se poznávali skrz jídlo a různé domácí speciality, který si každý na 

začátek pobytu přivezl.  

 

Městská hromadná doprava v tomto městě fungovala bez problému. Bylo možné dostat se 

rychle a levně do centra, zároveň byla možnost, kterou jsem preferovala já, a to pěší 

chůze. Dojít do centra pěšky tak trvalo zhruba 20 minut.  

 

Jelikož je letní škola zcela úplně hrazena ministerstvem a náklady na cestovné mi 

proplatila moje domácí univerzita, nebylo nutné vkládat mé soukromé finance (kromě 

platby za cestovní pojištění). Navíc jsme během pobytu dostali od hostitelské univerzity 

kapesné, kterým jsme si například hradili cestování již zmíněnou městkou hromadnou 

dopravou.  

 

Během volného času jsme měli možnost sami si projít centrum, různé obchodní domy, 

cokoliv, co nás samotné zajímalo. Naštěstí volného času moc nebylo, protože program byl 

neustále nabitý různými akcemi a výlety. Avšak účast byla dobrovolná, kdo v danou chvíli 

neměl zájem vyrazit si na procházku, mohl navštívit místní univerzitní knihovnu, kavárny, 



lázně, aquapark nebo posilovnu, která se nacházela přímo v suterénu kolejí, nebo 

v budově vedle.  

 

Kdybych to měla celé shrnout, zpětně nemám absolutně žádné negativní dojmy. Vše bylo 

do detailu připravené a skvěle zorganizované. Studium v létě se může zdát nudné a možná 

nezajímavé, ale program je připravený tak, abychom si nepřipadali jako během běžného 

semestru doma, ale tak, abychom si to co nejvíce užili a odnesli si pozitivní dojmy. A co 

je hlavní, abychom komunikovali v jazyce země, do které jsme přijeli, abychom se 

setkávali nejen s lidmi, kteří sem přijeli studovat z různých důvodů a z různých koutů 

světa, ale také s rodilými mluvčími, poslouchali je a mohli se tak nejlépe naučit v daném 

jazyce hovořit.  


