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Text zprávy:
Vzhledem k tomu, že studuji polský jazyk, jsem se v červenci roku 2016, zúčastnila
studijní pobytu v Krakově, kde jsem si polštinu velice zdokonalila. Každý pracovní den,
po dobu tří týdnů, jsme na Jagellonské univerzitě měli 4 vyučovací hodiny polské
konverzace a gramatiky a odpoledne jsme si mohli vybrat z velké nabídky předmětů
v polštině i angličtině, které se týkaly polské kultury, literatury či historie. Začátečníci si
mohli v těchto odpoledních hodinách zdokonalovat také gramatiku. Já osobně jsem si
vybrala předmět Historie Polska, který můžu jen a jen doporučit. Skvělá paní učitelka nám
během těchto tří týdnů ve zkratce pověděla o všech nejdůležitějších a nejzajímavějších
faktech polské historie.
Každý večer jsme měli nachystaný nějaký zajímavý program (typu karaoke, polská
svatba, vaření či polský film), kterého jsme se samozřejmě nemuseli zúčastňovat. O
víkendech jsme měli zorganizované výlety jako sjezd řeky Dunajec na raftech nebo
návštěva solných dolů ve Věličce. Krakov je nádherné město plné muzeí, akcí, hospůdek a
klubů, takže ve volném čase bylo vždycky co dělat. Nikdo se rozhodně nenudil.
Bydleli jsme na pěkných kolejích nedaleko centra. Pokoje pro 2 osoby, společná koupelna
pro 2 pokoje, internet. Do školy jsme se dopravovali tramvají asi 10 - 15 minut. Dostali
jsme dostatek peněz na to, abychom si zaplatili městskou hromadnou dopravu a ještě nám
něco málo zbylo. Stravovali jsme se 3x denně v restauraci, která byla hned vedle kolejí.
Jídlo bylo vynikající, vždycky všeho bylo dost a na výběr nejméně ze dvou pokrmů
s polévkou či předkrmem a dezertem. Zkusila jsem tam všechna tradiční polská jídla, za
co jsem moc ráda.
Byl to nezapomenutelný zážitek. Poznala jsem mnoho skvělých lidí z různých zemí,
zdokonalila jsem se v polštině, naučila jsem se vše o polské kultuře, okusila jsem všechna
tradiční polská jídla, prošla jsem si celý nádherný Krakov, viděla jsem i jiná místa
nedaleko Krakova a ještě ke všemu vše bylo zadarmo. Pojištění i dopravu mi zaplatila má
univerzita. Tento pobyt předčil moje očekávání a posunul mě zase o něco dál ve
zkušenostech i dovednostech, proto vřele doporučuji všem! Neváhejte a jeďte!
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