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Text zprávy:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum“
Uniwersytetu Warszawskiego každoročne organizuje letnú školu pre polonistov z celého
sveta. Ja som mala tú česť zúčastniť sa 61 ročníka. V priebehu týždňa som mala lektoráty
z poľského jazyka, prednášky z literatúry, histórie, kultúry a každý podvečer sa premietali
filmy vo veľkej aule Wydziału Neofilologii. Ja, ako veľký nadšenec filmu, som väčšinu
naplánovaných filmov už videla. Ale aj napriek tomu som mala možnosť pozrieť si film
Ciało, ktorý získal Strieborného medveďa v Berlíne či Idu, ktorá dostala Oscara za
najlepší cudzojazyčný film.
Pred cestou som nemusela vybavovať mnoho formalít. Zdravotné a cestovné poistenie si
každoročne obnovujem z dôvodu pomerne častých ciest. Víza nie sú potrebné, keďže
občania Európskej únie môžu slobodne bez víz cestovať po celom jej území. Cestovala
som vlakom približne 8 hodín. Cestovné lístky s rezerváciou miesta som si zakúpila cca
týždeň pred odchodom. Cestou do Warszawy som prestupovala v Bohumíně a cestou späť
som mala priamy spoj Warszawa – Praha. Univerzita cestovné prepláca po ukončení
pobytu, a preto je dôležité cestovné lístky po ceste nevyhadzovať.
Ubytovanie, stravu a dopravu som si hradila zo štipendia, ktoré si každý študent vyzdvihol
v banke vo výške 2380 zł. Ubytovanie stálo 1160 zł, mesačník na mestskú hromadnú
dopravu 110 zł (bez zľavy), takže zo štipendia mi zostalo 1110 zł na stravu. V blízkosti
fakulty sa nachádza menza a mnoho malých reštaurácií, kaviarní a bistier. Ubytovaná som
bola na internáte „Zamenhof“ v príjemnej časti mesta Muranów blízko centra. Internát
„Zamenhof“ je pre študenta najlepším ubytovaním vo Warszawe. Jedinou nevýhodou bol
slabý wi-fi signál. Výška štipendia je pomerne dostačujúca, avšak odporúčam mať
finančnú rezervu. Ja som si z vlastných nákladov hradila nákup obrovského množstva
jazykových kníh.
Všetok voľný čas som venovala spoznaniu mesta a jeho histórie a kultúry – Staré mesto,
Kráľovský zámok, Kráľovské kúpele, židovské geto, židovský cintorín, kaštieľ s parkom,
ležiaci v štvrti Wilanów, prechádzky pri Visle či výhľad z Paláca kultúry na metropolu.
Ďalej som navštívila miestne galérie a múzeá, ako je napríklad Múzeum Varšavského
povstania, Varšavské historické, Múzeum Chopina, atď. V lete to tu naozaj žije
a o zábavu či nočný život nebudete mať núdzu.
Všetkým študentom pobyt vrelo odporúčam a to hlavne tým, ktorí si jazyk ešte len
osvojujú. Študenti, ktorí bilancujú medzi úrovňou C1 a C2 jazyková škola mnoho nenaučí,
pretože úroveň študentov v skupine je rôzna. Väčšinou sa tempo prispôsobuje slabším.
Avšak stále je tu možnosť pracovať na správnej výslovnosti a prízvuku. Po ukončení
kurzu, každý študent získa dokument s jazykovou úrovňou. Ja som tu strávila krásne štyri
týždne a nadviazala množstvo kontaktov z polonistami z celého sveta.

