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Zombor Dorottya vagyok, harmad éves angol-német osztatlan tanár szakos és volt 

lehetőségem a 2017-es tavaszi szemesztert Krakkóban, a Pedagogical University-n eltölteni. 

 

Országról, városról: 

Krakkó egy lüktető, történelmi város, tele gyönyörű és érdekes épületekkel, 

történetekkel és legendákkal. Mikor beadtam a pályázatot, ez a város szerepelt az 

első helyen a listámon, hiszen egy olyan országban szerettem volna szerencsét 

próbálni, ahol nem beszélem a nyelvet, így még jobban magamra voltam utalva és 

arra, hogy elsajátítsak egy új nyelvet.  

A város maga varázslatos, hatalmas diákélet van, ez köszönhető a városban található 

majd 9 egyetemnek és főiskolának. Hamar kiismertem magam a 

tömegközlekedésben is, ebben segítségemre volt a jakdojade.pl- weboldal, ami itthon 

a bkk futárnak felel meg.  

Krakkól legkülönlegesebb két része az Old Town, azaz az óváros, illetve a Kazimierz 

városrész, mely régen a zsidó negyed volt. Mind a két helyen rengetek lehetőség van 

a szórakozásra, mely köszönhető a számtalan étteremnek, pubnak, múzeumnak, 

turisztikai látványosságnak, így joggal mondható, hogy a város sosem alszik. 

Hogy egy kicsit beszéljek Lengyelországról is, fontos megemlítenem a lengyel-magyar 

barátság kézzel fogható hatásait: akármikor akárkikkel találkoztam, és megtudták, 

hogy magyar vagyok, felcsillant a szemük és azonnal a testvérüknek tekintettek rám. 

Ez csodálatos érzés volt, hiszen annak ellenére, hogy nyelvi akadályaim voltak, és 

egy teljesen új városba csöppentem, az emberek befogadásának köszönhetően otthon 

érezhettem magam.  

A közlekedés az országon belül a diákoknak nagyon jó áron van, hiszen 50%-os 

kedvezményre való jogosultságunk van, így szó szerint körbeutaztam az országot. 

Valamint a Polskibus-nak köszönhetően (ez egy távolsági busz cég, mely országon 

belül és kívülre is szállít utasokat) szinte fillérekért jutottam haza, vagy egyéb 

városokba. 

Hogy beszéljek egy kicsit a szórakozásról is, Krakkó különleges helyei szinte 

hívogatják az arra járókat. A diákoknak ebben a szempontból is szerencséjük van: 

rengetek kedvezmény, ingyenes belépés, ingyenes italok, Erasmus rendezvények, 

városi fesztiválok, ingyenes múzeumok, koncertek várják az érdeklődőket.  



 

Az egyetemről 

A Pedagogical University egy újonnan alapított egyetem, így a történelmi múltja nem 

vetekszik a város legrégebbi egyetemével, a Jagelló Egyetemével. Ennek ellenére az 

oktatás színvonala magas, a tanárok segítőkészek, és a külföldi diákokat nagyon 

megbecsülik. 

Sajnos ez volt az egyetlen egyetem a városban, ahol nem volt Erasmus Student Network 

(ESN) így az elején nagyon magunkra voltunk utalva. Segítségünkre voltak a 

kollégiumi szintünkön élő lengyel diákok illetve a többi erasmusos diák, akik az 

egész évre jöttek, így már kiigazodtak a városon és az országon. 

A szállásunk egy kollégiumba volt ( Za Kolumnami), mely a város azon részén 

helyezkedett el, ahol szinte csak kollégiumok vannak, így a környék ideálisnak volt 

mondható. A szobák két ágyasak voltak, saját fürdőszobával, viszont szintenként egy 

konyhával. A kollégium nem volt felszerelve sem konyhai, sem egyéb komfort 

eszközzel, így azt helyben kellett beszereznünk.  

A tanév folyamán a kinti Erasmus koordinátorunk szervezett nekünk programokat, 

kirándulásokat, melyekre egy-egy lengyel diák kísért el minket. Sajnos ezen kívül 

nem volt sok lehetőségünk helyiekkel ismerkedni, hiszen az óráim csak a többi 

külföldi diákkal voltak, így ha kellene negatívumot mondanom, ez az egy lenne az. 

Viszont ez által a többi erasmusossal jó barátság alakult ki, hiszen szinte együtt 

keltünk, együtt feküdtünk, együtt ettünk és mentünk órára, így ez a pozitív oldala a 

helyzetnek. 

 

Tanácsok 

Nem tanácsolom a devizaszámla nyitását, bár az ösztöndíj euróban érkezik, a kinti 

valuta a zloty, így a tranzakciók során akár nagyobb károsulás is lehet. Ha lehet, az 

automatából ritkábban és nagyobb összegeket vegyél fel. Például ha kiveszel 100 zlotyt, az 

forintba átszámítva 7 ezer forint, viszont 8 ezret von le, így szembetűnő a ráfizetés. 

Az élet a városban nem drága, az ételek olcsók, egy három fogásos ebéd kijön 12 

zlotyból. Rengeteg pékség van (szinte minden harmadik ház), rengeteg étkezde, 

reformhelyek, vegetáriánus bárok, stb. így mindenki megtalálja a neki tetszőt. 

Iratkozz fel Free Walking Tour-ra, melyek –a nevükből adódóan- ingyenesek, és 

tökéletes lehetőség arra, hogy egy adott téma alapján körbejárd az adott városrészt.  

Menj el minden rendezvényre, partira, szerezz új barátokat, ismerj meg minél több 

embert! Nekem nagy kedvencem volt a hétfő esti Tandem meeting, melynek az volt a 

lényege, hogy asztalok vannak, melyekre egy ország van felírva, és az adott asztalnál azt a 

nyelvet ’kell’ beszélni. Ez által a rendezvény által sok új barátra tettem szert, megismertem 

magyarokat is, akikkel egy csónakban eveztünk, hiszen az egyetememen én voltam az 

egyedüli magyar. 



Végezetül: szerencsés vagy, hogy ebben a városban kaptál lehetőséget életed legjobb 

időszakára. Élvezd ki minden pillanatát, mozdulj ki, fedezz fel, azonban ne feledkezz meg a 

tanulmányaidról sem! A külföldön tanulás csodálatos lehetőség arra, hogy új képességeket 

sajátíts el, így járj nyitott szemmel és vedd komolyan a tanulmányaidat is. Továbbá a lengyel 

egy csodálatos nyelv, adj neki egy esélyt!  


