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A programról els évesen hallottam el ször. Többször jöttek be hallgatók mesélni
róla el adás el tt. Konkrét információt t lük tudtam meg, valamint utánanéztem a
honlapon és voltam err l szóló el adáson is.
Szerettem volna minél több különböz kulturális hátter embert megismerni, hallani
az oktatásukról, országukról. Célom volt az angol nyelvtudásom szintentartása,
valamint lehet ségeimhez mérten a fogadó ország nyelvének megtanulása.
Az egyik legszembet
bb nehézség rögtön a mobilitás elején az volt, hogy
Lengyelországban nagyon kevesen beszélnek angolul. Például a kollégiumi
recepciós urakkal csak lengyelül vagy kézjelekkel tudtunk kommunikálni. Nagyon
pozitív volt ellenben, hogy még ha hiányzott is sokszor a közös nyelv a lakosokkal
mindenki megtette a t le telhet t és igyekezett segíteni nekünk.
Az odautat egy barátn m családjával, autóval tettük meg körülbelül 11 óráig tartott.
Teljesen zökken mentes és kényelmes volt. Haza repül vel érkeztem, ami
szerintem közepesen drágának mondható volt, viszont közvetlen járattal jöhettem
Poznan és Budapest között mindössze 2 óra alatt.
Kollégiumban laktunk 30 percnyi sétára a kisváros központjától. Egy barátn mmel
osztoztam a szobán, viszont a blokkot még 3 fiúval együtt laktuk közösen. A szinten
körülbelül ötvenen voltunk és minden emeletnek közös konyhája volt a folyosó
végén. Fürd szobát és mosdót tartalmaztak a blokkok. A havi díj körülbelül 32000Ft
volt, valamint egy havi kaukciót is fizetnünk kellett.
Leginkább “egyetemvárosként” tudnám leírni Poznant a rengeteg szórakozóhely,
kocsma és pub miatt. Helyi közlekedésként volt villamos és busz, ezek nagyon
behálózták a várost. Könnyen el tudott jutni az ember egyik pontból a másikba és
megfizethet is volt. Voltak kisebb-nagyobb éttermek, sok csak a helyi konyha
különlegességeket szolgálta fel.
A megélhetés sokban hasonlít Budapestre, a bevásárlás, szórakozóhelyek,
közlekedési eszközök közel egy árban vannak vele.

A mentoraink elvittek a helyi nevezetességekhez, mindenhol segítettek tájékozódni.
Szerveztek városon kívüli programokat is, de sajnos a koronavírus miatt ezekre nem
kerülhetett sor.
A fogadó intézmény igyekezett minden t le telhet t megtenni, hogy színvonalas
legyen az oktatás és legyenek a lengyel kultúrával kapcsolatos kurzusaink is. Sajnos
nagyon kevés oktató beszélt annyira angolul, hogy az órákat érdemben megtartsák.
Továbbá volt valami szervezési hiba is, mivel másfél hónap alatt körülbelül 8 óránk
volt, a választott tárgyainkat le kellett cserélnünk de végül az újonnan felvetteknek is
csak a fele valósult meg.
A legjobb az volt a programban, hogy rengeteg országból ismerhettem meg
embereket, sokat tanultam a különböz kultúrákról és nézetekr l. A lengyelek óriási
vendégszeretettel fogadtak és sok tapasztalatot szerezhettem a külföldi élettel
kapcsolatban is.
Az Erasmus program ad egy löketet az életben, és sok mindenr l felnyitja az ember
szemét. Nemcsak fantasztikus embereket ismerhet meg, de önbizalmat és
magabiztosságot kaphat a sok váratlan helyzet megoldásával és az újszer helyzet
leküzdésével. Fejl dni tudtam az Erasmus alatt, komolyodtam és mégis életem egyik
legszórakoztatóbb idejét tölthettem el.
Az Erasmusos id szakban készült pár kép:

