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Az Erasmus+ programról egy felsőbbéves
barátnőmtől hallottam, aki az egyetemünk
más külföldi cseregyakorlati lehetőségeiről
mesélt. Már korábban is terveztem, hogy
hatodéves gyakorlatok egy részét külföldön
töltöm, a vele való beszélgetés, csak megerősített elhatározásomban. A kari honlapon tájékozódtam a program részleteiről, valamint korábban Erasmus+ programmal cseregyakorlaton részt vett ismerőseimtől is érdeklődtem tapasztalataikról.
Krakkó jó választásnak tűnt, már csak a mondás miatt is, hiszen „Lengyel, magyar – két jó
barát, együtt issza búját, borát.” Ismerőseim is pozitív tapasztalatokról számoltak be a lengyel
vendégszeretet illetően. Reméltem, hogy a program során angol nyelvtudásomat is fejleszthetem, mely hála az angolul kiválóan beszélő és lelkesen oktató lengyel orvosoknak sikerült is.
A legnagyobb nehézséget a lengyel koordinátorral való kommunikáció és az adminisztráció
jelentette. Útitársammal, Villányi Gergellyel
közösen küldött első emailünkre csak többszöri
kérésre érkezett válasz és a további levélváltás
is hasonlóan alakult. A koordinátor körülbelül
ötször kérte el a személyigazolványunkat, valamint csak kiutazásunk utána jelezte, hogy a már
emailben elküldött dékáni ajánlólevél kézzelfogható változatára is szüksége lenne, melyet a
Tanulmányi Osztály közreműködésével sikerült pótolnunk, rugalmasságukért azóta is hálával tartozunk. Lengyelországban csak októberben kezdődik az egyetemi tanév, így sajnos nem
kaptunk magunk mellé Buddyt, aki segítette
volna a beilleszkedésünket és a lengyel koordinátor sem igyekezett hasznos információkkal
ellátni. Így véletlenül derült csak fény arra,
hogy az itthoni diákigazolványunk nem érvényes kint, és hogy ISIC cardot kellett volna már
készítenünk, ha nem szeretnénk komoly büntetést kapni a tömegközlekedési eszközökön. Az
ISIC cardot végül egy utazási irodában sikerült
beszereznünk.

A kiutazást autóval oldottuk meg, így kerülve el, hogy minden háztartás alapfelszereltségéhez
tartozó holmit kint is meg kelljen vásárolnunk, egy út körülbelül 14000 forintba került. Jó lehetőséget biztosít a kiutazásra a Flixbus, mellyel fejenként körülbelül az előbbi összeg feléért
lehet kijutni Krakkóba.
Kiutazásunk előtt egy hónappal jelentkeztünk az orvosi
egyetem kollégiumába, ahol
jelezték, hogy egyelőre
szeptember 24-ig maradhatunk, mivel ezt követően érkeznek a helyi diákok. Szeptember 1-től 24-ig 45 ezer forintnak megfelelő összegbe
került a szállásunk fejenként.
Kiutazásunk egy szombati
napon történt, a kollégium
mindkét épületében csak lengyelül beszélő portások tartózkodtak, de azt sikerült
megértenünk, hogy nem vagyunk az érkező diákok listáján. A kollégium adminisztrátorokkal történő email váltásunk bemutatása után, telefonon igyekeztek elérni az illetékeseket, de szombat este sajnos nem sikerült. A portás végül megengedte,
hogy maradjunk a hétvégére. Hétfőn pedig emailt küldtünk a korábban is kapcsolattartásra
használt email címre, ahol meglepődve tapasztaltuk felmerülő problémáinkra válaszként, hogy
mégis kik vagyunk. Sajnálatos módon ugyanazon emailcímről másik adminisztrátor válaszolt,
korántsem udvarias hangnemben, de sikerült elsimítani a dolgot. Más külföldi hallgatók is hasonló tapasztalatokról számoltak be. A kollégium épülete frissen lett felújítva, így szép és jól
felszerelt volt. Két főre jutott egy szoba, melyhez külön fürdőszoba tartozott. Minden szinten
egy nagy közös konyha volt elhelyezve, szobánként külön kulcsra zárható szekrénnyel és hűtővel. Az alagsorban nagy mosókonyha kapott helyett szárítógépekkel felszerelve. A kollégium
körül futópálya biztosította a sportolási lehetőséget. A kollégium nagyon barátságos helyen lett
létesítve, mellette a bevásárlás is könnyen megoldható volt a szomszédos bevásárlóközpontból.
Tömegközlekedéssel nehezen volt megközelíthető az épület, a legközelebbi megálló 15 percnyi
sétára volt, ahonnan még körülbelül 25 perc volt a belváros villamossal. Minket ez elég kellemetlenül érintett, hiszen a neurológia és szülészet gyakorlatainkat a belvárosban lévő klinikákon töltöttük az első hetekben. A következő évfolyamoknak már könnyebbséget jelenthet, hogy
ezen klinikákat novemberben átköltöztették a kollégium közvetlen közelébe, a Gyermekklinika
mellé. A kollégiumot szeptember 24-én el kellett hagynunk. Egy Facebook-os lakáskereső csoportban rábukkantam egy hirdetésre, ahol egy 3 hónapra Ázsiába utazó lány keresett albérlőt a
lakásába. Szerencsénkre megkaptuk a lakást, amely végül másfél hónapra körülbelül 180 ezer
forintba került. Megjegyzem, ha Airbnb-t kellett volna fizetnünk az heti 70 ezer forintba került
volna, albérletet pedig más nem szeretett volna csak másfél hónapra kiadni.

Krakkó gyönyörű város rengeteg látnivalóval és gazdag történelemmel. A leghíresebb látványosság talán a középkori főtér Posztócsarnokkal és Mária templommal, de mindenképpen érdemes ellátogatni a Szopka-múzeumba, a városfalhoz annak bástyáival és a pécsiek számára
ismerősen csengő Barbakánnal. A Visztula parton elterülő sétány is kellemes kikapcsolódást
nyújthat, melyet a várban és a zsidónegyedbe tett látogatás koronázhat meg. Érdemes még ellátogatni a város négy pontján híres lengyeleknek emlékül állított halmokhoz is, mindegyikről
gyönyörű kilátás nyílik. Krakkó a múzeumok városa is, rengeteg érdekes kiállítást tekinthetünk
meg akár ingyenesen is, hiszen a legtöbb múzeumnak van belépődíj mentes napja. A város
határában található a Wielicka sóbánya, valamint félórányira az
Ojców Nemzeti Park egyedülálló
természeti kincseivel, de akár Zakopanéba is érdemes beiktatni egy
túrát. A város rengeteg jó éttermet
is tartogat elérhető áron, a legnépszerűbb hagyományos lengyel ételeket kínáló hely a Morskie Oko,
de a két Bania Luka egyikében is
megkóstolhatunk egy klasszikus
lengyel pierogiet vagy egy finom
tatár beefsteaket.
A tömegközlekedés Krakkóban
rendkívül jól kiépített, kiváltképp
a villamoshálózat. Érdemes letölteni a saját Jakdojade-nak nevezett közlekedési alkalmazásukat, mely a Google Maps-el ellentétben a villamoshálózatot is ismeri és jegyvásárlásra is alkalmas. A legtöbb villamoson és buszmegállóban található jegyárusító automata is, a jegyárak
pedig kifejezetten barátságosak, vásárolhatunk 20, 50 és 90 perces jegyet is, arra viszont érdemes figyelni, hogy a jegyellenőrök nagyon szeretnek büntetni, így a 21 percben késés miatt
sem fogadják el a 20 perces jegyet. A legváltozatosabb módokon igyekeznek leplezni kilétüket, olykor előfordul, hogy hajnal 2-kor két megállón át részeg utas változik jegyellenőrré
vagy épp egy 90 éves néni. Autóval nem érdemes közlekedni a városban, drága a parkolás, és
minden sarkon lesben áll egy rendőr, hogy a hetente változtatott közlekedési táblák kapcsán
megbüntessen, nem csoda, ha
szegény Google Maps se birkózik meg a helyi közlekedés
kiismerésével és egyirányú
utcák rossz irányból való
megközelítésével igyekszik
megoldani feladatát. Meglepő
módon gyalogosokra is gyakorta szabnak ki bírságot, ha
épp piros lámpajelzésnél próbál valaki átkelni az úton,
vagy nem a gyalogátkelőhelyet használja erre a célra.
Krakkó igazi diákváros, így
bővelkedik a szórakozási lehetőségekben, a főtéren segítőkész hölgyek igyekeznek is

útba igazítani, hogy mely szórakozóhelyekre érdemes bejutni, de ha nem szeretnénk teljesen
rájuk támaszkodni egy hangulatos jazz bár is szolgálhatja a szórakozásunk, amilyen a Harris.
A város másik éjszakai központja a Kazmierz, az egykori zsidónegyed, melynek ikonikus bárja
az Alchemia. A negyed egyik érdekessége a Plac Nowy, melynek közepén 24 különböző cég
árusítja a klasszikus lengyel gyorskaját megtestesítő Zapiekankát egyazon épületben.
Összességében alacsonyabbak a megélhetési költségek Lengyelországban a hazai árakhoz képest. Az élelmiszerek, a közlekedés és a szórakozás területén is alacsonyabb árakkal találkoztunk, a szállások árai a pesti árakhoz hasonlóak.
A helyi ESN szeptember utolsó hetében orientációs napokat tartott, mely jó lehetőség volt az
ismerkedésre, és a továbbiakban is heti egyszer szerveztek programokat az erasmusos hallgatóknak. Az események hátulütője volt, hogy rendszerint a legdrágább helyekre szervezték a
programokat. Október közepén a hivatalos tanévkezdéshez kapcsolódóan benyújthattuk volna
igényünket egy lengyel Buddyra, de az utolsó egy hónapra már nem éreztük szükségét.
Szülészet, neurológia és gyermekgyógyászat gyakorlatokat végeztünk
Krakkóban a kint töltött 10 hétben.
Gyakorlataink első napja rendszerint
keresgéléssel
telt,
útbaigazítást
ugyanis többnyire csak lengyelül beszélőktől tudtunk kérni. Koordinátorunk elmondása szerint minden klinikával előzetesen egyeztetett rólunk,
érkezésünk ennek ellenére minden alkalommal nem épp a legkellemesebb
meglepetést rejtette a fogadó intézmények számára. A kezdeti nehézségek
azonban minden alkalommal elsimultak és mindenhol színvonalas oktatásban részesültünk. A Szülészeti Klinikán kijelöltek számunkra egy mentort,
aki felügyelt ránk és készségesen magyarázott a szakrendelésen és műtéteken A neurológián szintén kaptunk
egy mentort, akit sajnos nem sokat láttunk, de a többi orvos igyekezett minél
jobban bevonni minket a betegellátásba, emellett igyekeztek minél jobb
oktatásban részesíteni minket. A
Gyermekklinika Hematológiai és Onkológiai osztályán töltöttük cseregyakorlatunk utolsó 5 hetét, erről a gyakorlatról tudok a legpozitívabban nyilatkozni. Az ott dolgozók egytől egyik végtelenül kedves és segítőkész emberek, mindig számíthattunk rá, hogy valaki foglalkozik velünk, akár szakorvos, rezidens vagy
épp egy lengyel szigorló, aki rendszerint a betegekkel való kommunikációt igyekezett elősegíteni számunkra. A nyelvi nehézségektől leginkább a gyermekgyógyászat terén tartottam, így
kellemesen csalódtam, mikor megtapasztaltam, hogy az idősebb gyermekek és fiatal szülők
milyen jól beszélnek angolul. A gyakorlaton során sok új tapasztalattal gazdagodtunk, sokszor
a betegségek új szemszögből való megközelítésével mely jelentősen elmélyítette tudásunk.
Gyakran csatlakoztunk angol programos csoportokhoz is, melyek maximum 4 főből álltak, így
az apróbb kórtermekben is elfértünk és a betegek számára is nagyobb intimitás volt biztosítható.

A program lehetőséget biztosított egy számomra csupán távolról ismert országgal való találkozásra, új barátok és szerteágazó szakmai tapasztalatok gyűjtésére, angoltudásom elmélyítésére.
Mindezek miatt másoknak is bátran ajánlom a programot, mely segítségével problémamegoldó,
alkalmazkodó képességünk is sokat fejlődhet. Hálás vagyok a lehetőségért, melynek során sok
élménnyel gazdagodtam.

