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 2019. február elején érkeztem vonattal Varsóba. Előzetesen, körülbelül 2 hónappal 
hamarabb kezdtem meg lakást és lakótársakat keresni, ennél nem érdemes később elkezdeni a 
folyamatot, mert a legjobb ár/környék szempontból jó lakások hamar elkelnek. Az óvárosban 
tudtam lakást bérelni két lakótárssal, akik szintén hallgatók voltak és az Erasmus program 
diákjainak szervezett Facebook csoportban találtuk meg egymást. Előzetesen hallottam, hogy a 
varsói kollégiumok előnye, hogy hamar sok ismerősre tehet szert az ember és olcsók, viszont az 
épületek elég rossz állapotban vannak, és sokat kell utazni az egyetemig. Az óváros környéke 
esténként csendes, nappal turistákkal teli. Ideális pihenésre és a város összes fontos pontja 
legfeljebb fél óra alatt megközelíthető. Nem mehetek el szó nélkül az óváros (Stare Miasto) 
különleges, barátságos, baltikus hangulatán, ami a sok megpróbáltatás után újjáépített város 
egyik szép büszkesége. A város másik érdekes környéke a városközpont ahol a híres kultúrpalota 
áll és emellett felhőkarcolókat láthat az arra járó, én életemben először itt láttam, nekem 
megnyerő stílusúak voltak. Lakótársaimmal (egy szerb és egy olasz srác) hamar megtaláltuk a 
közös hangot, egyáltalán nem számított kinek milyen szintű az angol tudása . Pár nap után már 
közösen kezdtük el felfedezni a város látványoságait, mentünk múzeumokba és szórakozni és a 
jó, mondhatni baráti kapcsolat az Erasmus végéig működött. Alapvetően a sorsközösség hamar 
összekovácsolja a lakótársakat, másoktól sem hallottam negatív tapasztalatot.   
 A városról elmondható, hogy könnyen kiismerhető és pontos tömegközlekedés jellemzi. 
Rengeteg busz és villamos vonal továbbá két metró közlekedik Varsóban. A bérlet ára diákoknak 
a budapestivel egyezik, de lehetőség van akár 20 perces vonaljegy megvételére csekély 
összegért. Megérkezésemtől májusig általánosságban elmondható, hogy esős, otthoni késő 
októberre emlékeztető időjárás volt, fel kellett készülni megfelelő ruházattal. A jó idő 
beköszöntével a város egy csapásra kinyílik, és az óvárosban és a folyóparton egyaránt tömegek 
pihennek, sportolnak, szórakoznak. Feltűnően sok a nagy méretű és szépen rendezett park a 
városban, sokszor jártam ezekbe sétálni vagy futni.         

Jogot hallgattam a Varsói Egyetemen, aminek impozáns, klasszikus és modern campusai 
igazi egyetemi, polgári hangulatot teremtenek.  A tanárokat jellemezte a segítőkészség, 
egyértelmű volt, hogy a tudás átadása a céljuk nem pedig a hallgatók életének megkeserítése, 
tisztában vannak az Erasmusos diákok mindennapjaival. Az egyetem adminisztrációjától sok 
segítséget kaptam, tárgyfelvétel és a vizsgák intézése sem jelentett problémát. Az oktatás 
kvalitása igen magas volt, személyes kedvencem a fakultatívan választott lengyel nyelvi kurzus 
volt, aminek köszönhetően hamar szimpatikussá vált ez az elsőre kissé ijesztő nyelv. A 
tárgyfelvétel során a számonkérés formája is előre látható, így elsősorban beadandókat kellett 
írnom, amit megfelelő idő rászánásával eredményesen tettem meg. Összességében kijelenthető, 
hogy az egyetem teljesíthető, világa pedig otthonos. 



 Miután kialakultak a baráti körök, saját cimboráimmal utazgatásba kezdtünk Varsóban. 
Kijelenthető, hogy volt időnk és szerencsénk szinte minden látványosságot megtekinteni. A 
vizsgák befejezésével nekiálltunk beutazni lehetőségeinkhez mérten Lengyelországot, 
meglátogatva olyan méltán híres és gyönyörű városokat, mint Gdansk, Krakkó vagy épp az 
üdülőváros Sopot. 
 
Összességében Lengyelország, Varsó mindenféleképpen jó választás. A kultúra különböző 
annyira, hogy külföldön érezzük magunkat, de elég hasonló, hogy ez ne jelentsen 
kellemetlenséget. A lehetőség, hogy kötöttségek nélkül ismerkedhessünk meg más országok 
fiataljaival szintén ad annyi impulzust, amit máskor évek alatt se gyűjt össze az ember. 
Emberileg és persze tanulmányok szempontjából is rengeteg tapasztalat és tudás ragad az 
emberre. Az egyetlen fontos tanács egy kiutazó számára, hogy ne féljen barátkozni, beszélni és 
akkor hamar rengeteg élményben lesz része. Én is a többséghez tartozom, nem tudnék egy 
indokot sem felsorolni az Erasmus program ellen.  
 


