
Výměna očima studentů 

Co bys vzkázal(a) dalším účastníkům výměnného pobytu? 

Vzkázala bych, ať se nebojí a směle se přihlásí do další výměny. Jedná se o skvělou příležitost jak 

poznat jinou kulturu, než je u nás v České republice, a především se setkat s lidmi z jiné země.  

Jděte do toho. Každá zkušenost je zkušenost. I když se může stát, že natrefíte na špatného 

partnera nebo se vyskytne jiná komplikace, vše je lepší než jen sedět doma. 

Vzkázala bych jim, aby se pobytu nebáli. Pokud se rozhodují, jestli na výměnný pobyt jet, určitě 
bych jim to doporučila. Najdou si zde skvělé kamarády a určitě si budou minimálně o trošku 
jistější v cizím jazyce, což je velká výhoda. 

Vzkázala bych jim, aby se pobytu nebáli, jelikož je to skvělá zkušenost. Získala jsem spoustu 

nových skvělých kamarádů a vytvořila jsem si zážitky na celý život. A také je důležité nebát se 

komunikovat a ozvat se, když se ti něco nelibí nebo i například, když potřebuješ dostávat víc jídla. 

Kdybych to byl(a) věděl(a): 

Myslím, že není úplně nic, co bych zpětně udělala jinak. Nesbalila bych si jiné věci, nechovala 

bych se jinak, vše se vydařilo optimálně. 

Nebrala bych si na cestu tolik jídla, jelikož hned po příjezdu následoval pozdní oběd a poté večeře 

o několika chodech. 

Kdybych před odjezdem věděla, jak moc jsou Poláci vstřícní a jak skvěle se budou ke mně chovat, 

nebyla bych z té výměny nervózní. 

Kdybych věděla, že někteří z účastníků nebudou umět německy ani anglicky, tak bych z toho 
nejspíš nebyla tak překvapená. Byl to pro mě docela velký šok. 

Kdybych věděl, že na mě bude výměnný student mluvit pouze polsky, učil bych se tenhle jazyk 
předem. 

Který program se ti nejvíc líbil? 

Nejvíce se mi líbilo muzeum perníku, protože energický průvodce do celého zážitku přenesl 

neopakovatelnou atmosféru. Pravý člověk na pravém místě. 

Nejvíc se mi líbil program ve čtvrtek. Jeli jsme do města Toruň, které je zapsáno do světového 

dědictví UNESCO. Toto město je vyhlášeno svým perníkem, a proto v našem programu nesměla 

chybět návštěva pekárny, kde jsme si mohli upéct svůj vlastní perník. Dále následovala 

dvouhodinová prohlídka celého města s průvodcem. 



Hodně se mi líbily výlety do Lodže a do Toruně. Jsou to moc pěkná a zajímavá města. Ale stejně 

jsem nejraději měla, když jsme neměli přesně určený program a šli jsme spontánně například 

k řece nebo k jezeru, kde jsme společně pozorovali západ slunce a povídali si. 

Užil jsem si nejvíce volný čas ve městech Toruń a Lodž, když jsme si mohli projít uličky 

a prozkoumat všechna místa. 

Co tě překvapilo?  

Rozdílnost jazykové vybavenosti studentů. Zatímco někteří mířili do „céčkové“ úrovně, jiní nebyli 

schopni stvořit pokročilejší větu. 

Neobvyklá kombinace jídel. 

Mile mě překvapila pohostinnost a přátelskost hostující rodiny. Dále mě docela překvapil fakt, 

že ne všichni mladí Poláci v mém věku mluví cizím jazykem.                 

 

Překvapila mě odlišná povaha Poláků. Přijde mi, že jsou mnohem milejší a pohostinnější než my 

Češi. Také jsou hodně kontaktní. I lidi, které znali jen krátkou dobu, často objímali a hladili po 

vlasech.  

Další, co mě v Polsku hodně překvapilo, bylo extrémní množství komárů, kteří byli opravdu všude 
a ani repelent na ně bohužel nefungoval. 

Jak moc pozadu Polsko za námi je. 

Další postřehy: 

Potěšilo mě, jak přátelská se ke mně snažila rodina mé partnerky Julie být. Přestože neuměli 

anglicky, tak jsme se nějak vždycky domluvili. Polština není češtině zase tak vzdálená a všichni 

jsme lidi, takže se v nejhorším případě vždycky nějak domluvíme. Čímž se vracíme zpět na 

začátek. Prostě vyjeďte. 

Někteří Poláci velice rádi nakupují, proto je nutno se připravit na každodenní návštěvu obchodů. 

Budova Gymnázia ve Velkém Meziříčí je dle mého názoru zvenčí i zevnitř mnohem hezčí než 

škola v Polsku. 

 

Závěrem bych chtěl budoucím zapojeným studentům vzkázat, ať do výměny určitě jdou. I přesto, 

že jsem neměl štěstí na vyměnného studenta, bych si to klidně zopakoval. Každá zkušenost 

dobrá. 

 

Polsko má velice hezkou přírodu. Ovšem vyskytuje se zde velké množství komárů, proto je nutno 

si vzít s sebou repelent. 


