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Na svojo prvo študijsko izmenjavo sem odšla februarja 2018 in 
sicer na Poljsko. Sprva sem zbrala Litvo in tudi Latvijo, vendar 
sem prišla do zaključka, da nimajo dovolj primernih predmetov, ki 
bi jih lahko izbrala in pridobila kreditne točke. Tako sem se zad-
nji čas odločila za mesto Gdansk. Gdansk leži na severu Poljske, 
je prijetno mestece, dovolj veliko in dovolj malo, ter leži čisto 
blizu Baltskega morja, tako da lahko tople popoldneve preživljaš 
na peščeni obali in nekoliko mrzlem morju. 

Prihod v Gdansk je bil nekoliko stresen. Sama sem odšla na leta-
lo in tudi sama pristala. Bila sem zmedena, saj nisem vedela na 
kateri avtobus moram iti, kje iztopiti in na splošno kam in kako. 
Prav tako je februarja bil hud mraz in sneg. Vendar je prihod v 
nov dom in pa tudi Akademijo bil zelo ljubeč in topel, tako da sem 
na preglavice hitro pozabila. Prvi dan na akademiji je bil lepši 
kot sem pričakovala. S ostalimi učenci, ki so na začetku še bili 
tujci, kasneje pa postali tesni prijatelji smo se zbrali v velikem 
okroglem prostoru. Že takoj je vsakega posebej pričakala vrečka s 
praktičnimi darili, kot so USB ključek, mapica, termovka za kavo 
itd. Nato so nas koordinatorji spoznali z različnimi dejstvi o Poljski 
in Gdansku, nas popeljali čez njihovo zgodovino, običaje, hrano in 
geografijo. Da smo dobili prvi vtis, kaj bo naš dom nasledjih nekaj 
mesecev. 

Akademija je bila krasna, profesorji so bili prijazni, srčni in v 
pomoč. Akademija je zelo velika in ima svoje prostore v samem 
centru mesta, ki pa je, da omenim, krasen. Stavbe so stišane in 
razstejo v višino, vsaka ima svojo barvo in svojo zunanjo okrasitev, 
tako da ti prve dni zdi izredno pravljično. Torej, Akademija ima tri 
stavbe v centu. Stavbo za kiparjenje, stavbo za risanje in dizajn, 
ter stavbo za grafični dizajn. Sama sem iz smeri Notranja oprema, 
vendar sem na Erasmusu imela proste roke pri izbiri predmetov, kar 
je bilo nujno, je bilo samo zadostno število kreditnih točk. Izbrala 
sem Osnove kiparstva, Keramiko, Risanje, Umetnostno zgodovino, 
Oblikovanje notranjih prostorov in Poljščino. Poljščina je bil ob-
vezni predmet, vendar je bil na urniku samo eno uro na teden. Ker 
pa je poljščina slovanski jezik, ni delal nobenih preglavic. 

Na splošno nisem imela takšnega Erasmusa, ki si ga večina pred-
stavlja. Da je samo zabava in ne delo. Akademijo sem redno obis-
kovala, in delala na projektih. Vendar sem si tudi vzela kakšen pro-
sti dan, in vedno sem imela dovolj časa za kakšen izlet in druženje 
s prijatelji. Na izmenjavi sem pridobila prijatelje, s katerimi sem 
še zdaj v kontaktu in so v teh mesecih izredno prirasli k srcu. Eras-
mus je izreden, saj te privede do tega da vzljubiš spoznavati druge 
kulture in ljudi, da dvomiš v svoje navade in svoja prepričanja. 
Da te malo strese in ti da misliti o svetu, kulturah, samemu sebe 
in drugih ljudeh. Ter te odpre svetu in prihodnosti, če mu to le 
dopustiš. 

Osebno bi Erasmus priporočila vsem. Vsakdo reče da je to izkušn-
ja, ki je ni za izpustiti in s tem se strinjam! Samo pojdi, nimaš 
ničesar za izgubiti. Samo pridobiti! 
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