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Poročilo o izmenjavi Erazmus v Varšavi 

 

 Kot študent tretjega letnika Visoke šole za dizajn, smer notranja oprema sem pred nekaj 

meseci dobil priložnost, da se udeležim študentske izmenjave preko programa Erazmus. 

Ponujena mi je bila destinacija Varšava na Poljskem, Academy of fine arts Warsaw in po 

nekaj dnevnem premisleku sem se odločil, da se vseeno spustim v dogodivščino saj je bila to 

moja zadnja možnost, saj je bil to moj zadnji semester. 

  Seveda je bil na začetku prisoten strah, vendar sem zaradi pesmi Baz-a Luhrmann- a, kjer 

pravi: » Vsak dan naredi eno stvar, katere te je strah «,  uspel premagati začetni neprijeten 

občutek nove življenske izkušnje. Vendar pa sem imel majhno prednost, ker sem že prišel na 

znan teren, saj sem že pred leti obiskal Poljsko s starši, tam pa je bil tudi že Matevž Čas, ki 

prav tako obiskuje našo akademijo. Prvi teden mi je zelo pomagal, kajti imel je skoraj vse 

informacije ki jih potrebuješ in to še v maternem  jeziku, poleg tega sem bil prvi teden tudi 

njegov cimer, za kar sem mu zelo hvaležen. Rekel bi, da je prvi mesec najtežji, kajti prisiljen si 

začeti neke vrste novo življenje. Zame je bila to nora izkušnja, kajti prvič sem odšel iz gnezda 

v širni svet, kjer ne poznaš jezika, nimaš družine, prijateljev, kjer nimaš doma in kjer ti je vse 

neznano, vendar se zavedaš da si prisiljen vse to zgraditi na novo in ravno to je pri tej izkušnji 

zanimivo.  

  Tako sem za štiri mesece zamenjal šolo, v kateri sem imel nekaj težav s komunikacijo, kajti 

nekateri profesorji niso govorili angleško, imajo povsem drugačne delavne navade, kajti 

zahtevajo veliko in tudi niso prehitro zadovoljni s tem, kar jim pokažeš na korekturah. 

Študentje so mi bili v veliko pomoč, saj so bili zelo odprti in pripravljeni pomagati. Spoznal 

sem tudi mnogo ljudi iz cele Evrope, ki so prav tako prišli na izmenjavo in sedaj lahko rečem, 

da imam vsaj po enega prijatelja iz skoraj vseh držav Evropske unije. Kajti z njimi sem preživel 

veliko časa na raznih družabnih dogodkih in tega se bom večno z veseljem spominjal. Prav 

tako vseh drugih stvari, kot naprimer, fakultete v kateri je mogoče kaditi, ter njihove poceni 

menze, pa priljubljenega Kluba 55, vodke Žubrovke , pa vseh nočnih hitrih prehran po noči z 

Žubrovko, pa vseh novih spoznanstev in vesel sem, da sem v teh štirih mesecih veliko 

pridobil in se veliko naučil.  

Lahko bi rekel, da me je ta izmenjava prijetno presenetila v vseh pogledih in jo bom 

priporočal vsem prijateljem ter vsem, ki jih bo o tem karkoli zanimalo. To so bili verjetno 

najbolj zanimivi meseci v mojem življenju in res bi mi bilo žal če tega ne bi poskusil. Verjetno 

se bom zaradi tega v Varšavo še kdaj vrnil.   

     


