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Dzień dobry!  
 
Iedereen zegt dat op Erasmus gaan iets is wat je verandert. Ik ben één van de vele clichégevallen.  
In september 2013 trok ik gepakt en gezakt met de auto naar Katowice, Polen, om een semester 
aan de University of Silesia te gaan studeren. 
 
Ik, een meisje dat nooit op kot was geweest, schrok wel even bij de eerste aanblik van mijn 
woonst voor de volgende vijf maanden. Samenwonen met twee Franse meisjes had ik niet echt 
verwacht, maar wat ben ik nu blij dat ik die dames heb leren kennen! Niet alleen was het geweldig 
voor mijn kennis van het Frans, maar ook andere gewoontes en gebruiken leren kennen, naast de 
Poolse dan, was zeer leerrijk, ook al wonen ze in een buurland! Onze kotgang was mini-Europa, 
dus nu kan ik iedereen hier zelfs verbazen met een woordje Italiaans, Spaans en zelfs Fins! 
  
De universiteit van Silesia lag pal in het centrum. De professoren waren enorm aardig en stonden 
altijd klaar wanneer ik hulp nodig had. Ze aarzelden ook niet om feedback te vragen aan het einde 
van het semester, want ze wilden het zo aangenaam mogelijk maken voor elke Erasmusstudent. In 
vele vakken leerden we enerzijds over het Poolse systeem, anderzijds over dat van andere landen, 
aangezien elke student ook een presentatie moest geven van hetzelfde onderwerp in zijn land. 
Rechtsvergelijking à volonté dus! Ook kregen we 2 keer per week Poolse taalles. Een moeilijke taal, 
maar als je met al je vrienden in dezelfde klas zit, wordt het vanzelfsprekend een stuk leuker en 
grappiger. 
 
Velen hebben een bepaald beeld van Polen. Het is een arm land, veel industrie, onvriendelijke 
mensen. Ik had dit beeld ook, maar niets is minder waar. Vroeger was Katowice een industriestad, 
maar deze is de laatste jaren uitgegroeid tot een wetenschapsstad: er liggen redelijk wat 
universiteiten in Katowice zelf, met faculteiten in de nabijgelegen steden. Ook zijn ze volop bezig 
met de heropbouw van de stad.  
 
Wie dacht dat in Katowice niets te doen is, heeft het helemaal mis! Voor het uitgaansleven moet je 
in Mariacka zijn, een straat met gezellige restaurantjes, leuke bars en grote discotheken. Of je kan 
ook in Ligota een discotheek bezoeken! Wie het wat rustiger aan wil doen, kan naar één van de 
vele bioscopen. Shoppen doe je in de grote ‘malls’ Galeria Katowicka of Silesia City Center. Wil je 
een leuke zondagse wandeling maken, dan neem je toch gewoon even de tram naar het park? Of 
je stapt gewoon de deur uit en je hebt een immens natuurgebied gewoon achter je kotgebouw. En 
voor de echte avonturier/How I met your mother-fan is er lasertaggen!  
 
Als dat allemaal nog niet genoeg zou zijn, kun je altijd nog zeer goedkoop reizen! Met de Polski-bus 
kan je bijna overal geraken. Ik ben meerdere keren naar Krakau afgezakt, ook Wenen met 
Kerstmis was prachtig! Een echte aanrader is Wroclaw, waar je met een Harry Potter-achtige trein 
naartoe reist. In deze stad vond ik het heel erg leuk om naar de kaboutertjes te zoeken, die 
verstopt zijn over de hele stad. 
 
Naast al deze belevenissen organiseerde de school en ESN ook een aantal trips. Rond Kerstmis 
kregen alle Erasmusstudenten een cadeautje van het Erasmus-bureau. 
 
Iedereen die twijfelt om op Erasmus te gaan: stop met twijfelen en ga ervoor! Ik heb zoveel dingen 
over mezelf geleerd. Ik heb ongelofelijk vele en toffe mensen leren kennen van andere landen en 
culturen. Ik heb me elke dag geamuseerd. Het was soms een emotionele rollercoaster, maar het 
heeft me op een positieve manier veranderd. Ik hoop dat er na mij (en mijn confraters Daan en 
Stef) nog veel mensen naar Katowice gaan, want ik had persoonlijk geen betere locatie uit kunnen 
kiezen!  

 
Do widzenia Polen, en tot snel! 
 



 


