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Mijn keuze om een semester in Polen (Katowice) te gaan studeren lag voor de hand. In 
tegenstelling tot andere delen van Europa, was het oosten voor mij nog relatief onbekend terrein. 
Erasmus was dan ook de uitgelezen kans om daar verandering in te brengen. 
 
De plaatselijke Erasmus-dienst zorgde alvast voor een warm onthaal door een introductieweek te 
organiseren. Die bestond uit een spoedcursus Pools, een inleiding tot hun cultuur en een 
verkenning van de stad met zijn belangrijkste bezienswaardigheden. Vervolgens werd ook iedereen 
op weg geholpen naar zijn of haar faculteit en we konden altijd bij deze dienst terecht in geval van 
vragen of problemen.  
 
De rechtsfaculteit was een spiksplinternieuw gebouw, gelegen in het hartje van Katowice. Een fraai 
staaltje architectuur, voorzien van alles wat een student nodig heeft: mooie aula’s, bibliotheek, 
draadloos internet, restaurant, koffiecorners en zelfs een gratis vestiaire. De lessen verliepen 
allemaal in het Engels en ook de professoren gingen zeer gemoedelijk om met buitenlandse 
studenten. 
 
We werden ‘gestationeerd’ in een soort van peda, gelegen in de deelgemeente Ligota, op zo’n 8 km 
van het centrum van Katowice. Bussen reden om het kwartier en zelfs ’s nachts had je er elk uur 
minstens één, zodat je altijd een stapje in de wereld kon gaan zetten zonder je zorgen te moeten 
maken over hoe terug thuis te geraken. Deze peda’s waren misschien niet van de nieuwste, maar 
over het algemeen goed geaccommodeerd. De kamers werden zo ingedeeld dat je samen met, of 
toch alleszins in de buurt van, andere Erasmus-studenten sliep. Je had je vertrouwde vrienden dus 
steeds dichtbij. 
 
Katowice is met zijn 2,5 miljoen inwoners een echte metropool en heeft de verdiensten uit zijn 
vroegere steenkoolindustrie goed weten te herinvesteren in een dienstgerichte economie. Je vindt 
er grootse winkelgalerijen, natuurparken en heel veel uitgaansgelegenheden zoals studentencafés, 
jazzbars en echte nachtclubs. Ook reizen is een fluitje van een cent dankzij het pas vernieuwde 
station en de nabijgelegen luchthaven. Een mogelijkheid waarvan ik zelf regelmatig gebruik heb 
gemaakt om steden als Krakau, Gdansk, Praag en zelfs Stockholm te bezoeken. 
 
Ik had al vanaf het begin van mijn Erasmus-ervaring het voornemen om een van mijn hobby’s in 
Polen te blijven doen. Al jaren ben ik gepassioneerd danser en na enig zoekwerk kwam ik terecht 
bij een voor mij op maat gesneden salsaclub. Als enige buitenlander was het in het begin niet 
eenvoudig om de lessen, die natuurlijk volledig in het Pools verliepen, te volgen. Ik werd er echter 
met open armen ontvangen en dit gaf me een unieke kans om te ‘socializen’ met de lokale 
bevolking van Katowice. Ik maakte kennis met Polen van alle leeftijden waarvan lang niet iedereen 
Engels sprak. Gelukkig is dansen universeel! Nooit had ik gedacht dat ‘social salsa’ in Polen zo 
populair was en ze namen me mee naar feestjes, stages, vakanties en ik werd zelfs uitgenodigd op 
het Kerst- en Nieuwjaarsfeest. Dat was een hele andere scène dan het typische studentenleven en 
ik heb me op deze manier echt kunnen inleven in de Poolse cultuur! Het afscheid was dan ook zeer 
emotioneel, maar ik heb er fantastische vrienden gemaakt en kan hen terug gaan bezoeken 
wanneer ik ook maar wil. 
 
Erasmus gaf me de mogelijkheid om mijn rechtenstudies vanuit een heel ander perspectief te 
benaderen. Studeren doe je in eerste instantie natuurlijk met je hoofd, maar tijdens zo’n 
buitenlands verblijf studeer je minstens evenveel met je hart. Je leert jezelf redden in een 
onbekende wereld, ontwikkelt nieuwe persoonlijke vaardigheden en durft alles te wagen wat 
gewaagd kan worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


