
Kedves Potenciálisan Lengyelországba Készülő Barátom! 

Először is hadd szögezzem le gyakorlati infókkal és élménybeszámolókkal zsúfolt szövegem elején: 

kevés jobb helyet választhatsz testvérországunknál. 

Hogy miért? 

Az biztos, hogy nem találsz még egy olyan népet Európában, ahol csak azért szeretnek és szimpátiával 

fordulnak feléd, mert magyar vagy. Ahol csak azért számíthatsz különböző kedvezményekre – a 

bolhapiactól kezdve a taxiig – mert kis hazánk állampolgárságával, az itt leghivatalosabb születési 

anyakönyvi kivonattal, és egyéb hazai okmányokkal rendelkezel. Ha nem hiszed, hogy ilyen létezik, 

csak vess egy pillantást a Klauzál utca egyik nem is olyan régen kifestett tűzfalára:

  



Most mondhatod azt, hogy persze, így könnyű, hiszen ezt a képet Magyarországon 

fotóztam… csakhogy Lengyelországban nem tudsz anélkül összeismerkedni lengyellel, hogy 

az el ne kezdje mondani a következő, itthon is népszerű kis versikét: 

"Polak, Węgier, dwa bratanki / I do szabli, i do szklanki / Oba zuchy, oba żwawi / Niech im Pan 

Bóg błogosławi." ("Lengyel-magyar két jó barát / Együtt harcol s issza borát / Vitéz s bátor 

mindkettője / Áldás szálljon mindkettőre.") 

Ebből különben elegendő, ha ennyit megtanulsz: Polak, Węgier, dwa bratanki… Valószínű 

ugyanis, hogy soha senki nem fogja továbbmondani a strófát.  

Összegezve tehát a leírtakat: megéri építeni a lengyel-magyar barátságot, mélyebbre nyúlik 

vissza, mint sejthetnénk! 

Wrocław különleges hely, és nem csak azért, mert a Google-nak is van itt székháza, hanem 

mert rengeteg nációból érkeznek ide fiatalok dolgozni és élni. Barátságokat kötöttem 

lengyelekkel, németekkel, spanyolokkal, görögökkel, portugálokkal, oroszokkal, 

venezuelaikkal, mexikóiakkal… Különben is, az Erasmuson mindenki a barátoddá válik. 

Ha lengyel kultúrára vágysz, első lépésként be kell térned egy helyi kocsmába, és ki kell 

próbálnod a helyi ételeket. Tatar, gzik, zurek, kiełbasa. Ne drága éttermekben keresd ezeket, 

hanem kis késdobáló kocsmákban, ahova mindenki jár. Ugyanez a helyzet a helyi pálinkával, 

a vodkával: próbálj ki minél több ízt és fajtát. Ez is hozzátartozik. 

Ha szereted a leveleseket, megvan számodra a tökéletes hely: Zupa. Nagyjából a budapesti 

Leves.-nak felel meg, de olcsóbb és jobb minőség. 

Színházkedvelőknek a Grotowski Intézet honlapját ajánlott követni, gyakran vannak angol 

nyelvű előadások. Ha szeretsz koncertekre járni, a hirdetőoszlopok plakátjai mindig friss 

infóval szolgálnak az éppen aktuális zenei fesztiválokról. De akadnak a programokat 

összegyűjtő honlapok is, mint például ez: http://pik.wroclaw.pl/  

Pár praktikusabb jellegű információ azoknak, akiknek komolyra fordult volna az 

érdeklődésük: 

1. A lengyel pénznem a złoty. Váltópénze a groszy.  

a. 1 zł = 100 gr 

b. 1 zł = ~74 Ft 

 

2. A kijutás a legolcsóbb OrangeWays-zel vagy Eurolines-zal Krakkóig, onnan 

polskibus-szal Wrocławig. (~9000 FT). De lehet menni blabla carral, vonattal a 

keletiből, illetve ha jól tudom repülővel is. 

 

3. Bankszámlát kint érdemes nyitni, és aztán erre igényelni az Erasmus ösztöndíjat. A 

legnagyobb lengyel bank a Bank WBK. Itt ingyenes a számlanyitás, valamint díjtalan 

mindenféle tranzakció. Így tehát két számlát kell nyitni: złotyt és devizát. Amint 

megkapod a pénzt euróban, minden gond nélkül átutalhatod a złoty-számlára az 



összeget, és hogyha szerencséd van, és a bankkártyád nem veszik el a postán, sokkal 

egyszerűbb és olcsóbb életed lesz, mint azoknak, akik itthoni számlát használnak. A 

bankfiókokban különben többségében mindig akad valaki, aki beszél angolul. 

 

4. Érdemes felvenni, fenntartani és kihasználni a kapcsolatot a kinti study-buddyval. 

Nekem szerencsém volt, mivel ismertem az enyémet, – előző évben ő volt nálunk 

Erasmuson és összebarátkoztunk. (Érdemes összebarátkozni lengyel Erasmusosokkal 

a Károlin/Budapesten!) Mindenki mellé osztanak valakit, és mindenkit megkeres 

kiutazás előtt a segítője, nem kell tehát aggódni, de azért egyszerűbb, ha olyanra vagy 

bízva, akit ismersz és szeretsz.  

 

5. Érdemes élni a lehetőséggel, hogy abban a kollégiumban lakj, amit felajánlanak: DS 

Spartakus. A körülmények nem tökéletesek, sőt, valószínűleg egyike a legrosszabbul 

felszerelt koliknak Wrocławban. DE: a lehető legolcsóbb (330 zł/hó), amit találhatsz, 

ráadásul annak ellenére, hogy kicsit kiesik a városközponttól (~ fél óra), a közlekedés 

is relatíve jó (2-3 villamos, buszok, két éjszakai busz). És ha ez nem lenne elég, az 

egyik recepciós hölgy jól beszél magyarul, így ő nagy segítségedre tud lenni a 

hivatalos ügyek elintézésében. Én sokat beszélgettem vele, és nagyon jó kapcsolat 

alakult ki köztünk. Egyike azon embereknek, akit felkeresek, mikor legközelebb arra 

járok. 

 

6. Tömegközlekedéshez a következő rendkívül okos oldalt ajánlom: 

http://wroclaw.jakdojade.pl De ez persze akkor válik fontossá, ha már ott vagy. 

Ellenőrök különben ritkán járnak, de a bérlet, ami minden közlekedési eszközre jó (itt 

ún. Urban Card) nagyjából 45 zł/hó. Egy menetjegy 3 złoty, a diák 1,5 zł. Fogsz kapni 

diákigazolvány röviddel azután, hogy megérkezel. 

 

7. Érdemes kihasználni a szabadidődet és körülnézni Lengyelországban. Én jártam 

Gdanskban, Varsóban és Krakkóban, mindhárom alkalommal a 

www.couchsurfing.org oldalon kerestem magamnak szállást, és remek emberekkel 

ismerkedtem össze. Mindenkinek csak ajánlani tudom! A lengyelek nagyon nyitottak 

és segítőkészek, biztosan találsz valakit mindenhol, aki elszállásol. 

 

8. Ha gondolkozol azon, milyen nyelven kezdj el tanulni, mielőtt kimész, javaslom a 

spanyolt. Rengeteg spanyol él Lengyelországban, az Erasmusosok kétharmada is 

spanyol. Van tehát pár anyanyelvű, ugyanakkor arra is van esélyed, hogy megtanulod 

–, nem úgy, mint a lengyellel. (Ami egy gyönyörű nyelv, mindenkinek csak ajánlani 

tudom!) 

 

Ne maradj otthon sosem! Élvezd ki, hogy egy új városban vagy és fedezd fel minden apró 

részletét. Keresd a kapcsolatot a többi egyetem diákjaival, mert a kinti fogadóegyetem 

sajnos eléggé picike, és nem szerveznek programot a szemeszterenkénti 3 Erasmusos 

diákjuknak. Ez a város nem nagy, viszont annál gyönyörűbb és élettel telibb 

http://wroclaw.jakdojade.pl/


(FreeWalkingTours Wrocław). Ha bármi egyéb kérdésed felmerülne, írj bátran a 

következő emailcímre: mezobori@gmail.com 

Do zobaczenia! 

Bori 

 

mailto:mezobori@gmail.com

