Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu AIA
Jméno: Mgr. Jakub Strýček

Země: Polsko

Název univerzity/instituce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Délka pobytu: od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
V rámci programu AIA jsem absolvoval studijní pobyt (od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022) na
Katolické univerzitě Jana Pawla II. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) v Lublinu,
konkrétně pak na pracovišti Międzynarodowego Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem
Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej pod vedením prof. Sławomira Jacka
Żurka. Studijní pobyt jsem využil především k bádání v archivech a institucích v (např.: AP
Lublin, IPN Lublin, APM Majdanek ad.), v nichž se nacházejí významné a potřebné materiály
pro mou disertační práci v rámci studia na ÚHV FPF SU Opava). Co se týče univerzitního
pracoviště, pravidelně jsem absolvoval konzultace s panem prof. Żurkem, které pro mě byly
velkým přínosem. Získal jsem velké množství poznatků, které využiji při psaní disertační práce
v rámci studia na KB FF UP Olomouc. Svůj pobyt jsem využil i k bádání v knihovnách, účastnil
jsem se různých kulturních akcí a hodně cestoval.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Během mých dřívějších studijních pobytů v Polsku, a to: od 2/2018 do 1/2019 Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (program ERASMUS), od 9/2021 do 12/2021 Centrum
im. Anielewicza WH UW (program ERASMUS), jsem získal velice dobré znalosti polského
jazyka, které se během mého pobytu na KUL prohloubily a zlepšily a nyní bych měl dosahovat
úrovně C1 dle evropského referenčního rámce.

Zkušenosti s ubytováním:
Po celou dobu mého studijního pobytu jsem byl ubytován na kolejích Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, konkrétně pak v Domu studenckim nr. 2 na adrese Witolda Chodźki
9. Zde jsem bydlel z toho důvodu, že jsem si požádal o možnost ubytování později, a tak již
zbývala místa pouze na UM Lublin. S ubytováním jsem byl však spokojen. Bydlel jsem
samostatně v pokoji pro dva, koupelna byla společná pro 4 pokoje, cenově to vycházelo 669
zł/měsíc. Pokud si však požádáte o ubytování s předstihem, zcela jistě nebude problém sehnat
volný pokoj v rámci KUL či UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Samozřejmě
existuje možnost ubytování i v bytech, není problém najít aktuální nabídky na internetu. Co se
týče stravování, častokrát jsem navštěvoval místní restaurace a poznával tak nová místa.
V Lublinu je široké spektrum restaurací s orientací jednak na domácí, tak i na světovou
kuchyni, a tak nebude mít problém si každý vybrat. Chodil jsem také do místních menz, a to
jak na KUL, tak na UMCS, kde se dá za přívětivé ceny velice dobře najíst.
Finanční stránka výjezdu:
Stipendium mi bylo vyplaceno s mírným zpožděním, avšak jeho výše byla zcela dostačující a
bezpečně pokrylo mé výdaje.
Tipy:
Co se týče volného času, Lublin nabízí mnoho možností k jeho využití. Co se týče turistiky, za
prohlídku stojí zcela určitě samotné město (Stare Miasto, Zamek Lubelski, Zalew Zemborzycki,
Muzeum Wsi Lubelskiej, Majdanek a mnoho dalších). Vřele mohu doporučit i výlety po celém
lublinském vojvodství, mohu zde zmínit například Chełm, Kazimierz Dolny, Puławy,
Włodawu, Zamość a další místa). Osobně jsem procestoval místa spjatá s tématem mé
disertační práce v rámci studia na ÚHV FPF SU Opava, ve které se zabývám Židy
z Protektorátu Čechy a Morava v lublinském distriktu Generálního gouvernementu, byl jsem
tak například v těchto místech: Bełżyce, Chodel, Izbica, Piaski, Poniatowa, Trawniki, bývalých
nacistických vyhlazovacích táborech v Bełżci a Sobiboru ad.). Přístupy do univerzitních
knihoven jak na KUL, tak na UMCS, jsou zcela bezproblémové, obě instituce jsou velice dobře
vybaveny, v mém případě zde byly tituly, které jsou u nás v českém prostoru, pokud vůbec, tak
velice obtížně dostupné. V samotném Lublinu lze využít velkého množství různých institucí,
od knihoven až po muzea, město má rozhodně co nabídnout. Co se týče sportovního využití,
chodil jsem pravidelně běhat, trénoval jsem s jedním místním fotbalovým klubem, existuje

možnost zapojit se do sportovních kolektivů jak v rámci místních univerzit, tak městských
klubů. Jako divák jsem pravidelně navštěvoval zápasy místního ženského týmu Pszczółka
Polski Cukier AZS UMCS Lublin, který hraje nejvyšší soutěž a v tomto ročníku postoupil i do
vyřazovacích bojů v soutěži EuroCup. Jako milovník fotbalu můžu doporučit všem výlet do
malého města Łęczna (asi 26 km od Lublinu), kde místní fotbalový tým Górnik hraje nejvyšší
soutěž v Polsku (Ekstraklasa) a nejlevnější lístek lze zde koupit již od 15 zł! Za zmínku stojí i
překvapující fakt, že v relativně velkém městě, jako je Lublin (ok. 340 000 obyvatel), nejlepší
místní tým Motor, hraje 2. ligu, tedy až 3. nejvyšší polskou soutěž ve fotbale.
Nezapomenutelný zážitek:
Když jsem byl prvním Čechem, jehož vezl z Bełżyc do Chodelu místní taxikář, který se tomuto
podnikání věnuje více než 50 let.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Všem případným zájemcům o krátkodobý či dlouhodobý pobyt mohu Lublin srdečně a vřele
doporučit, zcela určitě nebudete zklamáni.

Motto: -

Fotografie: -

☒ Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl v tomto formuláři,
vč. poskytnutých fotografií.1
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Slezská univerzita v Opavě (dále jen „SU“) bude osobní údaje zpracovávat v poskytnutém rozsahu pouze v souvislosti s propagací SU a
motivací dalších studentů k zahraničním výjezdům. SU bude osobní údaje (texty a fotografie) zpracovávat zejména jejich zveřejněním, a to
na webu SU, sociálních sítích SU a informačních obrazovkách v budovách SU. SU bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby plnění
účelu jejich poskytnutí, popř. dokud není udělený souhlas odvolán.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu (gdpr-dpo@slu.cz). Toto odvolání se
může vztahovat vůči celému rozsahu uděleného souhlasu nebo vůči jeho konkrétní části. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Další informace o zpracování osobních údajů, vč. Vašich práv jsou
uvedeny na https://www.slu.cz/slu/cz/pravniudaje

