
 

 

Życie akademickie 

Pod koniec sierpnia został zorganizowany tzw. Okres orientacyjny dla Erasmusów. W ciągu 

tych kilku dni dowiedzieliśmy się wielu pomocnych rzeczy, np. jak wygląda organizacja roku 

akademickiego w TLU, gdzie należy zwrócić się w przypadku choroby, jak podróżować 

transportem miejskim, jak i gdzie wypożyczyć książki i wiele, wiele innych. Ostatniego dnia 

bawiliśmy się w klubie NoKu, gdzie czekała na nas impreza integracyjna.  

Akademik znajduje się tuż przy uniwersytecie, ok. 5 min. drogi. Standard przeszedł nasze 

najśmielsze oczekiwania. Nie jest to 5-gwiazdkowy hotel, ale warunki są bardzo dobre.  Na 

segment składają się: 4 pokoje dwuosobowe, łazienka na dwa pokoje, wspólna kuchnia. 

Mieszkanie jest przestronne, nowocześnie urządzone. Nasi sąsiedzie, to prawdziwa 

„mieszanka” kulturowa. Gruzinki, para z Polski, chłopcy z Chin i Kamerunu. Wszyscy 

życzliwi, sympatyczni i gotowi na nowe wyzwania. Długie rozmowy w kuchni to 

codzienność. Za nami wieczór gruziński. Przepyszne narodowe specjały, skoczna muzyka 

i uśmiech na twarzy. Akademik gwarantuje dostęp do pralek, suszarek i bezpłatnego 

Internetu. Miło ze strony administracji, że pozwalają także na darmowe przenocowanie 

członków rodziny, znajomych.   Jedzenie musimy organizować sobie we własnym zakresie, 

ale zdolności kulinarne Karoliny sprawiają, że czuję się jak gość w jednej z wykwintnych 

restauracji. Ceny nieznacznie wyższe niż w Polsce. Na półkach w sklepach widać 

niesamowicie dużo produktów Made in Poland.Pogoda w Tallinnie jest dość kapryśna. A to 

deszcz, a to słońce, a to śnieg. Tak śnieg, dotarł do nas dopiero pod koniec listopada, choć 

pierwsze próby pojawiły się już w październiku. Obecnie temperatura za oknem wynosi -8 st. 

Nasi opiekunowie (Tasha i Sabina) dbały o to, by zapewnić nam ogrom wrażeń, pomóc 

w przystosowaniu się do nowej uczelni, środowiska akademickiego, a także jak odnaleźć się 

w zupełnie obcym mieście.  

Pärnu – 28 września 2012r. 

Wycieczka do Parnu i Viljandii była pierwszą wycieczką, na którą się wybraliśmy z Tallina 

razem z innymi Erasmusowcami i naszymi tutorami.  

Pogoda nam nie zawsze sprzyjała. Padał deszcz. Hasłem wycieczki było „dzieci natury”. 

Dlatego wiele czasu spędzaliśmy na dworze (na polu – wg Madzi) . 

Było bardzo fajnie. Mieliśmy okazję korzystać z sauny. Dla niektórych był to pierwszy raz. 

Niesamowite wrażenia! Do akademika wróciliśmy, z jednej strony, zmęczeni, a z drugiej, 

wypoczęci.  

 

 

Wycieczka do Parku Narodowego Lahemaa 

 

Na początku października wraz ze znajomymi z Czech wypożyczyliśmy samochód i udaliśmy 

się do Parku Narodowego Lahemaa – nieskażonego ekologicznie dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego. Zwiedziliśmy miejscowości Palmse, Käsmu, Kolga, Moczary Viru. 

Rewelacyjna przyroda, cudowne morze, mokre ubrania i dużo, dużo uśmiechu.  

 

Helsinki 13 października 2012r. 



 

 

Do Asi przyjechały koleżanki, które akurat studiują w Rydze, również w ramach programu 

Erasmus. Siedmioosobową grupą wybraliśmy się promem do Helsinek. Jeden dzień 

wystarczył, byśmy mniej więcej mogli zaznajomić się z tym miastem. Zwiedziliśmy wiele 

miejsc np. katedrę luterańską, organy Sibeliusa, Kościół w skale. Oprócz tego, popłynęliśmy 

na wyspę Suomenlinna.  

Pogoda dopisała. Chcieliśmy jak najbardziej skorzystać z tej wycieczki, dlatego mimo 

wielkiego zmęczenia dreptaliśmy prawie cały dzień! Niestety nie udało się nam znaleźć 

żadnego ‘żywego’ muminka   

 

 

Eurotrip ! 

Tallinn – Riga (07.11. – 08.11.2012) 

Naszą przygodę zaczęliśmy od stolicy Łotwy. We środę (07.11.) o 9.30 wyruszyliśmy  

autobusem z Tallinna do Rygi. Podróż trwała ok. 4h. Po przybyciu na miejsce rozpoczęliśmy 

zwiedzanie. Pierwszym punktem wycieczki był Targ przy dworcu autobusowym, gdzie od 

ilości dostępnego towaru, aż kręci się w głowie. Dalej ruszyliśmy do kościoła Św. Piotra, 

gdzie z wieży widokowej mogliśmy podziwiać panoramę miasta. Następnie udaliśmy się do 

Muzeum Art Nouveau. Zawitaliśmy także w Uniwersytecie Łotewskim. Stare miasto 

zachwyca gotykiem i stylem Art Nouveau. Niesamowity widok, nie sposób opisać słowami. 

Dom Bractwa Czarnogłowych (bałtyckie zrzeszenie bogatych, nieżonatych kupców, których 

wpływy sięgały dalej niż tylko handlu), Plac Ratuszowy, Dom Kotów, kamienice zwane 

„Trzej Bracia”, Dom Kotów i wiele innych. Nocleg wyszukaliśmy dzięki stronie internetowej 

Couchsurfing.org. Genialny i tani sposób. Oczywiście, nigdy nie ma gwarancji, że czekają 

nas luksusy. Grunt żeby było ciepło i sucho. Tak też było w Rydze. Bez szaleństw, ale bardzo 

sympatycznie.  

Co do pogody, to musimy przyznać, że nie rozpieszczała nas. Zimno i deszczowo, ale serca 

mieliśmy gorące!  

  

Riga – Stockholm (08.11.-10.11.2012) 

 

 Na ten rozdział naszej przygody czekaliśmy z utęsknieniem. Był to nasz pierwszy lot 

samolotem. Pamiętam jak bałam się tych wszystkich formalności – odprawa bagażu, odprawa 

celna itp. Nic prostszego. Strach ma tylko wielkie oczy. Na pokładzie czułam się jak 

w „busie”. Lot trwał niespełna 50 min. Nie zdążyliśmy rozsiąść się dobrze, a tu już 

lądowaliśmy. Lotnisko SKAVSTA znajdowało się ok. 100 km od centrum miasta. Nocleg 

w Stockholmie zaczynał się od 20€ (w pokoju 28osobowym), więc zdecydowaliśmy się, że 

spędzimy tę noc na lotnisku (14 h). Męczące, ale zarazem niesamowite przeżycie. Poznaliśmy 

dwie Polki (czy to przypadek, czy może przeznaczenie, okazało się, że dziewczyny były 

z Lublina!), które podobnie jak my chciały zaoszczędzić pieniądze (ceny były kosmiczne!) 



 

 

więc „koczowaliśmy” razem. Rankiem (07:30) wyruszyliśmy autobusem do Stockholmu. 

Podróż trwała ok. 1,5 h. Po przyjeździe udaliśmy się do punktu informacyjnego, by wykupić 

The Stockholm Card. Dzięki tej karcie mogliśmy wejść do wybranych muzeów w mieście, 

udać się na Golden Royal sightseeing tour, czy też bez dodatkowych opłat podróżować 

transportem miejskim. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Aquaria Water Museum, Fotografiska, 

Skansen Open-Air Museum, Skansen’s Aquarium, Museum of Science and Technology (jedno 

z najlepszych miejsc, dużo interaktywnych „zabaw”, więc zwiedzanie było czystą 

przyjemnością), The Vasa Museum (okręt-muzeum). Drugi dzień przeznaczyliśmy na spacer 

ulicami miasta. Niesamowita, monumentalna architektura. Wspaniałe kamienice. A wszystko 

utrzymane w idealnym porządku. Szwedzi okazali się niezwykle sympatyczni, życzliwi  

i zawsze służący pomocą. I najważniejsze – nieważne czy mają 10, czy 70 lat, wszyscy 

mówią bardzo dobrze po angielsku. Pewna starsza kobieta, na pytanie: Excuse me, do you 

speak english? Ze zdziwieniem i oburzeniem odpowiada: Of course, I do!  

Podobnie jak w Rydze, zdecydowaliśmy się skorzystać z noclegu w ramach couchsurfing’u. 

Naszym gospodarzem okazał się mężczyzna, który pochodzi z Peru, ale od 15 lat mieszka 

w stolicy Szwecji. Po przekroczeniu progu jego mieszkania, poczuliśmy się jak w pokoju 

luksusowego hotelu. Czyste i ciepłe mieszkanie, nienaganny wystrój, wygodne „łóżka” 

i przede wszystkim łazienka-marzenie. Odświeżający prysznic, to było coś, na co czekaliśmy 

z utęsknieniem. Juan okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem. A wieczór przy lampce 

wina, rozmowy o kulturze, podróżach, polityce na zawsze zostaną w naszej pamięci.  

Pogoda, podobnie jak w Rydze nie należała do wyśnionych, ale doznania kulturowe 

rekompensowały wszystko. 

 

Stockholm – Oslo (10.11.-12.11.2012)  

  

Ostatnim punktem naszej wyprawy była stolica Norwegii. O 22.45 wyruszyliśmy autobusem 

do Oslo, gdzie przyjechaliśmy o 13.45 następnego dnia. W tzw. międzyczasie czekała nas 

przesiadka w mieście Göteborg. Tu na dworcu autobusowym spędziliśmy 4h. Miasto znacznie 

mniejsze, niż Stockholm, ale równie urokliwe.  

Niestety w Oslo nie mieliśmy tyle czasu, co w poprzednich stolicach. Udało się nam zwiedzić 

Galerię Narodową, gdzie podziwialiśmy Krzyk Edvarda Munch’a i dzieła wielu innych 

artystów. Oprócz tego znaleźliśmy się pod budynkiem Pałacu królewskiego i Teatru 

Narodowego. W związku z tym, że wstęp do Muzeum Filmu był darmowy, zapoznaliśmy się 

z historią rozwoju kina norweskiego. Jednym z lepszych miejsc okazał się gmach Opery 

Narodowej, na „dachu” której mogliśmy podziwiać nocną panoramę miasta. Po intensywnym 

spacerze, udaliśmy się na dworzec PKP, skąd wyruszyliśmy do lotniska RYGGE. Tam też 

spędziliśmy kolejną noc, cierpliwie wyczekując na swój lot do Tallinna.  

 

 

To było 5 niezwykle intensywnych i burzliwych dni. Zmęczeni, nie pierwszej świeżości, 

z ogromnym uśmiechem na twarzy wróciliśmy na Karu 17. Jeszcze nigdy perspektywa 

ciepłego prysznica i widok własnego łóżka nie wywołały u nas takiego zadowolenia 



 

 

 

Wycieczka do Sankt Petersburga 21-15 listopada 2012 r. 

Naszym marzeniem było wybranie się do Pitera. Razem z dwójką naszych czeskich 

znajomych, postanowiliśmy to spełnić. Data została ustalona na 21-25 listopada. Jechaliśmy 

autobusem. Mieszkaliśmy w hotelu na Newskim Prospekcie. Zwiedziliśmy bardzo wiele 

miejsc. Między innymi: Казанский кафедральный собор, Медный всадник, Канал 

Грибоедова и грифоны на Банковском мосту, Дом книги, Эрмитаж, Царское село, 

Аврора, Петропавловский собор, Дворцовый мост, Спас на крови. 

Wieczorami spacerowaliśmy po Petersburgu. Próbowałyśmy różnych dań. Byłyśmy w ёлки-

палки (tam mieliśmy okazję próbować pielmieni), крошкe картошкe (niesamowity pomysł, 

przepyszne pieczone ziemniaki z różnymi dodatkami!), oczywiście próbowałyśmy także 

czebureków, mors.  

Niestety nie udało nam się zobaczyć podnoszącego się mostu, ponieważ akurat trwał remont.  

Miasto jest przepiękne, wrażenie robi dosłownie wszystko. Poczynając od metra, kończąc na 

rosyjskiej wersji Subwaya.  

Pogoda nam dopisała. Choć dodatkowe swetry były obowiązkowe, nie było potrzeby 

wyjmowania płaszczów przeciwdeszczowych.  

Szkoda było wracać. Niestety uczelnia nas wzywała, a wiza nie pozwoliła zostać dłużej. Jeśli 

będzie kiedyś możliwość obejrzenia wszystkiego jeszcze raz – na pewno się wybierzemy. 

5 dni to zdecydowanie za mało na poznanie drugiej stolicy Rosji. 

 

Wizyty znajomych 

Bardzo cieszymy się z faktu, że nasi przyjaciele nas odwiedzili. Coraz bardziej nam się tęskni 

za Polską… Zwłaszcza w okresie, kiedy pojawiają się świąteczne ozdoby na ulicach 

i w sklepach… 

W połowie listopada w naszych skromnych progach zawitali Karolina i Wojtek. Nawet nie 

zdawali sobie sprawy z tego, jak miłą niespodziankę nam zrobili. Cząstka Polski. Rewelacja. 

Długie rozmowy nocą, intensywne zwiedzanie miasta, naleśniki (mniam).  

Oprócz Karoliny i Wojtka w Tallinnie zawitały koleżanki z roku Asi – Aga i Olga, które 

podobnie jak my przebywają na Erasmusie, z tym, że w Rydze. 


