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ČAS IZMENJAVE: 

Na izmenjavi sem bila od 1.7.2015 do 31.7.2015. 

OPIS KRAJA IZMENJAVE: 

Na izmenjavi sem bila v Wroclawu. Le ta je tretje največje mesto na Poljskem, ki 

je locirano na jugo-zahodu države. Je dokaj veliko in obiskano z nekaj turisti. 

Značilnost tega mesta so kipi palčkov (kar 212 jih je), ki so postavljeni po 

celotnem področju. Wroclaw ima eno medicinsko fakulteto in bolnišnico, ki je v 

več različnih stavbah po celotnem področju. Enako je za laboratorije.  Mesto je 

dokaj veliko, zato smo se posluževali javnega prevoza v obliki avtobusov ali 

tramvajev. Wroclaw ima  precej narave in  prijaznih ljudi.  

OPIS SPREJEMA S STRANI TUJIH ŠTUDENTOV: 

Na glavno avtobusno postajo me je prišla iskati poljska kontaktna oseba, ki je 

tudi organizatorka izmenjav v Wroclawu. Tudi ostali so imeli podobno izkušnjo, ne 

glede na to ali so prišli z vlakom ali avtobusom. Pripeljala me je do študentskega 

doma, kjer smo bili nastanjeni. Kontaktne osebe in organizatorji so nas resnično 

lepo sprejeli in nam pomagali pri vseh potencialnih vprašanjih, ki smo jih imeli. 

Tako da moram res pohvaliti njihovo prijaznose in pripravljenost pomagati v vseh 

trenutkih. Nikoli nas niso pustili same in v nevednosti. Prvi dan so nam razkazali 

študentski dom, naslednje dni pa uvedliv raziskovalno/laboratorijsko delo. Delo so 

opravili zelo korektno. 

OPIS POGOJEV BIVANJA IN PREHRANE: 

Živeli smo v študentskem domu, ki je bil lociran približno 20 minut stran od 

laboratorija v katerem smo delali. Najprej smo morali podpisati papirje, potem pa 

smo dobili kartico s številko sobe in sobne ključe. Bile so troposteljne sobe, ki 

niso bile ravno višek estetike in modernosti, vendar so bile vredu za en mesec 

bivanja. Kopalnico si je delilo več sob, prav tako tudi WC-je. Sobo sem si delila z 

Belorusko študentko, ki študira medicino na Poljskem. Naš študentski dom je 

namreč namenjen zgolj študentom medicine. V samem domu smo imeli na voljo 



pralne stroje, obešal za sušenje perila pa žal ne. Vsako nadstropje je sicer imelo 

kuhinjo, vendar žal ne opreme za kuhanje (posode), tako da je bilo kuhanje žal 

dano na stranski tir. Ljudje, zaposleni v domu, so bili zelo prijazni, niso pa znali 

angleško. Smo se včasih sporazumevali zgolj z rokami. 

Za prehrano nam niso ničesar uredili, smo pa sredi meseca dobili nazaj 200 

zlotov (prb. 50 evrov). Tako da smo si vsak obrok v dnevu plačevali sami. Kar pa ni 

bil velik problem, saj je hrana na Poljskem zelo poceni, porcije pa precej velike. 

Tipična hrana tam so pierogi oz. po naše cmočki z nešteto vrstami nadeva.  

OPIS DELA V RAZIKOVALNEM INŠTITUTU 

Naslov mojega projekta je bil: Konzervacija in reševanje forenzičnih muzejskih 

eksponatov (mokri anatomski preparati). S tremi kolegi (Indonezijec, Tajvanec in 

Turk) smo skupaj delali pri tem projektu. Torej kakšno je bilo sploh naše delo? 

Stare muzejske organe konzervirane v steklenih kozarcih smo morali ponovno 

konzervirati. Prvih nekaj dni smo mentorja zgolj opazovali pri delu, ga spraševali 

in se učili vseh tehnik. Kasneje pa smo morali opraviti vse sami...od začetka do 

konca. Delali smo od ponedeljka do petka v dopoldanskih urah. Norme koliko 

organov moramo rekonzervirati ni bilo, saj je bila bolj pomembna kvaliteta dela 

kot pa kvantiteta. Ker ima Medicinska fakulteta v Wroclawu tudi svoj majhen 

(ena sobica) anatomsko-forenzični muzej, smo si ga lahko ogledali. Z nami je bil 

seveda tudi že prej omenjeni starejši profesor, ki nam je znal povedati zgodbo za 

vsak eksponat. Ker me zelo zanima sodna medicina, sem bila zelo srečna, da sem 

imela lahko tako izjemno priložnost. 

Moram povedati, da sem dobila ogromno tako teoretičnega kot tudi praktičnega 

znanja. Naučila sem se vseh postopkov, ki so potrebni za konzervacijo 

anatomskih preparatov. Ti preparati lahko v tem stanju zdržijo kar 100 let, če so 

dobro pripravljeni. Potem pa je dobro, da se vsakih 100 let rekonzervirajo. Si 

predstavljate kakšna čast me je doletela z rekonzervacijo 100 ali več let starih 

eksponatov, ki so namenjeni za muzej? Ne znam opisati. Torej znanja, ki sem jih 

pridobila so: odpiranje starega kozarca, čiščenje le-tega, refiltracija 

konzervacijske tekočine s posebnimi tehnikami, po potrebi šivanje organov na 

steklene ploščice, kako narediti popolnoma novo konzervacijsko tekočino, kako 

narediti novo stekleno ploščico ali pokrov, zapiranje kozarcev s posebnimi lepili in 

oblačenje s tekstilom, uporabo parafina za obstojnost nalepk...in še in še.  



OPIS DELA Z MENTORJEM 

Že prvi dan smo dobili čudovitega mentorja prof. Tadeusza Dobosza. Človek z 

veliko znanja, izkušenj in predvsem veliko srčnosti. Z njim sem se naučila 

samostojnosti, sodelovanja z drugimi ljudmi, iznajdljivost in uporabljanje logike. 

Profesor je vedno ob kakšni naši težavi ali vprašanju želel vedeti naše mnenje, 

preden je povedal svojega. Kot sem že povedala: izjemen profesor s poštenim in 

sokratskim pristopom poučevanja. Predvsem pa človek, ki zna motivirati in 

pohvaliti. Kadarkoli smo ga potrebovali, nam je bil na voljo in pripravljen 

pomagatii. Bil je dober profesor, ki se je trudil, da nam poda čimveč znanja. 

OPIS SOCIALNEGA PROGRAMA 

Za časa moje izmenjave je bil organiziran socialni program. Temu so bili 

namenjeni vsi vikendi, prat tako pa so se dogodki odvijali tudi med tednom. 

Udeležile sem se vseh vikend programov, prav tako tedenskih dogodkov. Za 

vikende sem imela možnost obiskati Krakow in Auschwitz, Gdansk  ter Malbork. S 

tem pa sem se poučila o njihovi zgodovini in kulturi. Kontaktne osebe so nam 

razkazale celotni Wroclaw. Večkrat smo skupaj šli na kosila, večerje in v bare. S 

tem so nam prikazali njihovo tipično hrano in pijačo. Seveda ni manjak 

takoimenovani International food and drink party, pri kateremu smo vsi tujci 

skuhali ali pripravili tipične jedi iz naših držav. Nismo pa se samo ukvarjali z 

uradnim socialnim programom, včasih smo si tudi sami študenti tujci organizirali 

dan in odšli na kak izlet ali se družili nedaleč stran od študentskega doma. 

SPLOŠNA OCENA IZMENJAVE 

Izmenjave je bila izredno čudovita in posebna dogodivščina s katero sem dobila 

zanimiv vpogled v njihovo kulturo in mnogo izkušenj, tako s področja medicine, pa 

tudi s področja tujega jezika, potovanj in njihovega načina življenja. Se je 

zgodila kdaj pa kdaj kakšna neprijetna izkušnja zaradi npr. zamud javnega 

prevoza, ampak se takšne stvari potem v dobri družbi pozabijo. Trudili so se po 

svojih najboljših močeh in je bilo res prijetno. Vesela sem, da sem imela to 

priložnost in jo tudi svetujem vsakomur. Izmenjava mi bo ostala v lepem spominu 

za večno. In prepričana sem, da se bom še vrnila na Poljsko in obiskala nove 

prijatelje ter obujala spomine na enega najlepših mesecev v mojem življenju. 

 



 

 

 

 

 


