Лодзь – місто студентів
Мене звати Логоша Андрій, навчаюся на третьому курсі за спеціальністю
«Телекомунікації та радіотехніка» на Технологічному факультеті. Саме у
п’ятому семестрі мені випала нагода поїхати на семестрове навчання за
обміном до польського міста Лодзь, що є третім найбільшим містом у країні.
До Лодзя можна дістатися лише наземним транспортом із України, тому я
обрав комфортабельний автобус і прибув туди вже за 14 годин. На станції
«Лодзь Фабрична» мене одразу ж приємно мене вразила інфраструктура, нижче
будуть наведені фотографії. Я поселився з одним чудовим поляком у 16поверховому гуртожитку (пол. «академіку»).
Польскі гутрожитки виявилися дуже зручними та просторими: великі та
швидкі ліфти, кухні з кількома плитами, пральні з графіками користування,
ігрові та навчальні кімнати, усе це було до моїх послуг протягом цілого
семестру. Мені особливо пощастило жити у трьомісній кімнаті лише удвох із
сусідом.
Місто Лодзь аж кишить будівлями із червоної цегли, адже ще недавно тут
знаходилося аж 300 фабрик, які тепер реставровані під торгові центри. Загалом
Лодзь дуже різноманітний і приваблює як туристів, так і студентів з усіх
куточків планети. Саме тому Лодзь називають «містом студентів».
Перші тижні у Лодзькій політехніці я дуже губився, не міг нічого знайти і
часто запитував у польських студентів про розташування аудиторій та корпусів.
Але згодом я почав добре орієнтуватися, коли з’ясував, що всі мої заняття
проходять лише у трьох корпусах (всього будівель десь до 20).
Моя спеціальність називалася «Телекомунікації та комп’ютерні науки» і я
вчився із третьо- та п’ятикурсниками. Усе навчання проходило англійською
мовою. Серед студентів було багато іноземців, а саме з Туреччини, Франції,
Мексики, Португалії тощо. Проте, незважаючи на англомовні заняття зі мною
на факультеті навчалося ще багато поляків і це мене справді дивувало. Я
вважаю, що краще все ж отримувати першу технічну вищу освіту саме рідною
мовою, адже дуже важливим є правильне і часто дослівне розуміння багатьох
концепцій та термінів.
Не скажу, що навчання було легким, навпаки, я дуже багато часу
витрачав на написання репортів (результати та висновки лабораторних робіт) та
програмування. Зазвичай ми виконували лабораторні роботи у групах по 2-3
людини і це справді полегшувало завдання. Звісно були деякі непорозуміння
через складність у спілкуванні, проте було цікаво і дуже інформативно.

1

Зазвичай я харчувався у їдальні перші два місяці, а вже потім зрозумів,
що найвигідніше ходити в Ашан і закуплятися на цілий тиждень. Таким чином
я чимало зекономив на продуктах.
У вільний час, я любив знайомитися із новими людьми та подорожувати.
Так я подружився із студентами із Казахстану, Франції, Мексики, Тайваню,
Індії і звісно ж Польщі. Найбільш цікавою видалася подорож до Кракова, де я
зміг потрапити на безкоштовну екскурсію та відвідати багато історично
важливих місць, серед них Вавель, Ринкова площа, Кафедральний собор святих
Станіслава і Вацлава та Краківський барбакан. Подорожував я зручними
польськими поїздами «Інтерсіті», оплачуючи лише половину вартості за
студентським квитком.
Від навчання у Лодзі в мене залишилися виключно приємні враження та
бажання зробити наш університет кращим, аби студенти мали змогу навчатися
на найновішому обладнанні, отримувати найкращі знання та ставати
справжніми фахівцями своєї справи.

Рисунок 1. Гуртожиток
№7 на вулиці Політехніки
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Рисунок 2. Звичайна лекція
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Рисунок 3. Обід у місцевій їдальні за 15 злотих

Рисунок 4. Відкриття новорічної
ялинки
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Рисунок 5. На дозвіллі

5

Рисунок 6. Вечірній Лодзь

Рисунок 7. Статуя єдинорога у центрі міста
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Рисунок 8. Я у Кракові
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Рисунок 9. Будинок на головній вулиці Пьотрковській
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Рисунок 10. Вокзал "Лодзь Фабрична"

Рисунок 11. Лабораторії на факультеті інформатики
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