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Warszawa 2021 – avagy jöttem, láttam, és elszaladt az idő.
Tisztán emlékszem a januári gondolataimra: az járt a fejemben, hogy soknak tűnik ez a
négy hónap, de gyorsabb lesz, mint ahogy várnám. Így is lett. Pikk-pakk elszaladt, és
hihetetlen mennyi minden történhet ennyi idő alatt…
Mobilitásom célja nemzetközi tapasztalat szerzése, új emberek és egy gyorsan fejlődő
város megismerése volt. Szakmai gyakorlatra jöttem ugyan, ezzel együtt úgy érzem
sokkal többet kaptam Varsótól.
A

legnagyobb

pozitívum

mindent

egybevetve az új emberek: csapattársakat,
kollégákat, Erasmus-osokat, és számos
további arcot örökre magaménak tudhatok.
Februárban csatlakoztam a WITC-hez
(Warsaw International Triathlon Club),
ahol már az első -11 fokos idő ellenére
meleg fogadtatásban volt részem. :)
A csapat edzései közül nagyon élveztem a
szombati futásokat, ahol minden hétvégén
más területeit fedeztem fel Varsónak.
A közös edzéseinek megkoronázásaként egy
új sportot is kipróbáltam az utolsó hétvégén:
a ’swimrun’-t. Minden pillanatát élveztem a
versenynek, és a megérdemelt grillezés is jól
esett utána.

Szakmailag

is

rendkívül

sokat

fejlődtem,

rengeteget tanultam mentoraimtól, kollégáimtól. A
hetek folyamán számos jelenlegi és előkészítés
alatt álló projektbe betekintést nyertem, és szépenlassan körvonalazódott számomra: itt nem csupán
projektekről, konkrét városnegyedek fejlesztéséről
van szó.
Mindig is érdekelt a jövő, a városok fejlődése, és
gyakorlatilag ezen dolgoztunk a mindennapok
során. A rendelkezésre álló idő alatt szerzett
ismeretek szakmailag is sokat tettek hozzám. A
tanulmányaim, korábbi tapasztalataim, és a cégnél
elsajátított tudás képezték szakdolgozatom alapját,
amely úgy érzem, az alapképzés méltó lezárását
jelenti.
Végül, de nem utolsó sorban egy Erasmus-os eseményt emelek ki, amely során ’ecobag’-et készítettünk. A kreatív foglalkozás eredményeként varsói és lengyelországi
tartózkodásom legfontosabb eseményeit grafikusan is ábrázoltam, így a legfontosabb
személyek, helyek, és események rögzítésével tértem haza.

Összességében, a rendkívüli vírushelyzet ellenére, Varsó valamennyi elvárásomnak
eleget tett, tökéletes választásnak bizonyult! Mindenkinek őszintén ajánlani tudom az
Erasmus program nyújtotta lehetőség kihasználását: nézzetek ki egy szimpatikus
országot, várost vagy céget, keressétek meg a megfelelő társaságot, és élvezzétek a
’flow’-t! :)

