tymacja, przewodnik z przydatnymi informacjami na temat
uczelni oraz miasta i parę innych gadżetów. Zajęcia na uczelni
odbywały się w języku włoskim lub angielskim, z tym że paleta
przedmiotów w języku angielskim była mocno okrojona. Z racji tego, że Mediolan jest dość drogim miastem, przyjeżdżają tam głównie studenci z Europy Zachodniej (przede wszystkim z Francji, Holandii, Niemiec) oraz Północnej (kraje skandynawskie). W mojej grupie najwięcej było jednak studentów
z USA. Uczelnia jest przychylnie nastawiona do studentów zagranicznych. Biuro międzynarodowe działa bardzo prężnie
i w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości służy pomocą.
Jako studentka dziennikarstwa ze specjalnością public relations wybrałam przedmioty związane z mediami i komunikacją. Zajęcia bardzo mi się podobały. Kadra naukowa była profesjonalna, pomocna i zaangażowana w swoją pracę. Oprócz
interesujących wykładów, mieliśmy okazję zwiedzić też agencję

studenci

reklamową Ogilvy&Mather, brać udział w nagraniu programu
w telewizji należącej do Silvio Berlusconiego (Canale 5), posłuchać wywiadu z szefem MTV Italia czy wybrać się na wycieczkę do redakcji największego włoskiego dziennika – „Corriere
della Sera”. Nauki było naprawdę sporo, ale satysfakcja ze znakomicie zdanych egzaminów – bezcenna.
W Mediolanie działają dwie organizacje zrzeszające erasmusów: ESN oraz ESEG. Warto wyrobić sobie ich karty.
Obie z nich świetnie integrują studentów oraz organizują
wolny czas (wyjścia do klubów ze specjalnymi zniżkami, wycieczki, grille, turnieje sportowe).
Wymiana studencka Erasmus to jedna z najlepszych rzeczy, jaka przytrafiła mi się na studiach. Jestem bogatsza o nowe
przeżycia i ciekawe doświadczenia. Podczas realizacji programu nauczyłam się samodzielności, odpowiedzialności, stałam
się bardziej tolerancyjna i pewna siebie. Podszkoliłam też dwa
języki, a nade wszystko poznałam ludzi z niemal całej Europy, z którymi utrzymuję stały kontakt i jestem pewna, że nasza
przyjaźń przetrwa mimo dzielących nas kilometrów. Przez ten
czas Włochy stały się dla mnie drugim domem, a życzliwi ludzie, których spotykałam na swojej drodze, byli dla mnie jak
rodzina. Często z łezką z oku wracam wspomnieniami do tamtych chwil. Mój erasmusowy sen ziścił się w stu procentach.
Dziękuję bardzo za pomoc i zaangażowanie wszystkim,
którzy umożliwili mi wzięcie udziału w programie Erasmus.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę s. Edyty Czerwińskiej i dr. Krzysztofa Gurby.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

zwiedza zabytki Krakowa i okolic
tekst i zdjęcia: Lucyna Syskowska
W ramach wycieczek organizowanych na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku działającym na UPJPII od około trzech lat
studenci – seniorzy zwiedzają najbardziej interesujące zabytki w Krakowie i jego okolicach. Są to głównie obiekty sakralne, zarówno te powszechnie znane, jak i niewielkie, położone
na uboczu, a mimo to niezwykle piękne i ciekawe.
Wśród odwiedzanych obiektów znajdują się kościoły i kaplice różnych zgromadzeń zakonnych, zarówno żeńskich, jak
i męskich. Ich zwiedzanie stanowi okazję do bliższego poznania tajemnic życia zakonnego, a także obejrzenia zbiorów
muzealnych. Uczestnicy wycieczek poznali już muzea m.in.
u benedyktynów w Tyńcu, u szarytek, Muzeum Misyjne na
Stradomiu, Muzeum bł. Marii Angeli Truszkowskiej u felicjanek, św. Józefa Sebastiana Pelczara u sercanek, św. Brata Alberta u albertynów oraz św. Brata Alberta i bł. Bernardyny
Jabłońskiej u albertynek w Sanktuarium Ecce Homo. Odwiedzili też skarbiec – bibliotekę ojców paulinów.
Wspólne zwiedzanie z przewodnikiem pozwala na nowo
odczytać treści zawarte w przesłaniu twórców tych obiektów,
niekiedy artystów najwyższej miary. Zwiedzając świątynie Kra-

kowa, można poznać bogactwo sztuki sakralnej naszego miasta oraz dowiedzieć się więcej o artystach, którzy pozostawili
w nich często swój najlepszy dorobek artystyczny. Są to więc
również lekcje z zakresu historii sztuki i architektury. Wycieczki pozwalają przywołać dawne wydarzenia, których świadkiem
był Kraków. Podczas zwiedzania miasta uczestnicy wycieczek
spacerowali szlakami m.in. powstania styczniowego czy wiktorii wiedeńskiej, zwiedzili także muzea miejskie, takie jak
Podziemia Rynku, Fabrykę Schindlera, Europeum czy galerię
w Sukiennicach, z których każde pozostawiło niezatarte wspomnienia: seniorzy uczestniczyli też w wycieczkach pieszych po
mieście lub najbliższej okolicy. Dzięki temu odkryli nieznane,
a jakże urocze zakątki Ojcowskiego Parku Narodowego, Młynówki Królewskiej oraz Prądnika (w obrębie miasta zwanego
Białuchą). Zwiedzający mieli możliwość poznać miejsca rzadko odwiedzane przez turystów. Słuchacze UTW traktują te wycieczki również jako swoistą formę spotkania towarzyskiego.
Cieszymy się już z nadchodzącej wiosny, zwłaszcza w obliczu
planów kolejnych wycieczek.
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