
 W bieżącym roku akademickim 2016/17 miałam możliwość i przyjemność wyjazdu na 

Uniwersytet w Dunaujvaros na Węgrzech, 70 km od Budapesztu. Wyjazd był celu prowadzenia zajęć 

w ramach Programu Erasmus+. Węgrzy są bardzo przyjaźnie nastawieni  do Polaków. Wydaje się, że 

powiedzenie „Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do …” jest jak najbardziej prawdziwe i na czasie.  

 Uniwersytet w Dunaujvaros ma wielu studentów zagranicznych (z Chin, Syrii, itp.). Miałam 

przyjemność pracować właśnie z nimi. Przyznam szczerze, że byłam zaskoczona wielkością grupy i 

powitaniem na pierwszych zajęciach. Jeden ze studentów przywitał mnie słowami „dzień dobry”. 

Było to bardzo miłe. Ogólnie zajęcia przebiegały w miłej i pracowitej atmosferze. 

  

 Po zajęciach miałam możliwość zwiedzania Dunaujvaros z przewodnikiem Danielem. Jest to 

osoba odpowiedzialna za współpracę z nauczycielami i studentami przyjeżdżającymi na Uniwersytet 

w Dunaujvaros w ramach programu Erasmus. Daniel opowiedział trochę o historii miasta, a później 

rozmawialiśmy o tym, jak wiele łączy nasze narody. Spacer wzdłuż rzeki Dunaj i okoliczne widoki 

obfitują pięknem przyrody. 

 

 Kolejnym etapem zwiedzania była stolica Węgier. Budapeszt zachwyca na każdym kroku 

pięknem architektury. Budynek Parlamentu jest jednym z największych gmachów parlamentów 

narodowych na świecie. Usytuowany jest nad brzegiem Dunaju w dzielnicy Peszt. Przyznam szczerze, 

że budynek imponuje wielkością, przepychem i pięknem. 



 

 Mosty w Budapeszcie to budowle warte szczególnej uwagi każdego turysty. Wszystkie 

powstały w XIX wieku. Piękne w ciągu dnia, ale jeszcze piękniejsze w nocy, gdy są oświetlone. 

           

 Nieopodal Budapesztu (około 80 km), położone jest największe jezioro Węgier jak i Europy 

Środkowej - Balaton. Nad południowym brzegiem tego akwenu znajdują się urokliwe miejscowości 

turystyczne z pięknymi hotelami i plażami. Na północnym brzegu jest wiele malowniczych wzgórz, 

pięknych małych winnic i zabytków. Stąd też pochodzą najlepsze wina węgierskie. 

                   

 Takie wyjazdy wzbogacają nas. Poznajemy kulturę, historię, zabytki i przyrodę oraz tradycyjną 

kuchnię innych krajów. Rozwijamy nasze zainteresowania zawodowe. Możemy poznać nowych, 

ciekawych ludzi, spędzić z nimi trochę czasu, nawiązać nowe przyjaźnie jak i owocną współpracę na 



przyszłość. Mój pobyt zaowocował współpracą z Uniwersytetem. Są plany, abym uczestniczyła we 

wrześniowym obozie matematycznym dla szkół średnich jako nauczyciel międzynarodowy.   

Od trzech lat biorę udział w międzynarodowej wymianie nauczycieli akademickich w ramach 

Europejskiego Programu Erasmus. W 2015 roku prowadziłam zajęcia z matematyki na Uczelni w 

Almaden na południu Hiszpanii, zaś w 2016 roku pojechałam na północ tego pięknego i przyjaznego 

kraju do Oviedo. 
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