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Postanowiłem wyjechać na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 do Węgier. Uczelnią 

przyjmującą mnie była National University of Public Service. Wybrałem ten kraj ponieważ 

Budapeszt jest pięknym miastem polecanym przez moich znajomych. Drugim powodem była 

wielka przyjaźń między naszymi narodami. Pierwszy tydzień był dla mnie najtrudniejszy 

ponieważ musiałem przywyknąć do języka węgierskiego, który w żaden sposób nie 

przypominał żadnego znanego mi języka. Z samymi formalnościami problemu nie było, 

ponieważ uczelnia NUPS bardzo mi w tym pomagała. Następny tydzień był o wiele łatwiejszy. 

Poznałem 7 studentów z Polski, którzy mieszkali na tym samym piętrze w akademiku. Dzięki 

nim czułem się raźniej gdyż był to mój pierwszy tak długi pobyt za granicą. Potem cały wyjazd 

minął na uczęszczaniu na zajęcia (których nie było dużo) oraz zwiedzaniu Budapesztu i okolic. 

Cechą charakterystyczną w Budapeszcie jest niskie budownictwo. Tylko 2 budynki mają 96 

metrów wysokości i są najwyższymi budowlami w mieście. Są nimi budynek Parlamentu oraz 

Bazylika świętego Stefana. Sam parlament można oglądać kilka razy dziennie, ponieważ              

w różnych porach dnia wygląda zupełnie inaczej. Przy świątyni natomiast znajduje się 

lodziarnia, która serwuje przepyszne lody w kształcie róży. Na starym mieście zwiedziłem pałac 

królewski, kościół Macieja oraz basztę rybacką. Byłem też kilka razy na Wyspie świętej 

Małgorzaty, która leży na Dunaju (między Budą a Pesztem). Cała wyspa jest jednym wielkim 

parkiem z licznymi atrakcjami np. ogrodem japońskim i średniowiecznymi ruinami. Wartą 

zobaczenia też jest góra Gellerta oraz widok z niej na Budapeszt.  Zwiedzanie ułatwiała 

komunikacja miejska w tym metro oraz tramwaj wodny. Metro w Budapeszcie ma 4 linie. 

Pierwsza jest linią zabytkową, najstarszą w kontynentalnej Europie. Natomiast czwarta jest     

w pełni zautomatyzowana i ma bezzałogowe tabory. Dzięki metru każda podróż po mieście 

trwała nie dłużej niż 20 minut. Na pochwałę zasługuje również kuchnia węgierska. Na jej 

podium gulasz, galuszki oraz Kürtőskalács. Honorowe miejsce należy się również kanapce Pipi 

burger, która ratowała nas w czasie powrotów do akademika po intensywnym dniu 

zwiedzania. W trakcie spacerów po tym pięknym mieście spotykałem się z życzliwością 

przechodniów, a niektórzy widząc, że jestem Polakiem przytaczali słynny wierszyk: „Polak 

Węgier dwa bratanki i do szabli, i do szklanki” tylko, że po węgiersku 😊 Po ukończeniu 

większości przedmiotów i korzystając z cieplejszej pogody, grupą Polaków pojechaliśmy do 

Słowenii, która jest jednym z najpiękniejszych krajów jakie widziałem. Było miłą odmianą to, 

że chociaż mogłem się domyślać co znaczą napisy w obcym języku.  Już pod koniec semestru 

pojechaliśmy na dwa dni nad Balaton. Od razu po przyjeździe żałowałem, że nie pojechałem 

tam wcześniej. Piękne, długie, płytkie jezioro otoczone miasteczkami z „balaton” w swojej 

nazwie np. Balatonszemes i Balatonudvari. Byliśmy tam jednymi z niewielu którzy pływali 

ponieważ dla Węgrów woda była jeszcze za zimna (temperatura była wyższa niż                                

w najcieplejsze dni w Bałtyku). Po powrocie do Budapesztu zostały mi tylko formalności do 

wypełnienia, pakowanie się i powrót do Polski. Wszystkim z całego serca polecam wzięcie 

udziału w programie Erasmus ponieważ żałuję tylko tego, że nie skorzystałem z niego 

wcześniej.  
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