
Relacja studenta Jakuba Rudnickiego z wyjazdu na studia 

semestralne do Budapesztu w ramach programu Erasmus+ 

Cześć. Jestem Kuba i swój szósty semestr studiów spędziłem będąc na 
Erasmusie w Budapeszcie. Mimo początkowego traktowania tego miasta jako 

plan "B" cieszę się, że "A" nie wypalił. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego 
wyjazdu. Budapeszt okazał się strzałem w dziesiątkę! 

Początki, jak to często bywa, nie były kolorowe. Obce miasto, trudny i ciężki 
do zrozumienia język i na dodatek brak Internetu przez pierwszy tydzień  

w akademiku (ach te problemy pierwszego świata…) wcale nie ułatwiały 
aklimatyzacji, jednak szybko poznałem osoby, które już co nieco wiedziały  
o tym przepięknym mieście. Dzięki nim teraz z uśmiechem wspominam o 

tych "problemach". 

Wyżej wspomniałem, że Budapeszt to piękne miasto. W zasadzie nie warto 

tego opisywać - tu po prostu trzeba pojechać i to zobaczyć. Niesamowite 
budynki w starym stylu, kultowe już autobusy marki Ikarus, ogromna, 
idealna dla lubiących sport wyspa Małgorzaty, zielone wzgórza dookoła, puby 

zorganizowane w opuszczonych piwnicach budynków to tylko namiastka 
atrakcji i widoków jakich dostarcza nam Budapeszt. 

Dzięki wielu liniom autobusowym, tramwajowym oraz czterem liniom metra w 
stosunkowo szybkim czasie można dostać się do praktycznie każdego punktu 
w mieście oraz na jego obrzeżach. Co ciekawe, w ramach biletu komunikacji 

miejskiej funkcjonuje też tramwaj wodny, dzięki czemu możemy sobie 
zafundować rejs po Dunaju w iście studenckim stylu - za półdarmo. Również 

kuchnia węgierska zasmakuje każdemu, gdyż zawiera zarówno tradycyjne 
potrawy, jak i wiele potraw zbliżonych do naszej kuchni polskiej, jak np. 

gulasz. Oczywiście kebaby (tutaj gyros) i kuchnie chińską też znajdziemy : 
Wielbiciele ostrzejszych smaków będą w raju - Węgrzy lubią dobrze i mocno 

doprawione potrawy. W tym celu w największej mierze używają różnych 
odmian papryk - na halach targowych można je kupować na kilogramy - 
wszystko dookoła jest czerwone . 

Cenowo Węgry nie wypadają najgorzej. Koszty życia zbliżone są do Polski, 

choć na początku możemy doznać szoku, gdyż wydajemy w tysiącach 
węgierskich forintów. Na początku wyjazdu niewiele brakowało mi do bycia 
milionerem . 

Oprócz samego Budapesztu, zwiedziłem również okolice jeziora Balaton 

(nazywane też węgierskim morzem - jest wielkie) i pobliskie miejscowości z 
okolic Budapesztu. Jednak nie trzeba wcale wyjeżdżać z Budapesztu, aby 

cieszyć się pięknymi widokami i cudnym miastem. 

Warto też wspomnieć o uczelni, na której się uczyłem. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem to uczelnia kształcąca przede wszystkim węgierskie służby 

mundurowe. Bardzo nietypowym widokiem było ciągłe mijanie innych 
studentów ubranych w mundur. Poza tym szkoła jest bardzo nowoczesna, 

przedmioty, na które uczęszczałem bardzo poszerzyły moją wiedzę o 



różnicach w służbach między krajami Unii Europejskiej. Niezapomnianym 

przeżyciem były "lekcje" języka węgierskiego - mimo szczerych chęci ciężko 
było mi cokolwiek zapamiętać z długich węgierskich słów i ich poplątanej 

wymowy. Tak czy siak nie mogę narzekać, ponieważ i tak miałem łatwiej - 
znajomi z Wielkiej Brytanii czy Holandii mieli dużo trudniej - na widok 

odmiany czasownika przez osoby robili wielkie oczy, a w połączeniu z ich 
akcentem zupełnie niepasującym do węgierskiego były to komiczne chwile. 

Takich chwil było podczas tego wyjazdu mnóstwo - i to właśnie dla nich warto 

uczestniczyć w programie Erasmus+. Szczerze wszystkich zachęcam, taka 
możliwość może się nie powtórzyć w "dorosłym" życiu! 

 



 

 



 

 


