
 Relacja studenta Mateusza Szymajdy z wyjazdu na studia semestralne do Lizbony w ramach 

programu Erasmus+ (semestr zimowy 2019/20). 

 

Nazywam się Mateusz Szymajda i jedną z moich pasji jest podróżowanie po świecie, 

odkrywanie nowych pięknych miejsc, poznawanie lokalnych ludzi i ich kultury.  

Przygoda z Erasmusem zaczęła się od tego, że starszy kolega, który był uczestnikiem programu namówił 

mnie do wyjazdu. Zawsze chciałem wziąć udział w takim programie, ale bałem się, że sobie nie poradzę 

na zagranicznej uczelni (w końcu inny kraj, inny język, nieznani ludzie), jednak po rozmowach z nim 

uznałem: „teraz albo nigdy”.  

Kilka dni później okazało się, że kolega  z mojej grupy również chciałby pojechać  na Erasmusa.  

Tak więc decyzja już zapadła, miasto wybrane – Lizbona (nie ukrywam że przy wyborze miasta w dużej 

mierze sugerowaliśmy się klimatem, który tam panuje), zgłosiliśmy się do Pani koordynator, później 

przeszliśmy rozmowy kwalifikacyjne, podpisaliśmy porozumienia, zakup biletów i już tylko odliczanie 

do nowej, nieznanej nam przygody w obcym kraju. 

Pierwsze dni nie należały do najłatwiejszych - nieznane miasto, komunikacja, obcy język.  

Nie ułatwiło nam początków też zakwaterowanie ponieważ pokoje, jakie wynajęliśmy wcześniej przez 

Internet były w opłakanym stanie, a właścicielka nie mówiła po angielsku ;)  

W tym momencie przyszła nam z pomocą Pani Manuela – koordynatorka Erasmusa na naszej uczelni 

ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências w Lizbonie. Zaoferowała pomoc przy odzyskaniu kaucji, 

przeprowadzeniu się i zakwaterowaniu w akademiku, który znajdował się na campusie.  

Akademik w 2019r. został oddany do użytkowania, więc byliśmy pierwszymi osobami, które użytkowały 

nasz pokój, a warunki zakwaterowania były bardzo dobre.  

Piętra były podzielone na męskie i żeńskie ze wspólnymi łazienkami oraz jedno piętro wspólne – na 

którym pokoje miały swoje prywatne łazienki. 

Zajęcia odbywały się w porach popołudniowych/wieczornych, więc mieliśmy podczas dnia dużo czasu 

na zwiedzanie miasta oraz spędzanie czasu na plażach - opalając się i pływając w oceanie. 

Wykładowcy w większości mówili w języku angielskim, podczas zajęć tłumaczyli nam część zagadnień 

z portugalskiego na angielski,  a inni studenci chętnie pomagali nam poza godzinami zajęć, jeśli czegoś 

nie wiedzieliśmy albo chcieliśmy mieć więcej informacji na dany temat. 

W dużej mierze zaliczenia skupiały się na pracach, projektach i prezentacjach, które robiliśmy poza 

godzinami zajęć, a dodatkowo z niektórych przedmiotów mieliśmy małe kolokwia. 

Nie było trudno, ze względu na to, że każdy zdawał sobie sprawę, iż jesteśmy z innego kraju, mówimy 

w innym języku więc czasami ciężko nam coś zrozumieć, przez co zarówno wykładowcy, jak i inni 

studenci chcieli nam pomóc abyśmy nie czuli się skazani tylko na siebie. 

Dni leciały, przyzwyczailiśmy się już do realiów, które tam panują i byliśmy wniebowzięci, ciepły klimat, 

sympatyczny naród, studenckie życie, szybko okazało się że decyzja o wyjeździe była jedną z 

najlepszych w naszym życiu. Korzystaliśmy z wydarzeń i imprez, jakie były organizowane przez 

stowarzyszenia studenckie tj. Erasmus Life Lisboa oraz Erasmus Student Network, co pozwoliło nam 

integrować się ze studentami z innych państw europejskich (i nie tylko) oraz wymieniać przeżyciami, 

jakie nam towarzyszyły podczas mobilności Erasmusowej.  

Nie mogę nie wspomnieć o tym, że decyzja o wprowadzeniu do akademika okazała się później najlepszą 

możliwą decyzją. Poznaliśmy tam niesamowitych ludzi z różnych państw – od Portugalii, Hiszpanii, 



Brazylii, Angoli, po Turcję czy Węgry. Często spędzaliśmy razem czas w akademiku, wychodziliśmy 

wspólnie na imprezy czy lunch. Staliśmy się jedną Erasmusową rodziną, która ma ze sobą kontakt do 

dzisiaj i już planujemy odwiedzić siebie nawzajem w najbliższych miesiącach! 

Zwiedzania podczas odbywania programu również nie brakowało. Oprócz Lizbony, Porto czy Fatimy 

udało mi się podczas wycieczki objechać samochodem całe południowe wybrzeże Portugalii. 

Dodatkowo podróżowałem do sąsiadującej Hiszpanii - do takich miast jak Madryt, Sewilla, Malaga oraz 

Gibraltar, który należy do Wielkiej Brytanii. 

Jednym z najciekawszych miejsc, które udało mi się odwiedzić były Azory – wyspy Portugalskie na 

Oceanie Atlantyckim, a konkretniej wyspa Sao Miguel.  Cudowna powulkaniczna wyspa z mnóstwem 

punktów widokowych, które zapierały dech w piersiach. Górzyste ukształtowanie, zielone tereny z 

cudowną roślinnością, gorące źródła i jeziora – to cechowało tę uroczą wyspę. 

  Reasumując, mój wyjazd semestralny do Lizbony był niesamowitym przeżyciem z bagażem 

doświadczeń, który również poprawił mój język angielski i nauczył podstaw języka hiszpańskiego, który 

przypadł mi do gustu bardziej niż język portugalski. Udało mi się doświadczyć, jak żyje się w Portugalii, 

poznać ich kulturę, system edukacji, zwiedzić cudowne miejsca oraz najważniejsze…. poznać ludzi, 

których pewnie w żaden inny sposób nigdy bym nie poznał! 

Wspomnienia zostaną na zawszę w mojej pamięci, tak jak Ci ludzie, bo to oni sprawili, że ten Erasmus 

był najlepszym okresem podczas studiów, uczynili go wyjątkowym i mam nadzieję, że to nie ostatnia 

nasza wspólna przygoda! 



 

 



 

 


