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Spośród wielu miejsc, które przykuły moją uwagę i w którym chciałam się znaleźć był 

Uniwersytet w Debreczynie (University of Debrecen – University of National Excellence). Po 

raz pierwszy zobaczyłam go „na żywo” uczestnicząc w konferencji pt. Teacher Education in 

Central and Eastern Europe w 2015r. Zrobił na mnie imponujące wrażenie. Jego historia 

sięga 1538 roku, kiedy to odgrywał ogromną rolę edukacyjną, oświatową i kulturową nie 

tylko dla propagowania szeroko rozumianej kultury węgierskiej w Debreczynie, ale też na i 

na całych Węgrzech.  Zbudowany w stylu eklektycznym, neobarokowym nosi znamiona nie 

tylko monumentalności, ale i dostojeństwa, którego piękno podkreśla wspaniale 

zaprojektowane otoczenie. Zauroczona tym miejscem dzieliłam się swoimi doznaniami jak 

też spostrzeżeniami naukowymi związanymi z tematyką konferencji z poznanymi tam 

pracownikami naukowymi. Między nimi byli to: prof. dr hab. Gabriela Pusztai i dr hab. 

Engles z Institute of Educational Studies  University of  Debrecen. Wraz z dr hab. Jolanta 

Karbowniczek, pof Akademii Ignatianum, która zachęciła mnie do wyjazdu na tę konferencję 

zostałyśmy zaproszone do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącego organizacji Projektu 

Wyszechradzkiego. I tak to się zaczęło…. Kontakt naukowy pogłębiony kontaktem 

personalnym zaowocował podpisaniem umowy międzynarodowej w zakresie współpracy 

między dwoma ośrodkami: Uniwersytetem w Debreczynie i Akademią Ignatianum w 

2016/2017.  Jednymi z efektów tej współpracy dla mnie osobiście były: wykład prowadzony 

w ramach Erasmusa +  pt. Portfolio as a  method enhancing the  teacher's quality of work (dla 

studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich); staż habilitacyjny, który 

odbyłam w 2017 r. podczas którego dzieliłam się swoimi doświadczeniami naukowymi ze 

studentami studiów doktoranckich podczas wykładów zatytułowanych: Fundamentals of  

teacher formation i Ethics in a teacher’s practical approach to students w Institute of 

Educational Studies; uczestnictwem w Hungarian Conference on Educational Research 

HuCER , Innovation, Research, Teachers at Eötvös Loránd University Faculty of Education 

and Psychology, H-1077, Budapest, 24-26 June 2017, gdzie pełniłam funkcję mentora sekcji: 

Music Education Research; opieka naukowa nad dr hab. Agnes Engler podczas jej pobytu w 

AIK w 2017 r. w ramach Erasmus plus; zgłoszenie do udzialu w projekcie Wyszechradzkim, 

w którym także może być zaangażowana moja Katedra Andragogiki i Aksjologii 

Pedagogicznej pod kierunkiem s. dr hab. Anny Walulik, prof. AIK, itd. Nawiązanie 

współpracy w ramach Erasmus plus znalazło wyraz nie tylko w przestrzeni naukowej, ale i 

społeczno-kulturowej na poziomie profesjonalnym i personalnym. Niezwykle ciepła 



atmosfera towarzysząca pobytowi, troska o formalne załatwianie spraw także dotyczące 

rezerwacji miejsca, organizacji spotkań np., z Ojcem Górką zajmującym się także sprawami 

Polonii w Debreczynie, z nauczycielem szkoły katolickiej Debreczynie, wymiana 

doświadczeń, możliwości uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej jakie miały miejsce 

w sali koncertowej na Wydziale Muzyki Uniwersytetu w Debreczynie to tylko niektóre 

atrybuty tego pobytu. Poza nimi zwykle codzienne sprawy… Spotkania nieformalne ze 

studentami np. z Brazylii, Kanady, Włoch w kuchennej enklawie przyrządzanych posiłków 

pozwoliły dostrzec mi wartość tej współpracy dla przyjeżdżających cudzoziemców w liczbie 

około 4000 do Uniwersytetu, który znany jest na całym świecie. Dostrzegłam też trud 

wszystkich osób zaangażowanych w takie przedsięwzięcia jak Erasmus plus, zarówno ze 

strony AIK jak i Uniwersytetu w Debreczynie, które czynią wszystko by być pomocnym w 

pokonywaniu wszelkich barier na drodze formalnej i nieformalnej. Wyrażam im swoją 

wdzięczność. Bez nich te pobyty mogłyby nie dojść do skutku; bez nich, trudności w 

pokonywaniu kolejnych etapów przygotowań do tych pobytów zostawiłyby ślad 

zniechęcenia. A tak, ziarno zainspirowane pozyskiwaniem nowych doświadczeń także na 

polu badawczym, naukowym i prywatnym zostało zasiane. Ziarno to przynosi owoce, 

inspiruje dalej, rozsiewa się wokół z przesłaniem: warto! Po prostu WARTO! 

  

 


