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Sprawozdanie z realizacji projektu Erasmus+  
do Viterbo we Włoszech

W dniach 16-20 maja 2022 roku miałem przyjemność wziąć udział w pro-
jekcie Erasmus+ dla nauczycieli akademickich. Jako miejsce wymiany dydak-
tycznej wybrałem Università degli Studi della Tuscia w Viterbo we Włoszech, 
gdzie prowadziłem zajęcia z zakresu nowych mediów. 

Wyjazd był dla mnie istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, była to moja 
pierwsza podróż z projektu Erasmus+. Drugim ważnym powodem był fakt, że 
był to okres stopniowego wygaszania epidemii koronawirusa w naszym kraju. 
Warto jednak dodać, że podczas gdy w Polsce niemal nie obowiązywały już żad-
ne restrykcje, we Włoszech dość surowo przestrzegano obowiązku noszenia ma-
seczek, „paszportów covidowych” oraz dystansu społecznego (zarówno w środ-
kach komunikacji zbiorowej, jak i sklepach, restauracjach, czy hotelach). 

Choć mój pobyt w ramach wymiany dydaktycznej trwał zaledwie pięć dni, 
to jednak ten relatywnie krótki czas przyniósł wiele pozytywnych wrażeń. Naj-
większą zaletą programu Erasmus+ jest możliwość poznania innego środowiska 
akademickiego (wykładowców i studentów). To także okazja do skonfrontowa-
nia swoich rozwiązań dydaktycznych. Rozmowy z wykładowcami z Viterbo, 
przy świetnej włoskiej kawie, przyczyniły się do wstępnych wspólnych działań 
na przestrzeni naukowej. Co ciekawe, prodziekan tamtejszego Wydziału Huma-
nistycznego, prof. Alessandro Boccolini pisał doktorat na temat historii Warsza-
wy i jest specjalistą z zakresu historii Europy Środkowej. W ramach promocji 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach również zaprosiłem włoską spo-
łeczność akademicką do naszego miasta. 

Kolejny pozytywny aspekt to melodia języka włoskiego, która zewsząd 
brzmiała. Znajomość języka włoskiego pozwoliła mi na prowadzenie zajęć ze 
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studentami po włosku. Również rozmowy z włoskimi wykładowcami przebiega-
ły w ich ojczystym języku. Dzięki temu zawiązała się między nami nić sympatii, 
bowiem Włosi lubią, kiedy obcokrajowy próbują mówić w ich języku, a błędów 
językowych udają, że nie słyszą. 

Co więcej, trzeba też wziąć pod uwagę atrakcyjne położenie Viterbo, jako 
miasta turystycznego. Przepiękna architektura dawnego miasta papieskiego, Cen-
tro Storico urzekały tłumy turystów. Choć Viterbo nie jest dużą aglomeracją, to 
jednak dzięki połączeniom kolejowym (Trenitalia) można szybko dostać się do 
Rzymu (ok. 2 h) lub nad piękne jezioro Bracciano (ok. 1 h) w regionie Lacjum. 
Prócz atrakcji turystycznych, nie sposób nie wspomnieć o kuchni, bo w końcu 
włoska pizza smakuje najlepiej we Włoszech. Niestety, przez długą sjestę, jaka 
obowiązywała w Viterbo, na posiłek w restauracji można było liczyć dopiero po 
godzinie 20, kiedy 30-stopniowe upały przestawały dokuczać turystom. 

Czy warto skorzystać z programu Erasmus+? Oczywiście! Jest to okazja 
do poznania nowego środowiska akademickiego, szansa na dalszą współpracę 
naukowo-dydaktyczną pomiędzy uczelniami, a także darmowy intensywny kurs 
obcego języka. Może cieszyć fakt, że kilkoro studentów z Katedry Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej UJK od przyszłego semestru będzie uczestniczy-
ło w projekcie Erasmus właśnie na Università degli Studi della Tuscia w Viterbo 
we Włoszech. Można z uśmiechem powiedzieć, że UJK przejmuje Viterbo. 


