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Rozdział I 
Podróż do Preston (Krzysztof Karasiński) 

 

 
 
3 marzec 2019 r. Właśnie tego dnia zaczęła się nasza przygoda z praktykami w Anglii. Lecz zanim 
zaczniemy nasze prace, musieliśmy się jeszcze jakoś dostać na miejsce. W niedzielę rano, a dokładnie o 
3.30 zebraliśmy się wszyscy pod szkołą, aby wsiąść do dwóch mini-busów, które miały nas zabrać na 

lotnisko w Pyrzowicach, z którego to 
mieliśmy zaplanowany wylot. Po krótkim 
pożegnaniu z rodzicami ruszyliśmy w 
stronę lotniska. Podróż do Pyrzowic 
przebiegła szybko i sprawnie. Wszyscy bez 
problemu zmieścili się w określonym 
limicie ciężaru bagażu wynoszącym 23kg. 
Po tym, cała odprawa przebiegła bez 
żadnych problemów. Z Pyrzowic 
wylecieliśmy około godziny 6:20. Dla 

niektórych z nas miał być to pierwszy lot w życiu, a mimo to wszyscy znieśli lot dobrze, zwłaszcza dzięki 
pięknemu widokowi wychodzącego słońca za oknem. Widok był niezmienny aż do lądowania na 
lotnisku we Frankfurcie o godzinie 7:30. Wylot do Manchesteru mieliśmy zaplanowany na godzinę 
11:45, więc było sporo czasu na dotarcie do odpowiedniego terminala. Na naszej drodze czekała 
kolejna kontrola graniczna, gdzie po raz kolejny musieliśmy okazać nasze dowody tożsamości lub 
paszporty. Podczas tego lotu już chyba 
większość z nas padła ze zmęczenia i 
ucięła sobie drzemkę. W Manchesterze 
wylądowaliśmy około godziny 13:22. Tutaj 
czekała nas już ostatnia kontrola 
graniczna, tym razem niestety z całkiem 
sporą kolejką. Po przejściu przez granicę, 
każdy odnalazł swój bagaż i mogliśmy 
ruszać w dalszą podróż. Ponownie czekały 
na nas dwa busy, które odwiozły nas do 
naszych host-rodzin. Około godziny 17:00 każdy był już na miejscu, mógł w końcu odpocząć, 
rozpakować walizki i zjeść coś ciepłego. Tak minęła nasza ekscytująca podróż do Anglii. Sądzę, że wielu 
z nas zapamięta ją na długo.   



Rozdział II 
Zakwaterowanie 

 
Martyna Baran, Sandra Białczak, Anna Świątek, Wiktoria Wolniewicz 
Mieszkamy w czwórkę przy Westminster Place, na ładnym osiedlu domków jednorodzinnych. Na 
przystanek mamy 10 minut drogi. Jeździmy do pracy autobusem, ale jedna z nas pracuje na tyle blisko, 
że chodzi pieszo. Do centrum jedziemy 15 minut i właśnie tam spotykamy się wszyscy, aby wspólnie 
spędzić czas. 
Mieszkamy u małżeństwa w średnim wieku, Jenny i Petera, którzy mają psa – Molly. Zostaliśmy przez 
nich miło przywitani i zapoznani z domem, naszymi pokojami oraz zasadami tu panującymi. Dzień 
zaczynamy od wspólnego śniadania, które same sobie przygotowujemy. A składa się ono, codziennie, z: 
tostów z dżemem lub Nutellą, bądź płatków z mlekiem, do tego woda z sokiem lub herbata. Każdego 
dnia dostajemy do pracy lunche, przygotowane dzień wcześniej przez Jenny. Zawierają one kanapki, 
owoc, coś słodkiego, małą paczuszkę chipsów oraz bidon z napojem. Pracujemy od 10:00 do 16:00, z 
godzinną przerwą na lunch. Po powrocie z pracy, w okolicach godziny 17:30, zasiadamy do wspólnej 
obiadokolacji. Posiłki są różnorodne, smaczne, przygotowywane przez Jenny. Po obiedzie mamy czas na 
odpoczynek, który zazwyczaj spędzamy w naszych pokojach. Rodzina prosiła nas, abyśmy były 
wykąpane do 22:00, ponieważ oni rano wcześnie wstają. Mimo tego, do późnej nocy, ich pies bawi się 
piszczącymi zabawkami, przez co nawet my nie możemy spać. Jednak nie jest to jedyny powód, przez 
który nie możemy zasnąć, ani normalnie funkcjonować. Mianowicie w mieszkaniu jest potwornie 
zimno. Dla Anglików jest to normalne i są do tego przyzwyczajeni, jednak takim zmarzluchom jak my 
jest czasem ciężko. 
 
Paulina Koloch, Weronika Sponda 
Nasze angielski dom znajduje się we wsi Nateby w hrabstwie Lancashire, w dystrykcie Wyre. Nasi 
gospodarze to sympatyczne starsze małżeństwo George i Sully. Dom jest duży, utrzymany w angielskim 
stylu z wielkim ogrodem. Zajmujemy niewielki pokój na piętrze z dużym oknem, przez które mamy 
widok na staw w którym pływają kaczki. Nasza rodzina posiada konie, kury oraz przecudownego 
dalmatyńczyka o imieniu Gunner. Nasza miejscowość jest oddalona od Preston gdzie pracujemy, ale nie 
jest to problemem, ponieważ gospodarze codziennie podwożą nas i odbierają z przystanku w sąsiednim 
mieście Garstang. Nasza host rodzina doskonale się nami zajmuje, bardzo dba o nasze samopoczucie i 
dobry humor. Zawsze służą nam pomocą i dobrą radą. Codziennie rano przed wyjściem do pracy czeka 
na nas śniadanie i ciepła herbata. Kiedy wracamy zmęczone po całym dniu pracy lub wycieczki możemy 
liczyć na pyszny ciepły posiłek, a po nim zawsze coś słodkiego. Często siadamy razem do stołu i 
opowiadamy o tym jak minął nam dzień i co robiłyśmy w pracy. Dowiadujemy się ciekawostek na temat 
Wielkiej Brytanii i miejscowych zwyczajów. Sympatyczna atmosfera pozwala nam poczuć się swobodnie 
i komfortowo więc lepiej znosimy myśl o rozłące z najbliższymi. 
 
Michał Aleksa, Krzysztof Karasiński 
Mieszkamy we dwoje w niewielkiej miejscowości Bamber Bridge, oddalonej o około 5km od Preston. 
Nasz domek (wielkości domu fińskiego) ulokowany jest 5 minut od najbliższego przystanku.  
Dostaliśmy niewielki pokój na piętrze z dwoma wygodnymi łóżkami. Po rozpakowaniu swoich rzeczy do 
szafki, odłożyliśmy walizki do innego pokoju. Goszczą nas Wendy i Andrew.  
Zawsze starają się o dobrą atmosferę. Dbają o to żeby niczego nam nie brakowało. 
Dwa słodkie psiaki - Dave i Sam umilają nam czas spędzony z host rodziną. Śniadania przygotowujemy 
sobie sami; do dyspozycji mamy pełną lodówkę i pieczywo. 
Andrew codziennie przygotowuje nam lunch na wynos (kanapki, owoce, kawałek ciasta, 
chipsy).Wieczorem po pracy czeka na nas gotowe "Tea" - tak miejscowi nazywają tutaj kolację. 
Po każdym Tea, pytają nas czy nam smakowało, jeśli nie, to proponują na następny dzień coś innego. 
Nasza host rodzina daje nam dużo swobody, możemy wracać do domu o dowolnych godzinach. 



Cieszymy się, że trafiliśmy do Wendy i Andrew. Mamy jeszcze przed sobą trzy tygodnie, żeby się lepiej 
poznać. 
 
Kamil Ochman, Sebastian Szołtysek 
Mieszkamy w domku przy ulicy Staining Ave. Domek znajduje się w bardzo ładnej okolicy, mamy blisko 
do parku, sklepów. Przystanek, z którego dziennie korzystamy mamy oddalony 7 minut od miejsca 
zamieszkania, więc dojazd do pracy bądź spotkanie się z resztą grupy nie jest dla nas problemem. 
Mieszkamy u bardzo miłej pani, która prosi by mówić do niej Dee. Czasem do domu przychodzi któreś z 
jej dzieci. Dobrze się dogadujemy z domownikami oraz miło spędzamy czas. Są tutaj również dwa 
milutkie psy, z którymi lubimy się bawić. Każdy z nas posiada osobnych pokój, więc na miejsce nie 
narzekamy – mieszka nam się bardzo dobrze. Na śniadanie jemy to, na co mamy aktualnie ochotę, oraz 
dostajemy lunch do pracy. Po przyjściu z pracy zawsze czeka na nas ciepły, przepyszny obiad 
przyrządzony przez naszą host mamę, która świetnie gotuje lokalne potrawy i nie tylko. W domu panuje 
świetna atmosfera więc się nie nudzimy. 
 
Karol Szewczyk, Dominik Wąsowicz 
W niedzielę około godziny 16 dotarliśmy do naszego nowego domu w Preston. Przywitała na Jannise 
miłym uśmiechem oraz ciepłym posiłkiem. Po posiłku opowiedziała nam jak funkcjonują z mężem oraz 
swoją córką, po czym zaprosiła nas do naszego pokoju. Po około pół godzinie zaproponowała nam 
przejście się po okolicy, abyśmy wiedzieli co mamy w okolicy. Drogą rzucała nam żarciki o sąsiadach. Po 
powrocie Karol poszedł spać, ja jeszcze porozmawiałem z naszą nową „rodziną”. Następnego dnia 
wróciliśmy na 18:00, idealnie na porę, w której całą rodziną schodzimy się na kolację. Na razie jemy 
same pyszności, chociaż raz Jannise przyznała, że zrobiła frytki oraz rybę w panierce w pośpiechu, ale i 
tak była przepyszna. Poza tym zrobiła potrawkę, pizze z warzywami, a dziś było spaghetti, które było 
wyśmienite. Oboje nie umiemy doczekać się kolejnych potraw. Komunikacja z nimi jest prosta, są 
troskliwi, pomagają nam ze wszystkim z czym mamy problem. Dostaliśmy też zgodę na robienie sobie 
każdego posiłku jaki chcemy, z rana śniadania robimy sami, ale do pracy dostajemy lunchboxy 
wypakowane smakołykami, ale również pożywnymi posiłkami. Podsumowując nie mamy żadnych 
problemów z komunikacją, nasze stosunki ze wszystkimi są w bardzo dobrym stanie. Nie umiem się 
doczekać następnych trzech tygodni. 
 
Aleksander Grodecki 
Godzina 18:00, po wielu trudach związanych z podróżą w końcu, jako ostatni, docieram do miejsca, 
które ma być moim domem przez następne 4 tygodnie. Wychodząc widzę mały bliźniaczy domek, pod 
którego adresem będę mieszkał podczas mojego pobytu w Anglii. 
Po upewnieniu się, że to właśnie tam zmierzałem, zabrałem ze sobą walizki, podziękowałem kierowcy i 
ruszyłem. Przywitał mnie mój host, Denise oraz jej 2 jamniki: Jeffrey i Monty, które towarzyszą mi 
nawet teraz przy pisaniu mojego raportu. Od razu zacząłem rozmawiać z moim hostem na wiele 
tematów. Jest ona bardzo mądrą i otwartą osobą z którą można poruszyć każdy temat, na co dzień 
zajmuje się ona doradztwem, uczeniem, i douczaniem jako “Coach”. Niesamowite jest to, że Denise 
pracuje dla siebie, nie ma nad sobą żadnej agencji, dlatego sama jest sobie szefem i sama znajduje 
sobie klientów, których również nie brakuje. Jest jeszcze jej syn Ethan. Oprócz nauki w szkole, w wolnym 
czasie pracuje w restauracji, z tego też powodu rzadko się widujemy, jednak to nie przeszkadza nam, 
żeby porozmawiać o codziennych sprawach. Czuję się tu bardzo swobodnie, mogę bez problemu 
używać kuchni, pralki i większości rzeczy w domu. Sam robię sobie śniadania i jedzenie do pracy. Denise 
uważa, że sam najlepiej wiem co mi smakuje, dlatego też nie ma żadnego problemu z dogadywaniem 
się co do kupna produktów takich jak np. mleko roślinne. Nie ma też na co narzekać, jeżeli chodzi o 
dojazdy. Zaraz przy domu mam autobus, którym dojeżdżam na dworzec, a z dworca nie ma większego 
problemu dostać się do miejsca pracy. Pamiętam moje zdziwienie, gdy mapy nie pokazywały mi linii 
przy moim domu. Okazało się, że powstała ona 2 tygodnie przed moim przyjazdem, można więc 
powiedzieć, że idealnie się złożyło. Jedynym minusem tego środka komunikacji jest to, że ostatni raz 
rusza przed 19:00, później trzeba szukać alternatyw, których jednak nie brakuje. 



W moim tymczasowym domu zaznać można prawie wszystkiego. Przez pierwszy tydzień pobytu, gdy 
wracałem z pracy zastawałem w domu tylko Montyego i Jeffreyego, ponieważ Ethan i Denise 
pracowali. Miałem więc dużo swobody. Teraz Denise jest mniej zajęta i częściej widuję ją w domu, 
dlatego też mam więcej czasu na poznawanie zwyczajów i tego jak mieszka się w Anglii. Dom jest mały, 
ale za to bardzo przytulny, a samo doświadczenie mieszkania w innej kulturze z ludźmi innej 
narodowości jest niesamowite. Jest to coś, czego się nie zapomni i na pewno może pomóc w przyszłości, 
chociażby wpisując w CV. Więc na tę chwilę to tyle, ale  na pewno czeka mnie jeszcze wiele 
niesamowitych przygód i przeżyć podczas moich trwających jeszcze 3 tygodnie odwiedzin u mojej 
angielskiej mamy Denise. 
 
Magdalena Sośnica 
Z autobusu rozdzielającego wszystkie osoby po domostwach - wyszła ostatnia osoba, a ja zostałam 
sam na sam z kierowcą. Byłam przerażona, bo droga, wbrew zapewnieniom Ismaela, dłużyła się. 
Widziałam pola, wsie, małe miasteczka. Hindus był pierwszą osobą anglojęzyczną z którą miałam do 
czynienia. Był niesamowicie miły i podnosił mnie na duchu. Starał się, abym nie czuła obawy przed 
domem. 
A ja uśmiechałam się, chociaż w sercu zaczynałem tęsknić za moją mamą. 
Dotarliśmy do mieściny, nazwanej Longridge. Po dłuższym rozmyślaniu, gdzie powinniśmy się udać - 
znaleźliśmy dom mieszczący się pod adresem: 31 Severn Street, Longridge, Preston z dziwnym kodem 
pocztowym, który po dzień dzisiejszy nie wiem co do końca oznacza. 
Ismael położył dłoń na moim ramieniu z uśmiechem i powiedział, że dam radę, a gdybym jednak czuła 
się niepewnie - miałam zadzwonić pod numer, który mi podał.  
Tak więc na ułamek chwili, zebrałam w sobie całą odwagę. Zadarłam nos, wysoko podnosząc 
podbródek i zapukałam do drzwi. 
U progu drzwi ujrzałam wysoką, blondwłosą dziewczynę, która na pierwszy rzut oka przypominała moją 
rówieśniczkę. Zdziwiłam się, że moją “host mum” jest ktoś tak młody. I chociaż przedstawiłam się, ona 
nie odpowiedziała mi tym samym. 
Zaprosiła za to do środka, do wąskiego przedpokoju, lecz nie to przeraziło mnie najbardziej. Głównym 
przeciwnikiem tego dnia okazały się niemniej szerokie, strome schody. I moja dwudziesto kilogramowa 
walizka, wypełniona wszystkim co tylko mogłam wziąć ze sobą. 
Nie należę do osób silnych, ba! Samo wchodzenie po tych schodach czasami powoduje u mnie zadyszkę. 
Na szczęście moja nowa współlokatorka okazała się o wiele potężniejsza ode mnie i z łatwością sobie 
poradziła. Naprawdę byłam pod wrażeniem. 
Otwarłam białe drzwi, z lekko niestabilna klamką i ujrzałam mały, ale uroczy pokoik. W oczy od razu 
rzuciło mi się spore, jednoosobowe łóżko usłane z wielu warstw pościeli i paru wygodnych poduszek. 
Małe biurko na którym rozgościł się laptop i tablet graficzny. Komoda, szafa i stolik nocny - wykonane z 
jasnego drewna. Nie mogę pominąć również wysokiej półki, po brzegi wypełnione przeróżnymi 
książkami. Od zwykłych romansów, po przygodówki i opowieści psychologiczne. Rzecz jasna wszystko 
jedynie w języku angielskim. 
Poczułam się jak księżniczka i szybko zadomowiłam się w nowym mieszkanku. Ujrzałam również kartkę 
na komodzie, z której wyczytałam, iż dziewczyna, która mnie przywitała ma na imię Jazlyn… i jest aż o 5 
lat młodsza ode mnie! Tak, to był dla mnie ogromny szok. 
Na kartce wypisane były również przydatne wskazówki, na temat lunchu, kolacji, ciepłej wody w 
toalecie którą trzeba włączać za pomocą specjalnej linki…, itd.  
To co było dla mnie najważniejsze to rozpiska person mieszkających w tym domu. Moją host mamą 
okazała się Alison. Świetna i przemiła kobieta, która mimo swojego wieku podjęła się nauki na 
college’u.  
Następny był Stu, mój host tata. Stu jest sercem tego domu. To on podnosi wszystkich na duchu. 
Czasami nawet już nie wiem kiedy żartuje, a kiedy mówi poważnie. Dzięki niemu wspólne siedzenie w 
salonie i oglądania angielskich milionerów nie jest tak nudne, jak się wydaje. A i czy wspominałam, że 
jest dobrym kucharzem, chociaż on sam się za takiego nie uważa? 



Dotarliśmy do najbardziej zagorzałego piłkarza i fana tego sportu jakiego kiedykolwiek widziałam - 
Brandona. Bardzo duże było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz go ujrzałam całego umazanego w 
błocie po treningu. A dzisiaj nie robi już na mnie wrażenia jego krzykliwe kibicowanie ulubionemu 
klubowi w sąsiednim pokoju.  
Ostatnia była Jazlyn, opiekunka pieska, którego imienia nigdy nie potrafię zapamiętać. To właśnie do 
niej najłatwiej mi zagadać o pomoc, w sprawach które niekoniecznie są dla mnie łatwe. Ze wszystkich 
domowników to ona najbardziej rozumie mój kaleczony angielski wymieszany z nutą pełnego 
zakłopotania. 
I w ten sposób zaczęły mi upływać kolejne dni mojego życia. W niesamowitym spokoju i domowej 
atmosferze. Ze świetnym jedzeniem, godnym masterchefa.  
Tak, pudełko wypełnione po brzegi sałatką z kurczakiem, przeróżne owoce, milkyway, paczka chipsów i 
parę innych słodyczy..., a w dodatku naturalny soczek z czarnej porzeczki. To zdecydowanie lunch za 
którym będę bardzo mocno tęsknić po przyjeździe do Polski.  
I za ludźmi, którzy przyjęli mnie jak własną córkę. 
Z całego serduszka im dziękuję! 
 
Szymon Woch 
Mieszkam sam na obrzeżach miasta Preston z miłą kobieta w średnim wieku o imieniu Ravinder. 
Pozwala mówić na siebie w skrócie Rav. Co drugi dzień są w domu młode dzieci. Moja host mama robi 
mi kanapki do pracy i smaczne obiady, które jemy razem około 20:00. W obiadach jest duża 
różnorodność, jak na przykład domowa lasagne, lub indyjskie curry. Aby umilić czas gdy nie ma jej w 
domu, zostawiła u mnie w pokoju komputer z dostępem do jej Netflixa. 
Domek jest dosyć mały, ale miejsca wystarcza, aktualnie jest w trakcie remontu, więc u mnie w pokoju 
okna się nie domykają, przez co rankiem jest troszkę zimno. Do centrum pieszo mam około godziny, a 
autobusem ok. 20 minut, jeśli się nie spóźnia, bo niektóre autobusy nie jeżdżą według czasów 
wypisanych na rozkładzie. Poruszanie się grupami też nie ułatwia fakt, że są 2 firmy przewoźnicze, a nie 
każdy ma bilet z tej samej firmy. Miasteczko jest ładne, a jeszcze ładniejsze gdy pada i nie wieje mocny 
wiatr, położone 60km od Manchesteru. W sumie to myślałem że będzie tu dużo gorzej i wyląduję u 
kogoś, kto nie zna dobrze angielskiego. Tymczasem jest tak, że podoba mi się. 
 

 
 
  



Rozdział III 
Kuchnia brytyjska, jedzenie (Weronika Sponda) 

 

 
 
Kuchnia angielska nie cieszy się wielką popularnością oraz uznaniem. Kojarzy się z tłustymi oraz mało 
wyrazistym potrawami. Anglicy podczas przygotowywania posiłków stawiają raczej na prostotę. 
Angielskie śniadania są bardzo sycące i obfite. Typowe English Breakfast składa się z fasolki w sosie 
pomidorowym, sadzonego jajka, kiełbasek, pieczarek, bekonu oraz tostów. Ponadto popularne są 
placki oraz płatki owsiane z mlekiem. Znanym i powszechnie popularnym daniem jest tak zwane "fish 
and chips" czyli ryba z frytkami. Anglicy jedzą dużo smażonych mięs i ziemniaków, częstym dodatkiem 
do dań są warzywa na parze. Typowa jest również zapiekanka z mięsem wołowym, warzywami i serem 
tak zwany "pie".  
W Anglii używa się dużo majonezu oraz octu.  
W sklepach można spotkać wiele przekąsek w tych smakach.  
Bardzo dużo potraw przygotowywanych jest z przyprawą curry, którą jak sami Brytyjczycy mówią, 
uwielbiają. 
Do posiłków najczęściej podają herbaty lub soki.  
Desery to głównie puddingi, ciasta oraz galaretki. Jest to inna kuchnia niż nasza, potrawy są ciężkie i 
kaloryczne oraz bardzo sycące.  
Na lunch natomiast każdy przygotowuje sobie coś innego, zazwyczaj jest to owoc, kanapka i coś 
słodkiego.  
Na półkach sklepowych można zauważyć bardzo dużo gotowych kanapek, zapiekanek a przede 
wszystkim sałatek z mięsem lub makaronem. Brytyjczycy bardzo często korzystają z tego typu 
udogodnień na szybki lunch.  
Potrawy przygotowywane na obiad bardzo często nie są przyprawione aby każdy mógł je doprawić 
wedle uznania.  
Podczas miesięcznego pobytu codziennie mogłam spróbować nowych potraw i połączeń smaków na 
które wcześniej bym się nie zdecydowała.  
O kuchni brytyjskiej można śmiało powiedzieć, że można zrobić coś z niczego.  
Uważam, że warto spróbować kuchni brytyjskiej, ponieważ jest bardzo dużo potraw i każdy znajdzie 
dla siebie coś odpowiedniego. 



Rozdział IV 
Relacje z praktyk 

 
Martyna Baran 
Moja praktyka odbywa się w szkole tańca Carol May's Academy w Preston Guild Hall, 
znajdującym się w centrum miasta od razu przy dworcu autobusowym. Do pracy mam 
łącznie ok.30 min, wraz z dojściem na przystanek - 10/15 min i podróżą autobusem - 15 
min.  
Akademię prowadzi miła pani Carol, która uczy tam baletu, ''tap'u" czyli stepowania, 
modern jazz'u oraz śpiewu. Na lekcje przychodzą dzieci od najmłodszych lat, jak i po 
starsze osoby. Pracują tam jeszcze 3 panie - księgowe: dwie są we wtorki i środy; jedna 
w piątki. 
W środku jest przejście do sklepu obok, w którym też czasem pomagałam i prowadzi go 
córka Carol - Jessica. Można tam kupić różne ubrania i akcesoria do baletu, gimnastyki, 
tańca. 
W akademii jest małe pomieszczenie biurowe; trzy, różnej wielkości sale do tańczenia 
oraz mała salka z pianinem. 
Pracę zaczynam codziennie o godzinie 10. W pracy zajmuję się między innymi różnymi 
tabelkami w Excelu, tworzyłam i uzupełniam na bieżąco alfabetycznie danymi uczniów, 
numerem telefonu do rodziców, gdy jest jakiś występ oraz tabelkami z wynikami 
egzaminów uczniów. Gdy przychodzę to czekają na mnie kartki z danymi i Carol mówi, 
że koleżanka chciała to zrobić, ale nie, nie…, to czeka na mnie. Miło. Potem wszystko 
segreguję i chowam do teczek. Czasem też są dni, że zajmuję się mniej ekonomicznymi 
sprawami: pomagam Jessice na sklepie, sprawdzam dostawę, segreguję buty do baletu, 
sprawdzam ubrania na występ dziewczynek, kilka razy nawet metkowałam bluzy. 
W trakcie pracy mam oczywiście lunch, codziennie w domu dostajemy bidon z sokiem i 
wodą, dwie kanapki, owoc, batonik. Prace kończę o godzinie 16:00. 
W pracy nie muszę być ubrana jakoś typowo biurowo/elegancko, wiadomo, koszula 
zawsze mile widziana, ale po prostu żeby nie przychodzić w spodniach z dziurami. 
Wszyscy są pozytywnie nastawieni i zawsze służą pomocą, wszystko wytłumaczą. Kilka 
razy dziennie słyszę pytania Czy wszystko ok?, po weekendzie - jak było na 
wycieczkach? Wszyscy z uśmiechem na twarzy. 
 
Sandra Białczak 
Miesięczny okres praktyk odbywałam w małej firmie YMCA, która mieści się przy ulicy 
Chapel Lane w Longton. Do pracy miałam 20 minut pieszo lub 2 przystanki autobusowe. 
YMCA Shop to miały sklep, do którego ludzie przynoszą rzeczy na sprzedaż. Często są 
to ubrania lub przedmioty niepotrzebne. Osoby pracujące w YMCA to głównie starsze 
panie będące już na emeryturze. Swoją pracą chcą pomóc szefowej sklepu - Sam. W 
miejscu odbywania moich praktyk można zaopatrzyć się w różnego rodzaju ubrania, czy 
sprzęt domowy za niewielką cenę. Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach od 
dziesiątej do szesnastej. Jestem jednym z najmłodszych pracowników. W pracy panuje 
miła atmosfera. Wszyscy są dla siebie uprzejmi i pomocni. Komunikujemy się za pomocą 
języka angielskiego. Bywa, iż ciężko jest zrozumieć co druga osoba ma na myśli. W 
ostateczności korzystamy z tłumacza. W firmie zajmuję się głównie dostawą towaru, 
która jest kilka razy na dzień. Sprawdzam ilości oraz robię raporty. Posługuję się głównie 
programem komputerowym Excel. Do swojej dyspozycji mam laptopa oraz drukarkę. 
Ręcznie wypełniam tabelki, w których ujmuję liczbę przepracowanych godzin danego 
pracownika. Każdy z personelu służy swoją pomocą, dzięki czemu nie boję się że 
popełnię błąd. Moja praca w YMCA jest prosta i przyjemna. 
 
Anna Świątek 

Swoje miesięczne praktyki odbywam w firmie Fareshare w Preston. Jest to działalność 
dobroczynna, walcząca z głodem i marnotrawstwem żywności. W pracy przebywam od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Aby się tam dostać na określony czas 
muszę wyjść z domu kilka minut przed godziną 9:00, dojście na przystanek zajmuje mi 
około 15 minut. Następnie wsiadam do autobusu o numerze X2 i jadę maksymalnie 
15minut na dworzec autobusowy mieszczący się w centrum Preston. Wychodząc z busa 
od razu biegnę na kolejny - numer 1. Po około 20minutowej podróży dostaję się na 
miejsce... teraz jeszcze tylko około 5 minut dreptania i jestem w biurze. 
Ludzie ze mną pracujący są bardzo serdeczni i mili. Bardzo często pytają czy u mnie 
wszystko w porządku oraz jak się czuję. W biurze przebywam z dwoma paniami, Carry i 
Niamh oraz szefem Jeff. Zazwyczaj współpracuję z Niamh, która również jest bardzo 
pozytywną, młodą i pełną optymizmu osobą. Do moich zadań należy między innymi 
wprowadzanie danych na komputer oraz spisywanie ich na papierowe kwestionariusze, 
kopiowanie oraz drukowanie dokumentów, a także segregacja ich. Wraz z moim 



opiekunem odbieram maile oraz obserwuję jak na nie odpowiadać. Co jakiś czas pracuję 
z programami księgowymi oraz pakietem Office. Podczas 6 godzinnej pracy mam okazję 
bardziej poznać kraj, w którym przebywam oraz wspaniałych ludzi z świetnym 
poczuciem humoru. W zamian za wykonywanie mojej pracy codziennie mogę zabrać do 
domu dużą, pełną torbę jedzenia z magazynu. Podsumowując jestem bardzo 
zadowolona z mojego miejsca praktyk... jak się okazuje niepotrzebny był strach i stres 
przed wyjazdem. 
 
Wiktoria Wolniewicz 

Miesięczny okres praktyk odbywałam w oddziale firmy Office Angels w Preston. Jest to 
biuro pośrednictwa pracy. Dojeżdżałam tam autobusem, zajmowało mi to około 15 
minut.  
Biuro to zajmuje się poszukiwaniem pracowników dla dużych firm, jak i szukaniem pracy 
dla chętnych osób. Pracuje tam 6 osób. Na początku zostało mi powierzone konkretne 
zadanie, a mianowicie dostałam wydrukowaną bazę firm i poszczególnych osób 
kontaktowych. W programie "Searcher" musiałam wyszukać daną firmę oraz osobę, a 
następnie dopisać do każdej z nich numer telefonu oraz adres e-mail. Kolejnym etapem 
pracy było wpisanie tych wszystkich danych do kolejnego programu, o nazwie 
"Connect". Była to moja główna praca podczas całej odbytej praktyki. Jednak 
dostawałam także różne inne, bardziej "poboczne" zadania, jak na przykład 
wykonywanie materiałów reklamowych, czyli uroczych paczuszek z opisem firmy, 
wizytówką oraz słodkim upominkiem, czy alfabetyczne segregowanie teczek osobowych 
wg nazwisk kandydatów.  
Oczywiście nie mogło zabraknąć przerwy na lunch. Te zazwyczaj spędzałam w firmowej 
kuchni przy gorącej herbacie.  
Ogólnie nasza firma składała się z poczekalni dla osób składających wnioski, tzw. 
"meeting roomu", gdzie odbywały się spotkania firmowe, dwóch pomieszczeń 
przeznaczonych do rozmów kwalifikacyjnych, wyżej wymienionej kuchni, oraz jednego 
głównego pomieszczenia, gdzie wszyscy pracowali. 
W naszej firmie panowała miła i przyjazna atmosfera. Wszyscy byli dla siebie uprzejmi. 
Jeżeli miałam z czymś problem, mogłam podejść do każdego, aby mi wytłumaczył.  
Jestem bardzo zadowolona z tych praktyk, ponieważ poznałam nowe programy, mogłam 
podszkolić język i jednocześnie poznać codzienne życie pracowników mojej firmy. 
 
Paulina Koloch 
Pracuję w AYB LAW w Preston, 93 Fishergate Hill. Codzienna podróż wymaga wiele 
cierpliwości lecz nie jest ona żadnym problemem. Droga do pracy zajmuje około 
godzinę, jest podzielona na 50 minut jazdy autobusem w kierunku dworca oraz około 10 
minut podróży pieszo do miejsca docelowego. 
Jest to firma prawnicza której szefem jest Asif Bodi. Firma zajmuje się sprawami 
wypadków w pracy, miejscach publicznych oraz wypadkami drogowymi. Każdy 
pracownik przydzielony jest do swojej kategorii wypadków. Na parterze znajduje się 
biuro szefa, recepcja w której czekają potencjalni klienci firmy oraz biurko osoby która 
zajmuje się sporządzaniem pism do wyższych instytucji. Na pierwszym piętrze znajdują 
się dwa pomieszczenia. W jednym z nich pracują dwie osoby, Huzaifah oraz Bilal, 
zajmujący się wypadkami samochodowymi, natomiast drugi pokój poświęcony jest 
wypadkom w pracy oraz miejscach publicznych w których pracują Tasneem oraz 
Humayra. Piętro drugie, ostatnie, posiada dwa pomieszczenia, natomiast każdy 
pracownik wykonuje te same obowiązki. Ich praca polega na ustaleniu wszystkich 
okoliczności wypadku, uzupełnianiu i kompletowaniu informacji dotyczących wszystkich 
wypadków oraz wprowadzaniu ich do komputera, rozmowie z klientami, sporządzaniu 
pism do sądów lub szpitali.  
Pracuję głównie na ostatnim piętrze budynku. Dzień w pracy zaczynam zawsze o 10:00 
a kończę o 16:00, w tym tak samo jak każdy pracownik posiadam godzinną przerwę na 
lunch podczas której można poczytać książkę i zjeść drugie śniadanie. 
Każdy dzień uczy mnie czegoś nowego. Do moich obowiązków należy segregowanie akt 
sprawy zgodnie z ich numeracją a następnie odpowiednie dopasowanie dokumentów do 
akt, rozmowa telefoniczna z klientami aby poinformować ich o przebiegu danej sprawy, 
kopiowanie, drukowanie i wysyłanie dokumentów do klientów lub instytucji 
pośredniczących, wprowadzanie do systemu prawniczego danego wypadku zgodnie z 
danymi jakie zostały pozyskane od klienta. W trakcie praktyki zapoznaję się z 
dokumentami, programami komputerowymi, maszynami dostępnymi w biurze, systemem 
oraz warunkami pracy. Dużym wyzwaniem jest język, natomiast każdego dnia poznaje 
fachowe terminy jakimi operuje się w biurze. Uważam, że każdy dzień to nowe obowiązki 
i nowe wyzwania. Wszyscy współpracownicy okazują dużą ilość wsparcia i zawsze 
można liczyć na miłe słowa. 
 



Weronika Sponda 

Moją miesięczną praktykę odbywam w firmie Office Angels mieszczącej się na Percy 
Street w Preston. Jest to pośrednictwo pracy, które zajmuje się poszukiwaniem 
pracowników dla znanych koncernów. Przeprowadzają oni rozmowy kwalifikacyjne na 
podstawie, których tworzą profile potencjalnych kandydatów. Firma pomaga w rozwoju i 
kreowaniu dobrego wizerunku przyszłych pracowników. Zespół bardzo angażuje się i 
wspiera kandydatów w poszukiwaniu odpowiedniej drogi kariery. Pracuję tu razem z 
Wiktorią. Nasze zadania polegają głównie na wprowadzaniu danych do komputera oraz 
przygotowywaniu materiałów reklamowych. Czasem zajmujemy się też wyszukiwaniem 
danych w bazie oraz segregowaniem dokumentów. Zadania nie są trudne, chociaż 
wymagają skupienia i dokładności. Dojazd do pracy zajmuje mi około godziny. Rodzina, 
u której mieszkam podwozi mnie do sąsiedniego miasta, skąd jadę około 50 minut 
autobusem prosto na dworzec, z którego mam 5 minut pieszo do pracy. Pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od dziesiątej do szesnastej z godzinną przerwą na 
lunch. Atmosfera w pracy jest bardzo sympatyczna. Ludzie są życzliwi oraz 
uśmiechnięci, zawsze chętnie służą pomocą. Moją praktykę oceniam bardzo pozytywnie, 
jest to możliwość do poznanie nowych ludzi, kultury oraz przełamania bariery jaką jest 
język. 
 
Michał Aleksa 
Pracuję w firmie o nazwie Call it Creative. Zajmuje się ona projektowaniem i hostingiem 
stron internetowych. Sama podróż do mojej pracy to ponad pół godziny. Z Bamber 
Bridge musze wyruszyć w stronę Chorley autobusem numer 125 Stagecoach Gold. Moja 
praca jest przyjemna. Na godzinę 10:00 przychodzę do biura i zaczynałem pracę od 
rozmowy o zadaniach na dziś, kończę prace o godzinie 16:00 i zaczynała się wędrówka 
powrotna do domu. 
Pierwszym z moich zadań w firmie był research firm którym nie działają strony 
internetowe. Call it Creative nie posiada wielu pracowników, zazwyczaj jednak pracuję 
tylko z moim supervisorem Jonathanem, który pokazuje mi co i jak robić żeby czegoś nie 
popsuć. Sądzę że zaletą tej firmy przede wszystkim jest to, iż nie jest to firma która 
siedzi na miejscu tylko wychodzi do klienta i sama ich sobie szuka. Mam okazję wraz z 
Jonathanem jeździć do Burnley czyli miasta oddalonego od nas o 15 mil właśnie do 
klienta, któremu pomagamy przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek. Nasza 
praca polega tam na obróbce graficznej zdjęć które chwilę wcześniej zostały wykonane 
przez profesjonalnego fotografa i wklejeniu ich na stronę jako nowości, sądzę iż jest to 
bardzo interesująca praca. Następnymi zleceniami są strony dla firm cukierniczych a 
także jeden z większych projektów jest projekt strony internetowej dla fińskiego polityka 
który startuje do Europarlamentu. 
Pomimo faktu, że wybrałem zawód mechatronika, zawsze interesowałem się też 
programowaniem i kodowaniem stron. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem mieć 
wpływ na wybór miejsca pracy i trafiłem właśnie do firmy, która powala mi rozwinięcie 
tych zainteresowań. Używanie języków skryptowych, korzystanie z platform 
bazodanowych, gotowych szablonów i inne prace w firmie pozwolą mi na osiągnięcie 
znacznie wyższego poziomu wiedzy i umiejętności. 
 
Krzysztof Karasiński 

Pracuję w firmie Enterprize Web Design+ Print Ltd zajmującej się głównie 
projektowaniem, zarządzaniem i hostingiem stron internetowych. Panuje tu bardzo 
przyjemna atmosfera. Do firmy tej należy także studio fotograficzne i filmowe, więc 
nabywam tu dosyć szeroki zakres wiedzy. Biuro znajduje się w niewielkim i spokojnym 
miasteczku Longton. Na początku praktyk dojazd do pracy zajmował mi całkiem sporo 
czasu, ponieważ z Bamber Bridge, gdzie mieszkam nie ma bezpośredniego połączenia 
do Longton. Musiałem więc przesiadać się w Preston do innego autobusu, a cała podróż 
trwała około godziny. Dzięki uprzejmości Andy'jego (mojego opiekuna w Enterprize) 
dostałem rower i podróż zajmuje już tylko 30min. W firmie oprócz Andy'jego pracuje 
również Dave. Oboje są bardzo pozytywnie nastawieni i cały czas służą pomocą. Moja 
praca polega na wielu rzeczach, w zależności od potrzeby. Zajmuje się tworzeniem 
kampanii marketingowych w Mailchimp'ie, edycją zdjęć i grafik w Photoshop'ie i 
Lightroom'ie. Zajmuje się także projektowaniem stron internetowych w Joomli jak i 
ogólnie pojętym zarządzaniem stronami i domenami. Godzin pracy nie mam sztywno 
określonych, lecz zawsze rano jestem około 9.30. Przerwa na jedzenie także odbywa się 
w jakiejkolwiek wolnej chwili. Z pracy zbieram się około 16:00, aczkolwiek zdąża się 
zostać trochę dłużej, gdy na przykład wypadnie jakiś problem ze stroną internetową. Na 
praktykach nabieram bardzo cennych doświadczeń, które na pewno przydadzą mi się w 
przyszłości. Jestem bardzo zadowolony że trafiłem właśnie do Andy'jego i Dave'a. 
 
 



Kamil Ochman 

Podczas stażu miałem okazje pracować w dwóch firmach, pierwszą z nich jest National 
Recycling, firma, która jest odpowiedzialna za recykling opon. W firmie panowała bardzo 
miła atmosfera, którą można było zauważyć już pierwszego dnia, kiedy po wejściu przez 
bramę firmy z Sebastianem nasz szef Syd bardzo miło nas przywitał oraz na wstępie 
zaznaczył, że mamy traktować go jak kolegę a nie szefa. Dojazd do naszego miejsca 
pracy nie był wielkim problemem, do przystanku, z którego dziennie korzystaliśmy dzielił 
nas 8 minutowy spacer, następnie 10 minutowa podróż autobusem i kolejne 5 minut 
spaceru, aż po bramę firmy. W firmie większość czasu pracowaliśmy wyłącznie z 
naszym szefem, jednak inne osoby również były pozytywnie nastawione i służyły nam 
pomocą. Moja praca polegała głównie na obsłudze i konserwacji maszyn, wykonywaniu 
pomiarów elektrycznych oraz wymianie części do wcześniej wspomnianych maszyn. W 
firmie dziennie zaczynałem prace o godzinie 10:00, gdzie zaraz po przyjściu była chwila 
czasu na wypicie porannej kawy, następnie około godziny 13:00 krótka przerwa na 
jedzenie, które zazwyczaj kupował nam szef, i w końcu o godzinie 16:00 zakończenie 
pracy. Razem z Sebastianem w połowie praktyk dostaliśmy okazje aby zacząć pracę w 
innej firmie, w której mogliśmy poznać coś nowego. Firma, o której mowa to Furniture & 
Electrical. Moim zadaniem było tam, wykonywanie testów sprawności oraz testów PAT, 
różnych urządzeń (testy PAT mają stwierdzić, że dane urządzenie jest sprawne 
elektrycznie i nadaje się do użytku). Godziny pracy nie różniły się od godzin w 
poprzedniej firmie, sprawa dojazdu na miejsce pracy została ułatwiona ponieważ obok 
firmy znajdował się przystanek autobusowy, na którym zatrzymywał się autobus, z 
którego korzystaliśmy. W firmie również panowała miła atmosfera oraz wszyscy służyli 
nam pomocą. 
 
Sebastian Szołtysek 

Podczas 4 tygodni w Anglii miałem okazje pracować w dwóch firmach. Pierwsza z nich 
to National Recycling, a druga to Furniture & Electrical. W National Recycling spędziłem 
ponad 2 tygodnie. Firma ta zajmuję się recyklingiem opon, jednakże ja wraz z Kamilem 
Ochman zajmowaliśmy się głównie konserwacją maszyn oraz wykonywaniem pomiarów 
elektrycznych. Wymienialiśmy poszczególne części maszyn i nauczyliśmy się je 
obsługiwać. Szef miał na imię Syd lecz nie chciał byśmy traktowali go jak szefa, tylko jak 
kolegę z pracy. Syd był bardzo rozmowny i opanowany. Reszta załogi powitała nas 
równie ciepło i pozostali pracownicy pomagali nam gdy była taka możliwość. Dotarcie do 
firmy licząc autobus i drogę na przystanek trwało około 30 minut czyli nie był to problem. 
Prace zaczynaliśmy o 10:00, a kończyliśmy o 16:00. Następnie zaczęliśmy pracę w 
drugiej firmie, w której przeprowadzaliśmy testy sprawnościowe różnych urządzeń. Poza 
testami sprawnościowymi robiliśmy również testy PAT, które mają na celu sprawdzić czy 
urządzenie jest bezpieczne do użytkowania. Tu też załoga była pomocna tak jak w 
naszej pierwszej firmie. 
 
Karol Szewczyk 

Podczas mojego pobytu w Preston miałem okazję pracować w firmie Mo’s Auto Spares. 
Mieści się ona przy bardzo pięknym parku „Ribbleton Park”. Firma ta specjalizuje się w 
wymianie opon, lecz robi również to, co każdy warsztat samochodowy (wymienia płyny, 
filtry i światła, naprawie wszelkiego rodzaju usterki podwozia oraz usterki systemowe). 
Ludzie pracujący w firmie są bardzo pozytywnie nastawieni do mnie. Warsztat służy 
pomocą w przygotowaniu samochodów do przeglądu. Całymi dniami zdejmuję i 
zakładam koła, kalibruję ustawienie kół, kontroluję oświetlenie w samochodach, 
wykonuje wymiany filtrów, olejów, ustawiam zbieżność w samochodach, a także 
wymieniam drążki kierownicze, tarcze hamulcowe oraz klocki. Zajmuję się także obsługą 
różnych maszyn, np. służących do zdejmowania i zakładania opon na felgach oraz 
maszyną do kalibrowania kół. Środowisko pracy spodobałoby się każdemu, w wolnych 
chwilach robimy przerwy na kawę, a praca z radiem grającym w tle cały dzień i 
przyjaznymi ludźmi powoduje, że praca staje się przyjemniejsza. Często klienci 
przyprowadzają swoje samochody na przegląd lub na wymianę filtrów i oleju. Nie są to 
czynności, które wykonuje mechatronik, ale można z tym sobie łatwo poradzić. 
Atmosfera w pracy jest bardzo dobra, można poczuć się częścią zespołu. 
 
Dominik Wąsowicz 
Pracuję w Mo's auto, warsztacie samochodowym. Zajmuje się on głównie prostymi 
naprawami, takimi jak wymiana kół, łożysk, tarcz, kół samych w sobie oraz serwisami 
związanym z elektryką i elektroniką samochodową. Pracujemy tam od 10:00 do 16:00 z 
pół godzinną przerwą na lunch. Codziennie dojeżdżamy autobusami w około pół 
godziny. Właściciel i pracownicy byli dla nas bardzo mili i podeszli do tematu jak 
nauczyciele. Nauczyli nas wykonywać serwis, pracować na maszynach 
specjalistycznych. Posiedliśmy nową wiedzę jak obsługiwać narzędzia pomiarowe w 



tematyce napraw samochodowych. To coś zupełnie nowego, z czym jeszcze się nie 
spotkaliśmy. Z pewnością wiedza ta przyda nam się w przyszłości, nawet jeśli nie 
będziemy mieli do czynienia z branżą motoryzacyjną. 
Praca nie była ciężka, choć zmienna. Zdarzało się, że pracy w dany dzień było mało, a w 
inny nawet 5-osobowa drużyna nie umiała sobie poradzić z nadmiarem obowiązków. 
 
Aleksander Grodecki 
Razem z moim kolegą pracujemy w warsztacie samochodowym, który nosi nazwę Lukas 
Auto. Pracujemy tam od 10:00 do 16:00. Zakres naszych obowiązków tam jest różny, tak 
naprawdę jest niewiele rzeczy których nie możemy robić, jeżeli byśmy tylko chcieli 
pozwoliliby nam zapewne wymienić w aucie całą skrzynie biegów (już dostawałem takie 
propozycje). Tak nam się trafiło, że w pracy posługujemy się dosyć dużo językiem 
polskim jako, że całe przedsiębiorstwo jest prowadzone przez Polaka i w mniejszym lub 
większym stopniu jego rodzinę. Dzięki temu mogłem poznać powody i sytuacje dla 
których ludzie w przeszłości wyjeżdżali z naszego kraju w poszukiwaniu zarobków. Mimo 
w dużej części spolszczonym garażu najlepiej pracuje mi się z Emilem, który pochodzi z 
Rumunii. Emil nie włada angielskim najbieglej na świecie, jednak praca z nim zawsze 
niesie za sobą dobry humor i naukę. W garażu jak już wspomniałem dużo rzeczy 
możemy robić sami, ktoś najwyżej później sprawdzi naszą pracę oraz poprawi i wyjaśni 
nam błędy które popełniliśmy. Dzięki praktykom dowiedziałem się o istnieniu wielu 
rzeczy odnośnie samochodów o których nie miałem pojęcia i pewnie większość osób nie 
wie. W warsztacie znajduje się wiele bardzo drogich i profesjonalnych sprzętów 
służących do diagnostyki elektrycznej. Pod względem pracy na tych urządzeniach 
jesteśmy bardziej obserwatorami, gdyż czasem nie można pozwolić sobie na błąd przy 
ich obsłudze. Bardzo ciekawy był również kontakt z klientami których w warsztacie nie 
brakowało, pojawiali się bardzo mili klienci, z którymi rozmowa była przyjemnością, jak i 
również tacy którzy po piętnaście razy chodzili wokół samochodu, żeby zobaczyć rysę i 
móc targować cenę. Mimo tego, że nasz kierunek nie do końca związany jest z 
mechaniką pojazdową, to praktyka tam była bardzo owocna. Jak i również w pewnym 
sensie za krótka, ponieważ jeżeli naprawdę chciałoby się wynieść stamtąd bardzo 
solidną i doszlifowaną wiedzę, trzeba by spędzić tam więcej czasu lub mieć już 
doświadczenie w zakresie mechaniki samochodowej, dlaczego? Ponieważ jest ogrom 
samochodów i jeszcze więcej rozwiązań w nich zawartych. Oczywiście niektóre rzeczy 
są powtarzalne takie jak sposób działania hamulców czy też zawieszenia. A więc mimo 
nie do końca celnego dobrania fachu, doświadczenie i wiedza zdobyta w pracy na 
pewno nie pójdzie na marne i na pewno się przyda. 
 
Magdalena Sośnica 

Pierwszy dzień projektu był dla mnie niezwykle stresujący. Pomijając fakt, że 
mieszkałam sama, a droga do najbliższego znajomego z klasy zajmowała około pół 
godziny - to właśnie tego dnia, w poniedziałek miałam dotrzeć do pracy.  
Od organizatora projektu dostałam kopertę z pieniędzmi i mapką, którą jeszcze raz 
dogłębnie sprawdziłam w domu posługując się niesamowitym narzędziem jakim jest 
google. Wszystko wyglądało w miarę dobrze i “stabilnie”. Mniej niż dziesięć minut pieszo 
od Bus Station. Nie mogłam się zgubić.  
Niestety kolejny raz przeceniłam swoje umiejętności w terenie. Zgubiłam się.  
Stałam na dworcu patrząc w lewo, prawo i ani trochę nie mogłam załapać, w którą stronę 
powinnam iść. Drogi wyglądały znacznie inaczej niż te wyrysowane na mapie. 
Wyciągnęłam telefon, który niezbyt mi pomógł. Nie miałam zasięgu, dziękuje ci Polski 
operatorze.  
Wzięłam głębszy wdech. Mus to mus, muszę kogoś zapytać o drogę, bo inaczej nigdzie 
nie dotrę. Pomyślałam, tak jakby było to dziecinnie proste.  
Pytałam przechodniów, lecz ci nie za bardzo kojarzyli taką firmę. W pewnym momencie 
pomyślałam, że wraz z przyjazdem - miejsce mojej pracy przestało istnieć.  
Weszłam do centrum handlowego i zapytałam pierwszą sprzedawczynię, która 
skierowała mnie do drugiej...tej która miała pełną kolejkę klientów. Nerwowo spojrzałam 
na zegarek, odliczając czas do dziesiątej. Miałam jeszcze godzinę, więc nie mogło być 
tak źle.  
W końcu podeszłam do kasy. Kobieta dziwnie na mnie spojrzała. Super, kolejna nie wie 
o istnieniu takiej firmy. Spokojnie, spokojnie. Końcowo jednak wpisała “Print hub design” 
w przeglądarce. Powiedziała, że to bardzo daleko i nie myliła się. Droga, która ukazała 
się na laptopie w żaden sposób nie przypominała tej na mapie. Wypisała mi karteczkę z 
ulicą poszukiwanej lokacji, mniej więcej pokazała drogę i ruszyłam, do końca nie 
wiedząc gdzie.  
Szłam przed siebie, czasami skręcając uliczkami. Pytałam również ludzi o drogę, lecz ci 
odpowiadali mi różnie, wręcz sprzecznie. Dotarłam nawet pod meczet i wyżynę z której 



widziałam całe miasto. Ale to nie miała być wycieczka krajoznawcza, miałam dostać się 
do pracy. A było już blisko dwie godziny po czasie.  
W pewnym momencie straciłam siły na dalszą walkę. Usiadłam na ławce w parku, pod 
przepiękną lipą. Lipą, rozumiecie? Tak wielką jak moje panowanie nad uczuciami, które 
w tamtej chwili straciłam. 
Poczułam się jak zbłąkane dziecko, które na chwilę puściło rękę mamy w 
supermarkecie. Ale to nie był supermarket, to było inne miasto, inny kraj. A ja byłam tutaj 
kompletnie sama. Bez zasięgu, bez internetu. Bez jakiegokolwiek pojęcia gdzie jestem i 
jak wrócić do domu. Bez niczego.  
No może jednak los podarował mi kogoś. Prawie niewidomego dziadka spacerującego z 
swoim psem, który ukradkiem usłyszał moje skomlenie w ciszy.  
W jego wyobrażeniu najpewniej byłam małą dziewczynką, która po prostu zgubiła się w 
nowym mieście. Ot co, niewinna historia. I nawet nie jestem w stanie opisać słowami 
uczucia jakie towarzyszyło mi wtedy, gdy osoba pół niewidoma była w stanie 
doprowadzić mnie do celu mojej trzygodzinnej wędrówki. To było moje zakłopotanie, 
zażenowanie własną bezsilnością,  czy może jednak podziw w stronę drugiej osoby?  
Dotarłam do miejsca, zwanego “Print Hub Design”. Niepewnie i wciąż roztrzęsiona 
pociągnęłam za klamkę drzwi i ujrzałam trójkę ludzi. Mojego szefa, Saada i Corentina.  
Średnio pamiętam co było dalej. Za to wiem, że szef kazał mi iść do toalety i otrzeć 
twarz, a później pojechał ze mną samochodem na pocztę i do drukarni. Przy okazji 
pokazując mi całą drogę. Od początku, do końca.  
Mój błąd był u samego podnóża tej góry. Podczas wpisywania drogi z “bus station” do 
firmy, wyszukana została inna droga, znacznie krótsza. A wystarczyło tylko wiedzieć, że 
mam wysiąść przystanek wcześniej.  
Być może pierwszy dzień w nowej lokacji nie był dla mnie zbyt kolorowy, ale dzięki tym 
przeżyciom - drugi był znacznie lepszy.  
Przez pierwszy tydzień w Print Hub Design właściwie jedynie obserwowałam pracę 
innych pracowników. Spędziłam cztery lata życia posługując się programem Gimp, który 
niestety nie był profesjonalny. W firmie działamy głównie na Adobe Illustratorze, od 
czasu do czasu korzystając Photshopa. I to był właśnie pierwszy krok, który musiałam 
uczynić - nauczyć się obsługi właściwego oprogramowania.  
Niestety w pracy mamy tylko dwa stanowiska, dlatego mogłam douczać się tylko w 
chwilach gdy nie mieliśmy żadnych zleceń. Tu był częściowo pies pogrzebany, ponieważ 
PHD to rozwijająca się firma i praktycznie co godzinę przychodził nowy klient, a to z 
ulotką, a to z logiem, czy wizytówka. Formalności było znacznie więcej, dlatego czasem 
pomagałam szefowi w segregowaniu faktur, wysyłaniu listów, czy przygotowywaniu 
przesyłek dla klientów.  
Dopiero pod koniec tygodnia dostałam zlecenie graficzne. Polegało na edytowaniu i 
dostosowaniu ulotki odnośnie ciast. Szef pokrótce pokazał mi jak mam wszystko zrobić i 
zostawił z komputerem sam na sam. Wiecie jak bardzo w Anglii przestałam lubić słowo 
“samotność”?  
Minęła trzynasta, a mój pracodawca wrócił do firmy z kolejnymi paczkami pełnymi 
drukarskiej zawartości. Podniosłam rękę i oznajmiłam, że skończyłam. Wyjrzał na mnie 
zdziwiony, spojrzał na zegarek i powiedział, że dawał mi co najmniej dwie godziny 
więcej. A informacja o tym bardziej mnie zaniepokoiła, niż ucieszyła.  
Wbrew pozorom - wszystko wykonałem prawidłowo, dzięki czemu mogłam zbić piątkę z 
moim szefem krzycząc “Okay Boss!”.  
Mój kierownik jest lekko nadgorliwym perfekcjonistą. Wszystko musi wyglądać tak jak w 
jego myślach. Wchodząc do pracy za każdym razem pyta się jak się czuję, a ja mam mu 
dumnie odkrzykiwać, że wszystko w porządku. Ogółem krzyczenie “Okay Boss!” jest na 
porządku dziennym w tej firmie. Tak jak urocze przekreślenie mojego imienia na 
“Magdalina”.  
W pracy nie przebywam tylko z szefem, jest również Corentin. Francuski student, 
praktykant, który również korzysta z dobroci programu Erasmus+, dokształcając się na 
wyjeździe. To właśnie on zajął się moim głównym szkoleniem w zakresie Adobe. No i 
zaproponował mi parę gier w lidze legend. Niestety nie ten serwer, kolego.  
Po mojej lewej zazwyczaj siedzi Saad. Cichy Hindus, którego imię czasami ma właściwie 
odzwierciedlenie. Mimo wszystko jest bardzo miły i pomocny, a przede wszystkim nie 
pozwala mi wykonywać zbędnej pracy fizycznej. Dżentelmen dwudziestego pierwszego 
wieku panowie.  
W końcowym rozrachunku został jeszcze Riaaz, angielski student, niekiedy dorabiający 
sobie w firmie. Wraz z Corentinem śmialiśmy się, że Riaaz “carryuje firmę” ze względu 
na swoje wyjątkowe umiejętności graficzne. Najpewniej fani ligi zrozumieją co mieliśmy 
na myśli.  
I tym właśnie sposobem mijają kolejne dni mojego młodzieńczego życia. W 
sympatycznej i pełnej śmiechu atmosferze, w której tworzy się dobry i zorganizowany 
zespół.  



“Organizacja, musimy mieć pełną organizację”- słowa szefa próbującego wykopać się 
spod góry papierów. 
 
Szymon Woch 
Pracuję wraz z kolegą z klasy w firmie zajmującej się serwisem pojazdów Lukas Auto na 
ulicy Devonshire w Preston, gdzie dojazd z domu zajmuje mi około 40 minut autobusem 
z przesiadką. Jest to rodzinna firma, której właścicielem jak i pracownikiem jest Lukas. W 
sumie w firmie pracuje 7 osób oraz my. Siostry szefa zajmują się zamawianiem części 
do samochodów oraz księgowością. Wszyscy posługujemy się językiem angielskim 
(choć mamy tu też pracujących Polaków) bez większych problemów za wyjątkiem Emila, 
Rumuna który często nie wiedział jak coś wytłumaczyć w tym języku. Często też 
rozmawiamy z klientami, którzy pytają się co my robimy tu. Wtedy im tłumaczymy o co 
chodzi w praktykach zagranicznych. 
Na początku pracy nie było łatwo zapamiętać co gdzie jest, jak obsługiwać 
skomplikowane narzędzia, ale po tygodniu już wiedzieliśmy gdzie są wszystkie 
urządzenia do pomiarów, klucze i inne rzeczy. Po kilku dniach byliśmy w stanie 
samodzielnie wymienić klocki hamulcowe, załadować samochód na podnośnik i go 
podnieść oraz próbować zdiagnozować problem elektryczny. Narzędzi takich jak 
wkrętarki, klucze, multimetry oraz startery do akumulatorów używamy codziennie. 
Czytanie instrukcji, by coś wymienić po angielsku też było ciekawym zadaniem. Tutaj nie 
ma czasu na pomyłki. Później, po kilku tygodniach potrafiliśmy samodzielnie wymienić 
filtry, używać klucza dynamometrycznego, podpiąć samochód do stacji diagnostycznej, 
oraz innych specjalistycznych narzędzi. Niektóre dni były "luźniejsze" gdy nie było tyle 
ciężkiej pracy tylko coś łatwiejszego jak wymiana żarówek, bezpieczników, lutowanie 
przerwanych przewodów, wykorzystanie sprężarki do wyczyszczenia brudu z silnika lub 
zdiagnozowanie przy użyciu komputera problemów w samochodzie i powiedzieć 
klientowi co trzeba naprawić. Choć miesiąc to za mało by nauczyć się tyle, ile wiedzą 
specjaliści tu pracujący, to mogę stwierdzić, że nauczyliśmy się naprawdę dużo. Jestem 
przekonany że po tych praktykach będę w stanie zrobić więcej przy aucie, niż tylko 
wymienić żarówkę i nalać płynu do spryskiwaczy. Gdybym jeszcze tylko dysponował 
takim sprzętem jaki tutaj mają…:-) 

 

 

 

Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 

 

 

 

 



 



  



Rozdział V 
Zajęcia z j. angielskiego (Martyna Baran) 

 

 
 
W Preston poza pracą mieliśmy również zajęcia z języka angielskiego, które odbywały się w siedzibie 
UK Work Placement. Byliśmy podzieleni na dwie grupy: dziewczyny z klasy ekonomicznej oraz 
faceci+Magda z klasy mechatronicznej. Zajęcia odbywały się po pracy, popołudniami, w sumie 

mieliśmy 15h zajęć. Zajęcia prowadziły miłe 
panie nauczycielki. Na zajęciach 
poznawaliśmy nominały pieniężne, aby dać 
sobie radę w sklepach, graliśmy w różne 
gry edukacyjne, aby poćwiczyć czytanie, 
mowę oraz, niby łatwy, alfabet angielski. 
Tworzyliśmy dialogi i przedstawialiśmy je 
sobie nawzajem, różne plakaty 
kosmetyczne (grupa ekonomiczna) oraz 
plakaty o danym państwie. Były też zajęcia 
outdoorowe. Kilka razy dostaliśmy zadania, 
by w centrum handlowym i bibliotece 
podejść do obcych ludzi i zadawać różne 
pytania, żeby przełamać barierę językową. 
Mechatronicy wraz z panią udali się raz na 
wycieczkę do jednostki wojskowej 
Lancashire Infastry Museum, a następnie 
na spacer do parku. Wspólnie wybraliśmy 
się także do Harris Museum, Art Gallery & 
Library.  
Zajęcia były bardzo ciekawe i przydatne, 
trochę inne niż w szkole. To był dodatkowy 
ważny zastrzyk języka angielskiego, w 
szczególności mówionego, z którym mamy 
zwykle najwięcej problemów. Z pewnością 
ich nie zapomnimy, podobnie jak i nasze 
panie nauczycielki.  



Rozdział VI 
Wycieczka do Manchesteru (Kamil Ochman) 

 

 
 
Po tygodniowym pobycie w Preston 9 marca 2019r. przyszedł czas na pierwszą wycieczkę. Jako cel 
naszej podróży wybraliśmy miasto Manchester. Wszyscy uczestnicy projektu spotkali się o godzinie 
9:00 na dworcu autobusowym w Preston, skąd następnie ruszyliśmy w stronę stacji kolejowej, z której 
mieliśmy dostać się bezpośrednio do Manchesteru. Podczas marszu na stację kolejową niestety nie 
towarzyszyła nam dobra pogoda-silny wiatr oraz opady deszczu. O godzinie 9:30 rozpoczął się nasz 50 
minutowy przejazd pociągiem do największej stacji kolejowej w Manchesterze czyli Piccadilly. Podróż 
pociągiem minęła szybko i przyjemnie. 
Po przyjeździe udaliśmy się w stronę Katedry Manchesterskiej, pogoda nadal niestety nam nie 
dopisywała. W trakcie podróży podziwialiśmy wiele fascynujących budowli. Gdy dotarliśmy do katedry, 
zostaliśmy tam bardzo miło przywitani przewodnikiem w języku polskim. W katedrze mogliśmy 
zobaczyć wiele ciekawych elementów m.in. wieżę, której kamienne rzeźbienia pochodzą sprzed 1421r., 
Kamień Anioła, który jest najstarszym artefaktem obecnym w katedrze i pochodzi z oryginalnego 
kościoła wybudowanego przez Anglosaxonów w VII wieku, bądź też wiele niezwykłych rzeźbionych 
scen. 
Po zwiedzeniu katedry niektórzy wybrali się do Narodowego Muzeum Futbolu (National Football 
Museum) gdzie zobaczyć można było pamiątki i eksponaty od początku istnienia brytyjskiego futbolu, 
oraz wiele interaktywnych atrakcji związanych z piłką nożną. Po wyjściu z muzeum rozpogodziło się 
oraz przyszła pora na trochę czasu wolnego podczas, którego była możliwość aby trochę się rozejrzeć 
po Manchesterze, bądź coś zjeść. O godzinie 13:00 spotkaliśmy się wszyscy pod Muzeum Nauk Ścisłych 
i Przemysłu (Science and Industry Museum). Ekspozycje znajdujące się w muzeum związane są z 
środkami transportu, komunikacją, przemysłem włókienniczym oraz przemysłem energetycznym. 
Znajduje się ono w miejscu, w którym została otwarta pierwsza na świecie stacja kolejowa – 
Manchester Liverpool Road. Pobyt w muzeum był bardzo przyjemny oraz ciekawy. 
Następnym miejscem, które postanowiliśmy zwiedzić była Biblioteka Johna Rylandsa miejsce z 
wyjątkową architekturą w klimacie rodem z Harrego Pottera, posiadające piękne wnętrze pełne 
historii. Podczas czasu wolnego każdy robił na co miał ochotę, jedni zwiedzali muzea, inni wybrali się 
na zakupy do tutejszych centrów handlowych. O godzinie 18:00 cała grupa spotkała się na stacji 
kolejowej, aby udać się w podróż powrotną do Preston. Podróż pociągiem przebiegła szybko oraz 
bezproblemowo. Po powrocie pożegnaliśmy się i udaliśmy się do naszych domów aby odpocząć po 
podróży.  



Rozdział VII 
Wycieczka do Liverpoolu (Wiktoria Wolniewicz) 

 

 
 
W sobotę, 16 marca, nasza "Techniczna 15" postanowiła wybrać się do Liverpoolu. Chwilę po 9 rano 
spotkaliśmy się wszyscy na dworcu kolejowym. Niestety, od rana lał deszcz i to samo miało nas czekać 
w Liverpoolu. Wspólnie wsiedliśmy do pociągu i w okolicach godziny 10;30 byliśmy na miejscu. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od St John's Beacon, czy też Radio City Tower, czyli wieży radiowej i punktu 
obserwacyjnego. Wjechaliśmy na górę, aby zobaczyć panoramę miasta, jak i szukać innych ciekawych 
miejsc wartych obejrzenia. 
Kolejnym punktem naszej wycieczki było World Museum - "Od morza aż po gwiazdy". Muzeum to 
zawiera miliony lat historii naszej planety. W tym kilkupiętrowym budynku mogliśmy zobaczyć m.in. 
różne owady, w naturalnym rozmiarze i powiększone, rzeczy codziennego użytku z różnych stron 
świata, wystawę o starożytnym Egipcie, czy repliki dinozaurów. Następnie poszliśmy podziwiać The 
Royal Albert Dock, czyli kompleks odnowionych budynków z czerwonej cegły. Znajdowało się tam kilka 
muzeów, jak i restauracji oraz sklepów. Było to miejsce bardzo urokliwe, ze względu na piękne budynki 
otaczające wodę. Po zrobieniu kilku fotek, poszliśmy jeszcze odwiedzić członków zespołu The Beatles, a 
raczej ich posągi. Tu też zrobiliśmy kilka zdjęć. Ostatecznie, około godziny 14:00, dostaliśmy czas wolny 
i mogliśmy na własną rękę zwiedzić dostępne muzea - w zależności od zainteresowań. Znajdowały się 
tam m.in. Museum of Liverpool - czyli historia tego 
przepięknego miasta, Merseyside Maritime Museum 
- po prostu muzeum morskie, Tate Museum - które 
zawierało sztukę nowoczesną, oraz chyba 
najpopularniejsze - The Beatles Story. Jeżeli jesteśmy 
już przy Beatlesach, można wspomnieć o 
popularnym tutaj The Cavern Club - miejscu, gdzie 
zespół grał swoje koncerty. Jest to klub 
rockandrollowy działający do dziś, grali tam też The Rolling Stones, Queen czy Rod Steward. Chętni 
odwiedzili także znaną Katedrę w Liverpoolu. Mimo niesprzyjającej pogody - ulewnego deszczu i 
porywającego wiatru - wycieczka była udana, każdy mógł zobaczyć to, co go interesuje i dowiedzieć się 
czegoś ciekawego na temat miasta i nie tylko. 
Wróciliśmy wieczorem, podobnie – pociągiem. Podróż trwała około godziny. Wszyscy zdążyli na 
kolację, a potem raczej każdy poszedł wcześniej spać. Następnego dnia czekała nas kolejna wyprawa, 
tym razem do Blackpool. 
  



Rozdział VIII 
Wycieczka do Blackpool (Sandra Białczak) 

 

 
 
W niedzielę, 17 marca 2019 o godzinie 9:30 wybraliśmy się na naszą 3 wycieczkę do Blackpool. 
Blackpool to nadmorskie miasto słynne głównie z wysokiej wieży przypominającej wieżę Eiffla oraz 
parku rozrywek mieszczącym się wzdłuż wybrzeża. O tej porze roku zarówno wieża jak i Blackpool 
Pleasure Beach są zamknięte. 
Podróż była bardzo krótka, bo trwała zaledwie 20 minut. Naszym środkiem transportu była kolej. 
Słońce zapowiadało ładna pogodę lecz nieoczekiwanie zaczął padać deszcz, wzmógł się wiatr i zrobiło 
się zimno. 
Pierwszym miejscem jakie mieliśmy okazję zobaczyć było 
,,Sea Life" czyli oceanarium, które mieściło się w centrum 
miasta. Mogliśmy obejrzeć dużą ilość organizmów żyjących 
w wodzie. Warunki dla nich zostały tak przystosowane, aby 
czuły się jak na otwartej przestrzeni wodnej. Stworzenia, 
które dominowały to głównie ryby różnego rodzaju, ale 
także: żółwie, koniki morskie, meduzy, kolczatki itp. Dech w 
piersiach zatykało akwarium z tunelem zapełnione rekinami 
i płaszczkami. Robienia zdjęć nie było końca.  
Drugim punktem naszej wycieczki było muzeum Figur Woskowych ,,Madame Tussauds". Miejsce to 
zostało stworzone, aby każdy przebywający tam turysta mógł zobaczyć sławne postacie z wosku. Takie 
jak: Michael Jackson, Ariana Grande, Edward Sheeran, Philip Douglas Taylor, królową Elżbietę, The 
Beatles i wiele innych. Z każdą z tych osób można było zrobić sobie zdjęcie, dotknąć oraz przyjrzeć się z 
bliska. Być może nie wszyscy byli zadowoleni z uwagi na fakt, że woskowe postacie to w 90 procentach 
kopie sławnych Brytyjczyków. Brakowało akcentów z innych narodowości. Tak czy owak, tutaj również 
zrobiliśmy z pewnością grube setki zdjęć. 
Po opuszczeniu muzeum udaliśmy się na plażę, która była odsłonięta na dużej odległości. Tam 
zrobiliśmy sobie zdjęcia oraz mogliśmy podziwiać widok pokaźnych rozmiarów fal. Znaleźli się też tacy, 
którzy zdjęli buty i zamoczyli stopy w tej lodowatej wodzie, brrr. 
Potem, każdy z nas miał czas wolny na zwiedzenie miasta. Po dniu pełnym wrażeń mogliśmy wrócić 
samodzielnie do domu o dowolnej godzinie. Większość z nas wróciła pociągiem, jednak niektórzy nie 
byliby sobą, gdyby nie postanowili wracać inaczej. Okazało się, że trzech mechatroników poszło z 
Blackpool na piechotę. To dystans rzędu 25km, czyli kilka dobrych godzin marszu. Dali radę, przed 
zachodem słońca chłopcy dotarli do swoich rodzin w Preston.    



Rozdział IX 
Blackpool - Preston pieszo (Aleksander Grodecki) 

 
"Ej chłopaki, a co jakby tak wrócić pieszo?" - Pierwsze 
zdanie wypowiedziane przez Karasia po dotarciu do 
Blackpool. Na początku uznaliśmy to za żart, jak 
pewnie większość osób która by to usłyszała, jednak 
Krzysiu szybko dał znać, że naprawdę ma zamiar 
podjąć się 6 godzinnej (Według map google) drogi 
między tymi dwoma miastami. Tak więc Ja 
(Aleksander Grodecki), Krzysztof Karasiński i Michał 
Aleksa zaraz po zwiedzeniu miasta, wskoczeniu do 
oceanu mimo odczuwalnej temperatury 4°C (nie 
mogliśmy się oprzeć) i zjedzeniu czegoś ruszyliśmy ku 
naszemu celowi czyli Dworcu w Preston. Przez 
większość czasu podróżowaliśmy przez tereny 
zielone, widzieliśmy bardzo dużo zwierzyny takiej jak 
owce i konie na rozległych polach, dowiedziałem się 
też później, że okolice przez które podróżowaliśmy 
należą do bardzo zamożnych ludzi. Nic dziwnego 
więc, że wielkości terenów prywatnych były wprost 
proporcjonalne do wielkości domów właścicieli. W 
pamięci szczególnie zapadła mi jedna posiadłość, 
której miejsca zakwaterowania nie było nawet widać 

przez główną bramę, a to wszystko za sprawą bujnej dobrze zadbanej roślinności oraz powierzchni tak 
wielkiej, że można by na niej stworzyć małe boisko. Przez większą część podróży krajobraz pozostawał 
niezmienny, rzekłbym nawet, że był bardzo powtarzalny i monotonny, co nie zmienia faktu, że farmy, 
pola i całe te otwarte przestrzenie a niekiedy nawet góry były warte podjęcia się tej wyprawy. Po 
drodze wpadliśmy na obszar w którym odbywało się szczelinowanie hydrauliczne na potrzeby 
wydobycia gazu spod skorupy Ziemi. Idąc obok tego obiektu zostaliśmy zaczepieni przez starszą panią, 
która zaproponowała nam herbatę, myśląc, że jesteśmy tutaj, w ramach manifestu przeciwko tego 
typu eksploatacji. Nie byliśmy bardzo zdziwieni, ponieważ wszędzie wokół było można zobaczyć banery 
z różnymi hasłami dotyczącego zaprzestaniu tego właśnie procederu. Gdy wyjaśniliśmy, że jesteśmy po 
prostu szalonymi uczniami z Polski, którzy postanowili wybrać się na dłuższy spacer, spotkana osoba 
wyjaśniła nam dlaczego protestują i dlaczego jest to tak ważne dla przyszłych pokoleń. Po wysłuchaniu 
podziękowaliśmy, życzyliśmy powodzenia i ruszyliśmy dalej. Przy końcu podróży zapadła już noc do 
dworca dotarliśmy o 19:58. Zaczynając o 14 dało nam to 2 minutową przewagę przed mapami google 
mimo naszych 3 krótkich postojów. Tak więc cała podróż zajęła nam nieco poniżej 6h, przeszliśmy 27,3 
km licząc tylko drogę z naszego punktu A czyli Blackpool do naszego Punktu B czyli dobrze każdemu 
znanego Bus Station w Preston. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nasz kolega Karaś a my bardzo 
chętnie załapaliśmy się na pokład. Gdybym miał okazję coś takiego powtórzyć jeszcze raz z pewnością 
bym to zrobił, ponieważ nie dość, że zwiedziliśmy kawałek Anglii to jeszcze mieliśmy okazję poznać 
część problemów jej trapiącą oraz zdobyliśmy doświadczenie, które nie w stanie było zdobyć wracając 
przez większość wybraną trasą czyli pociągiem, gdzie podróż trwa niecałe 30 minut. Kończąc opis 
naszej przygody można zadać sobie pytanie dlaczego to zrobiliśmy, czego oczekiwaliśmy? Tak 
naprawdę sami tego nie wiedzieliśmy, a jedynym sposobem żeby się przekonać było podjęcie się tego. 
To pokazuje, że nie zawsze trzeba robić wszystko tak jak jest zaplanowane, można trochę zboczyć z 
kursu a jeżeli się to zrobi, to kto wie co na ciebie czeka na nowej, przez nikogo nie obranej drodze? 
Równie to albo po prostu jesteśmy trochę szaleni... Może uczniowie ZSTiO już tak po prostu mają i 
lubią podejmować się rzeczy o których większość nawet nie myśli? 
  



Rozdział X 
Wycieczka do Londynu (Magdalena Sośnica) 

 

 
 
Jakie miasto przychodzi wam na myśl, gdy słyszycie “Wielka Brytania”? Większość z was 
odpowiedziałaby - Londyn. Tak samo jak ja.  
Londyn to nie tylko stolica Anglii. Londyn to stolica kultury. Majestatyczne miasto, wypełnione 
tradycjami i ludźmi z wielu zakątków świata. Ruchliwa i kreatywna metropolia, która zadziwiała mnie 
na każdym kroku swoim pięknem, nowością i gwarem. Miasto, tętniące życiem za dnia i nocy. Londyn 
to styl życia, który grupa piętnastu osób mogła poznać w ostatni weekend swojej podróży. I chyba to 
właśnie powinnam opowiedzieć, racja? 

Wyruszyliśmy w piątek wieczorem. 
Na zegarku wybiła dwudziesta 
druga godzina, a my zbieraliśmy 
się na dworcu, aby w sprawny 
sposób wejść do autokaru.  
Zajęliśmy swoje miejsca, dwójce z 
nas nawet się poszczęściło. 
Sebastian i Kamil wypatrzyli sobie 
stanowiska w autobusie, w którym 
mogli na spokojnie rozprostować 
nogi. Zapłacili za to gniazdkiem do 

prądu, którego w ich siedzeniach nie było. Na ratunek przybył Michał wraz z całą listwą. Do dziś 
zastanawiam się co miał w głowie zabierając takie cudo. W autokarze było bardzo ciemno, przez co 
średnim wyjściem było dla mnie czytanie książki. A zanim się obejrzałam - cała drużyna udała się w 
objęcia Morfeusza. Nie było wyjścia, zasnąć musiałam i ja. W końcu o takiej godzinie, nie sposób było 
szukać zajęcia w Internecie.  
Około godziny trzeciej dojechaliśmy do Birmingham. Kampanie obudzono ze względu na półgodzinną 
przerwę. Niektórzy, w tym ja, wygrzebali się z wygodnych siedzeń i wyszli zaczerpnąć świeżego 
powietrza. 
Po skorzystaniu z toalety, zostało mi dosyć dużo wolnego czasu. Postanowiłam wyjść na zewnątrz, 
gdzie zauważyłam kręcącego się wokół śmietników - Szymona, i zaraz obok niego Michała.  
Postanowiliśmy opuścić towarzystwo śmieci i pochodzić po mieście. Birmingham ani trochę nie wpadło 
w moje gusta. W powietrzu dziwnie śmierdziało, o trzeciej nad ranem ktoś pijany krzyczał, no i to jak 



brudne było to miejsce. Kompletne przeciwieństwo zadbanego Longridge, w którym przez miesiąc 
mieszkałam. 
Wraz z chłopcami miałam również niemiłą sytuację. Gdy przechodziliśmy uliczką - szlaczkiem podjechał 
do nas nieznajomy mężczyzna. Zapytał nas o środki odurzające, a potem chciał nam jeszcze zapłacić za 
papierosy. Aby nie dostać jeszcze sztyletu pod żebra -- szybko ulotniliśmy się z tamtego miejsca i 
wróciliśmy na dworzec.  
Po odbyciu dosyć specyficznego spotkania - usiedliśmy na swoich siedzeniach, aby ponownie zasnąć i 
przetrwać koniec podróży.  
W Londynie miał na nas czekać mój przyjaciel z dzieciństwa, aby nas oprowadzić. Niestety nie zjawił się 
i mimo, że chciałam na niego poczekać - reszta grupy postanowiła iść dalej. Niezbyt zadowolona z tego 
faktu, podreptałam za nimi, bo cóż mogłam w tym momencie zrobić? 
Stolica Anglii jest niezwykle duża, to też sam dworzec- Victoria, dzieli się na parę sektorów w osobnych, 
trochę oddalonych od siebie budynkach. A my w poszukiwaniu toalety dla zbłąkanych dusz - 
przeszliśmy z dworca autobusowego, przez ulicę, galerię i końcowo dotarliśmy na dworzec kolejowy  
Wiecie co od razu rzuciło mi się 
w oczy? Wielka reklama napoju 
energetycznego o smaku 
espresso. Tak wiem, na 
wycieczce powinny mnie 
interesować inne rzeczy, ale to 
było limitowane! I z racji, że nie 
zapomniałam o swoim kumplu, 
który kolekcjonuje takowe 
puszki - musiałam wstąpić do 
sklepu i zaopatrzyć się w dwie 
sztuki.  
A co do toalet. Pudło. Na tym dworcu też ich nie było, ale zaraz za nim znajdowały się toi toie. No 
niesamowicie bogaty ten Londyn.  
I faktycznie bogaty. Na przerwie półgodzinnej, podczas której mieliśmy zaopatrzyć się w jedzenie - 
trójka bohaterów z kampanii oglądała ludzi bezdomnych, którzy w Londynie są tak dziani, że śpią w 
namiotach, albo pudłach po lodówce. Wiecie, bezdomni są domni. Niesamowite.  
Po wypiciu ciepłej, białej czekolady - na zegarku wybiła godzina ósma, a my ruszyliśmy dalej. Przed 
siebie.  
Właściwie to na takich wycieczkach do końca nigdy nie wiem dokąd zmierzamy. Czy my w ogóle dobrze 
zmierzamy? Za każdym razem, kiedy wpatruję się w dłonie pana Postrzecha to nie używa on 
pomocnego wujka google. Może tak naprawdę nas okłamał i już kiedyś był w tych miejscach?  
No cóż...szliśmy i to chyba było najważniejsze. Zaspanymi oczami wpatrywałam się w architekturę tego 
miejsca, która tym razem nie bardzo mnie fascynowała.  
Większą uwagę przykuł park porośnięty licznymi roślinami i to jak mogłam zaobserwować nadchodzącą 
wiosnę, w postaci wytrącanych z gałęzi i powoli spadających ku jeziorze - kwiatów kwitnącej wiśni. Nie 
było ich sporo, ale już w sercu poczułam, że to dopiero początek. Początek dziewiętnastej wiosny, 
którą spędzam na tej ziemi.  
Wracając do priorytetów - minęliśmy ten przepiękny park, aby później wysłuchać hałasu włączonej 
kosiarki i zobaczyć drifty jednego z tamtejszych ogrodników.  
W międzyczasie, pan Postrzech jak zawsze biegał między nami, aby najwyraźniej wykonać challenge 
tysiąca zdjęć podczas projektu.  
Dotarliśmy do Buckingham Palace, perły architektury barokowej. Niestety ze względu na wczesną porę, 
nie było dane nam obejrzeć zmiany warty. A szkoda, bo w późniejszych moich losach - zapomniałam 
wrócić do tego miejsca.  
Następnym przystankiem był znanym nam wszystkim - Big Ben. No i tutaj kolejny raz musiałam się 
zawieść. Wspaniała wieża zegarowa, pięknie wyglądała tylko na zdjęciach, bo obecnie przeprowadzana 
była renowacja.  



Lekko zrezygnowani, ruszyliśmy dalej. Stanęliśmy na środku mostu, aby obejrzeć z daleka kolejną znaną 
atrakcję - London Eye. Szybkie zdjęcia, no i co dalej?  
Akurat w tym momencie na mój telefon doszła wiadomość od wcześniej wspomnianego przyjaciela. 
Okazało się, że Michał zaspał przez co nie mógł przyjechać po nas na czas. Postanowiłam pozostać w 
tym punkcie widokowym razem z Michałem z mojej klasy. Na potrzeby tego sprawozdania - nazwijmy 
go po prostu Aleksą, od jego nazwiska.  

I kiedy reszta grupy 
odchodziła, ja wraz z Aleksą 
grzecznie czekaliśmy na 
murku, w międzyczasie 
jedząc wrapy z kurczakiem 
od mojego host taty.  
A kiedy Michał ponownie 
mi nie odpisywał, szybko 
zeskoczyliśmy z siedzenia i 
postanowiliśmy gdzieś się 
przejść. W końcu jesteśmy 
w Londynie i nie będziemy 
marnować aż tyle czasu.  

Spojrzeliśmy do zaufanego źródła w telefonie i zauważyliśmy miejsce do którego warto było się udać, 
nie, nie - tym razem to nie sklep! To Tower Bridge. Ogromny, zwodzony most umożliwiający przejście z 
jednego brzegu na drugi.  
Jeśli myślicie, że nasza droga miała być tak całkowicie prosta, to jesteście w błędzie. Oczywista rzecz, że 
trzeba było ją sobie utrudnić!  
Zaraz kiedy tylko na pierwszym przejściu zobaczyliśmy dostępne rowery do wypożyczenia, było trzeba 
obadać wszystkie automaty i firmy w mieście, aby końcowo dorwać swojego rumaka. I pojeździć nim 
trzydzieści minut.  
Dopiero po niecałych dziesięciu minutach, moje mięśnie dały znać, że nie jeździłam rowerem od blisko 
pięciu lat, a mój wysiłek fizyczny kończy się na porannym biegu do autobusu. Chociaż i on bardziej 
przypomina żółwi chód, niż wyścig szczurów.  
W połowie drogi zrobiliśmy postój, aby sprawdzić powiadomienie na telefonach. Okazało się, że nie 
tylko dla nas wycieczka rowerowa okazała się wystarczająco kusząca. Reszta grupy również 
wypożyczyła wspaniałe wierzchowce i zorganizowali sobie - trochę bardziej zdrowe - zwiedzanie 
Londynu.  
Po prawej zauważyłam wspaniałą 
budowlę, przypominającą zamek 
średniowieczny. Gdy głębiej 
zbadałam temat - okazało się, że jest 
to Tower Of London. Budowla 
obronna, pałac i więzienie o 
wyjątkowej, i popularnej legendzie, 
która głosi, że dopóki na wieżach 
Tower będą żyły kruki, tak długo 
trwać będzie imperium brytyjskie. I 
faktycznie tak było. Strażnicy 
pilnowali, aby te wyszczególnione ptaki żyły dobrze w swojej twierdzy.  
Gdy znaleźliśmy stanowisko, w którym mogliśmy bezpiecznie odstawić rowery - udaliśmy się do 
miejsca docelowego - Tower Bridge, które mieściło się nieopodal wspomnianej fortecy. I chociaż ludzi 
było tam całkiem sporo, wykonalne było przystanie gdzieś na moment i podziwianie panoramy 
Londynu. Na brzegach Tamizy bez większych problemów było można zauważyć wiele pubów i statków. 
I z daleka widoczne sylwetki szczęśliwych osób. Bo wiecie to trochę dziwne uczucie gdy na większości 
twarzy, które zauważa się podczas zwykłego spaceru - widzi się lekko uniesione kąciki ust.  



Spotkaliśmy również resztę grupy, którą zgubiliśmy wcześniej. Aleksa dołączył do nich, a ja czekając na 
mojego przyjaciela z dzieciństwa, dalej melancholijnie wpatrywałam się w architekturę tego miejsca.  
I tu właściwie moja historia z członkami projektu się kończy. Londyn był za dużym miastem, aby 
ponownie ich odnaleźć. Niby zwiedzaliśmy te same miejsca, ale za każdym razem może tylko jedna, 
albo dwie osoby przewinęły się przez moje oczy. A ze względu na moje prywatne życie, pozwolę sobie 
streścić resztę opowieści bardziej do miejsc, które były przez nas odwiedzane.  
Byliśmy jednak w ciągłym kontakcie. Mechatronikom szczególnie upodobały się rowery - a te 
elektryczne były nie lada igraszką. To też najpewniej zauważycie po dodanych zdjęciach. Szkoda, że nie 
uchwycili chwili karmienia wiewiórek, musiało wyglądać to co najmniej uroczo.  
Muszę wspomnieć o Hyde Parku, który nie wiem dlaczego na początku kojarzył mi się z skateparkiem. 
Okazał się jednak królewskim parkiem, w którym można przez chwilę poczuć delikatny i beztroski 
wietrzyk zdumienia. Tak, odpoczynek na ławce w zielonym tunelu. Tego mi brakowało po tak długiej 
podróży do Londynu, i najpewniej nie tylko mi.  
W Londynie, sercu państwa anglikańskiego znajduję się sporo katedr. Myślę, że zabrakło by mi czasu, 
aby opisać i zwiedzić je wszystkie. W dodatku niezbyt mnie interesowały, dlatego też nie bywałam tam 
zbyt chętnie.  
Jako artystka, zawitałam do British Museum, w poszukiwaniu inspiracji. I chociaż wystrój był naprawdę 
zdumiewający, a wystawy wykonane w sposób schludny i przejrzysty - tak jak sama, weny nie 
odnalazłam.   
Iskierkę kreatywności odnalazłam jednak w Camden - jedna z trzydziestu dwóch gmin Londynu. Ta 
niesamowita mieścina była wypełniona po brzegi ludźmi, sklepami i jedzeniem. Wspaniałym 
jedzeniem, w którym można było się zakochać. I ja również pokochałam, różowego donuta w wielkości 
ludzkiej czaszki.  
Camden to była jednak dla 
mnie czysta abstrakcja. 
Młodzieżowe miasto, zabijacz 
czasu - w którym faktycznie 
można było jakkolwiek go 
spożytkować. O ile ktoś lubi 
zakupy.  
Widziałam nawet restaurację, 
która swoich klientów 
wysyłała w pontonie ze 
stolikiem na Tamizę. Tak, 
tutaj nie dało się nudzić.  
Niezwykła w tej metropolii jest architektura, o której już dużo razy wspominałam. Obok nowiuteńkich 
wieżowców, znajduję się rzymski budynek z doryckimi kolumnami. Co parę ulic, znajdzie się również 
chociaż minimalnej wielkości zielone oczko, park, w którym można na spokojnie przemyśleć dalsze 
plany.  
Wszędzie coś się świeci, wszędzie ktoś jest i wszędzie...znajduje się chaos. Chaos nad którym tak 
naprawdę się panuje. I to jest niesamowite, że w jednym mieście znajduje się tak dużo osób i kultur, a 
jednak jest to w stanie funkcjonować w normalny sposób.  
Tak, Londyn mimo ciągłych gonitw za kolejnym autobusem - wydawał mi się piękny z samego jego 
istnienia. I właśnie dlatego serdecznie was do niego zapraszam. I dziękuje, że mogłam spędzić w nim 
chociaż te kilka chwil swojego życia. 
Do Preston pojechaliśmy autobusem nocnym, gdzie byliśmy o 5:30. Na szczęście to niedziela, a wiec 
czas na zasłużony odpoczynek. 
 
  



Rozdział XI 
Życie w Preston (Paulina Koloch) 

 
Preston, jest to miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), ośrodek administracyjny hrabstwa Lancashire, w 
dystrykcie Preston, port nad estuarium rzeki Ribble (Morze Irlandzkie). 
Lokalne życie trochę różni się od polskiego. Pierwszą rzeczą jest ruch uliczny który jest lewostronny. Na 
drogach panuje ogólny chaos. Kierowcy mimo tego że przestrzegają ogólnych przepisów ruchu 
drogowego nie są uprzejmi w stosunku do siebie a także pieszych. Światła co prawda obowiązują, lecz 
nie każdy pieszy się do nich stosuje. Można zauważyć także to, że gdy dana osoba chce przejść na 
drugą stronę ulicy bardzo rzadko jest przepuszczana przez innego uczestnika ruchu drogowego. 
Można zauważyć także zaparkowane na jezdni samochody, które teoretycznie powinny znacznie 
utrudniać ruch, natomiast w praktyce nikt nie zwraca na nie uwagi i są one sprawnie omijane. 
Komunikacja miejska była natomiast dla 
nas miłym zaskoczeniem. Kierowcy oraz 
pasażerowie są kulturalni i uprzejmi. 
Większość autobusów jest piętrowych, 
więc miejsca jest dużo natomiast gdy do 
pojazdu wchodzi osoba starsza lub chora 
inni ludzie z uśmiechem na twarzy 
pomagają jej w bezpiecznym wejściu lub 
wyjściu z autobusu. Kierowcy witają się 
jak i żegnają z pasażerami, czasami 
zapytają jak mija dzień. Działa to także w drugą stronę, ponieważ pasażerowie zawsze dziękują 
kierowcy gdy opuszczają pojazd. Myślę, że możemy brać przykład z takiego zachowania. 
Kolejną rzeczą jest ilość osób w centrach handlowych, kawiarniach i pubach. Praktycznie przez cały 
czas miejsca takie jak lokalne Fishergate są pełne ludzi robiących zakupy powoli i w spokoju, nikt nie 
ściga się do kasy ani nie przepycha. Miejsca takie jak restauracje lub kawiarnie tętnią życiem przez cały 
dzień. Ludzie spotykają się na śniadaniu, lunchu, obiedzie lub kolacji. Często możemy zauważyć całe 
rodziny spędzające wspólnie czas przy posiłku. 
Wszystkie sklepy jak i centra handlowe są czynne od poniedziałku do soboty do godziny 18:00, 
natomiast w niedziele do 17:00. Jest to znacznie krótszy czas niż w Polsce. Restauracje i puby 
natomiast są czynne do późnych godzin wieczornych tak, aby ludzie mogli odpocząć w gronie 
najbliższych. 
Kiedy tydzień dobiega końca, w piątkowe i sobotnie wieczory na ulicach miasta możemy zauważyć 
znacznie więcej ludzi niż w tygodniu, wszystko za sprawą otwartych klubów tanecznych i innych miejsc 
w których można potańczyć, pośmiać się i coś zjeść. W takich momentach możemy zauważyć także 
znacznie więcej służb pilnujących porządku na ulicach. 
Polacy są obecni na Wyspach Brytyjskich dlatego często możemy usłyszeć w sklepie, muzeum lub 
restauracji nasz ojczysty język.  
Wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii, nie tylko Preston są bardzo pomocni i życzliwi. Kiedy zapyta się 
ich o drogę to nie tylko wskażą właściwą, lecz nawet z chęcią potowarzyszą w drodze do naszego celu. 
Co chwile możemy usłyszeć od obcych ludzi "Jak leci?" "Masz dobry dzień?" Jest to bardzo miłe i 
budujące. 
Pogoda jak każdy się spodziewał jest w kratkę. Czasami przez cały dzień pada deszcz, innego dnia 
możemy zauważyć przebłyski słońca. Jest bardzo mało słonecznych, ciepłych dni. Z reguły jest zimno, 
więc chodzimy w zimowych kurtkach, szalikach i czapkach. Znacznie różnimy się wyglądem od 
mieszkańców, ponieważ oni są przyzwyczajeni do warunków pogodowych, które ani trochę nie 
przeszkadzają im w codziennym życiu. Nam natomiast brakuje trochę ciepła i słońca. Mimo wszystko 
jest to bardzo kulturalny i przyjazny kraj. Można odczuć ciepło bijące od ludzi poprzez uśmiech i miłe 
słowa.   



Rozdział XII 
Czas wolny (Sebastian Szołtysek) 

 

 
 
Podczas stażu każdy z uczestników kończył pracę o godzinie 16:00 i zaczynał się zwykle tak zwany czas 
wolny. Przez pierwsze dwa tygodnie praktyki panowała typowa angielska pogoda. Może to i dobrze, bo 
musieliśmy chodzi na zajęcia z języka angielskiego, które były po pracy. Kiedy kurs się skończył było 
więcej wolnego czasu. Każdy wtedy mógł wcześniej pójść do domu albo robić to, na co miał ochotę. 
Czekał na nas jeszcze do zrobienia kurs OLS, do którego praktycznie codziennie przysiadaliśmy. Kiedy 
pogoda poprawiła się, staraliśmy się spędzać jak najwięcej czasu poza domem, spotykając się na 
mieście czy w pubie. Dziewczyny oczywiście większość wolnego czasu chodziły po sklepach i 
restauracjach, kiedy chłopcy zwiedzali okolice oraz nawiązywali nowe znajomości. Jedynym minusem 
było to, że ostatni autobus był o 22:30. W weekendy odwiedzaliśmy popularne miasta takie jak 
Liverpool, Manchester, a nawet Londyn, gdzie zwiedziliśmy wiele ciekawych i malowniczych miejsc. 
Niektórzy nie byli zainteresowani zbytnio wyjściami. Woleli spędzać popołudnia czy wieczory w domu 
oglądając filmy bądź seriale, czy przesiadując przed ekranem komputera. Cały 4 tygodniowy staż 
spędziliśmy w świetnym miejscu, w miłej atmosferze z ciekawymi ludźmi.   

 

  



Rozdział XIII 
Powrót do Polski (Dominik Wąsowicz) 

 

 
 
To był ten dzień, 30.04.2019. Wszystko zaczęło się o 1:00 w nocy, kiedy to miały przyjechać po nas 2 
minibusy. Praktycznie nikt nie spał do godziny odbioru. Oczywiście nie mogło obyć się bez problemów. 
Pierwszy kierowca błądził między naszymi domami, ponieważ jego system nawigacji działał inaczej, 
zamiast w lewo skręcał w prawo i na odwrót. Drugi natomiast pojechał na lotnisko do Manchesteru, 
zamiast po uczniów, bo myślał, że ma nas tam odebrać. Szczęśliwie jednak około 3:00 wszyscy już 
zostali zabrani oraz byli w drodze na lotnisko. Około 4:30 byliśmy już na miejscu, gotowi, choć lekko 
zaspani. Przeszliśmy przez odprawę bez większych problemów. Nadaliśmy nasze ciężkie 23kg walizki. 
Nie było też problemów z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Wyjątkiem był Sandra =, której 
nie pozwolono wnieść do tej strefy ogromnego Minionka, którego dostała od pracowników firmy 
goszczącej. Na szczęście obsługa Lufthansy zgodziła się na nadanie pluszaka, który poleciał w luku 
bagażowym. Po godzinie czekania weszliśmy na nasz samolot do Frankfurtu. Na miejscu byliśmy już o 
9:17. Od razu poszliśmy do następnej bramki docelowej, gdzie mogliśmy wygodnie zasiąść w fotelach i 
czekać przez 2 godziny na następny lot. Dwóch naszych kolegów postanowiło pozwiedzać to 
gigantyczne lotnisko i nieświadomie wyszli poza strefę w której przebywaliśmy. Na dodatek pozostawili 
oni swoje rzeczy, w tym karty pokładowe. Tu się właśnie zaczęło małe piekło dla wszystkich. 
Rozpoczęły się telefony, bieganiny z biletami i generalnie kupa nerwów. Na szczęście wszyscy w 
ostatniej chwili zdążyli na lot, 
omijając potrzebę czekania na 
następny lot i pewnie spore 
koszty z tym związane. W 
samolocie emocje już opadły, 
wszyscy już żartowali z tej 
sytuacji. Przylecieliśmy do Katowic 
punktualnie o 13:15. Na 
niektórych czekały już „komitety 
powitalne” w postaci rodzin i 
znajomych. Reszta udała się do 
minibusa, który zawiózł nas do 
szkoły, gdzie czekały na nas same 
znajome twarze.  



Rozdział XIV 
Zdobyte certyfikaty 

 
Europass Mobilność (w języku polskim i angielskim) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Certyfikat of firmy goszczącej               Certyfikat of firmy pośredniczącej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certyfikat wydany przez ZSTIO              Certyfikat ukończenia kursu językowego 

 
 
 
 
 
 
  



Rozdział XV 
Opinie uczestników 

 

Martyna Baran 
Wyjazd, projekt daje nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim doświadczenie, 
jako sam wyjazd. Przez miesiąc poziom języka angielskiego nie stał się może nagle idealny, ale na 
pewno czuję się pewniej używając go. Ten czas pokazał nam inną kulturę, do której byliśmy zmuszeni 
się przyłączyć, jednak życie tutaj, jak i samo miasto - Preston - jest piękne. Natrafiamy tutaj na wielu 
pozytywnych, uśmiechniętych ludzi. 
 
Sandra Białczak 
Program Erasmus+ oferuje praktyki, które są ogromną przygodą i dużym doświadczeniem. Miesięczny 
pobyt w Preston pozwolił mi poznać wiele osób, zwiedzić ciekawe miejsca oraz podszkolić język 
angielski. Podczas stażu w YMCA miałam okazje zobaczyć jak wygląda funkcjonowanie firmy. Moimi 
głównymi zadaniami było przyjmowanie towaru, liczenie oraz raportowanie miesięcznych zysków i 
strat. Moja firma składała się z 6 pracowników oraz 4 wolontariuszy. Pracownicy zmieniali się w ciągu 
tygodnia , także miałam okazję pracować z różnymi osobami. 
Każdego dnia posługiwałam się językiem angielskim. Moi współpracownicy mieli charakterystyczny 
akcent, przez co nie zawsze dało się wszystko zrozumieć.  
Miejsca jakie miałam okazję zobaczyć podczas pobytu w Anglii to: Manchester, Liverpool, Blackpool 
oraz Londyn. Wycieczki zawsze były zorganizowane, ciekawe i przebiegały w miłej atmosferze. 
Uważam, że warto było wziąć udział w projekcie. Była to ogromna przygoda. Jeśli dostałabym drugą 
taką szansę to skorzystałabym z niej ponownie. Mogę śmiało polecić swoim młodszym kolegom. Teraz 
zostaną w nas wspaniałe wspomnienia o miło spędzonym czasie w Anglii. 
 
Anna Świątek 
Praktyki odbyte dzięki programowi Erasmus+ były dla mnie wspaniałą przygodą. Poznałam wielu 
ciekawych oraz pełnych serdeczności ludzi. Zawsze wokół mnie panowała miła atmosfera, więc nie 
musiałam się niczym stresować. Pomimo faktu, że nie do końca dobrze znam język angielski, zawsze 
dawałam radę porozumieć się z mieszkającymi tam ludźmi. Jeżeli pojawiały się większe problemy, z 
pomocą przychodził nam translator. Mogłam poznać kulturę, charakterystyczne jedzenie oraz zwyczaje 
związane z Anglią. Oczywiście, co najważniejsze nabrałam doświadczenia w swoim zawodzie. Przez cały 
miesiąc mogłam obserwować pracowników biurowych oraz poznać ich obowiązki. Starałam się jak 
najlepiej wykonywać powierzone mi zadania. 
Projekt Erasmus+ umożliwił mi zwiedzenie wielu ciekawych miejsc. W weekendy podróżowałam do 
takich miast jak Liverpool, Menchester, Blackpool oraz Londyn. Było to dla mnie fantastycznym 
przeżyciem. 
Projekt oceniam bardzo pozytywnie. Cieszę się, że przełamałam swój strach oraz obawy związane z 
wyjazdem i zdecydowałam się wziąć udział w rekrutacji. Nigdy w życiu nie miałam okazji lecieć 
samolotem, tak że była to dla mnie dodatkowa atrakcja. Pomimo tęsknoty za bliskimi, nie żałuję 
udziału w projekcie i zachęcam wszystkich mających okazję do rekrutacji. 
 
Wiktoria Wolniewicz 
Projekt oceniam na duży plus. Przyjechałam tu, aby się czegoś nauczyć i udało mi się to, bo m.in. 
podszkoliłam swój angielski, rozmawiając zarówno podczas praktyk, jak i poza godzinami pracy np. w 
sklepie; poznałam także przydatne w pracy programy komputerowe, jak i dokumenty z którymi miałam 
styczność w biurze pośrednictwa pracy.  
Kolejną zaletą projektu jest to, że wyjeżdża się nie tylko do pracy, ale także po to, aby poznać kulturę i 
zwiedzić ważniejsze miejsca w danym kraju. Dzięki temu miałam także szansę sporo zwiedzić, np. 
Londyn, Liverpool, czy Manchester.  



Wzięcie udziału w projekcie Erasmus+ to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, ponieważ 
zdobyłam doświadczenie zarówno kulturowe jak i zawodowe, dlatego polecam go wszystkim, którzy 
jeszcze się zastanawiają! 
 
Paulina Koloch 
Program Erasmus+ jest bardzo pomocnym programem dla młodych ludzi, którzy pragną się dokształcić 
nie tylko w kierunku na jakim się uczą ale także w języku obcym. Otwiera on różne drogi i możliwości 
zarówno w trakcie trwania jak i po zakończonym wyjeździe. Jest to okazja do poznania nowej kultury, 
ludzi oraz warunków pracy w innym kraju. 
Uważam, że miesięczne poznawanie nowego kraju, obcych ludzi i kultury wymaga wiele cierpliwości i 
samozaparcia. Trzeba radzić sobie ze wszystkimi powierzonymi obowiązkami i zadaniami tak, aby 
wszystko było dobrze wykonane. Jest to także ogromna lekcja języka, ponieważ praktycznie przez cały 
okres trwania praktyk trzeba porozumiewać się w obcym języku co czasem może przysparzać trudności 
i być naprawdę męczące.  
Realizowany program kulturowy w postaci wycieczek mimo ciężkich momentów był dużym przeżyciem, 
ponieważ mogliśmy zwiedzić mnóstwo ciekawych miejsc, które niejednokrotnie robiły wrażenie i 
zachwycały swoim pięknem. 
W sytuacjach ciężkich niejednokrotnie mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony opiekuna, które było dla 
nas ogromnym ułatwieniem gdy na naszej drodze pojawiła się przeszkoda, której nie byliśmy w stanie 
sami pokonać.  
Myślę, że mimo trudności i stresowych sytuacji było to wartościowe doświadczenie, które nauczyło 
mnie dyscypliny oraz ogromnego samozaparcia i wiary we własne siły i możliwości.  
Uważam, że warto aplikować do tego programu, ponieważ jest to ogromna szansa i duże przeżycie. 
 
Weronika Sponda 
Projekt i praktyki oceniam bardzo pozytywnie. Anglia okazała się deszczowa, ale to nie zabrało jej 
uroku. Czas na praktykach upłynął bardzo szybko. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie. Wyjazd 
dał mi możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, ich kultury oraz obyczajów. Rodzina u której 
mieszkałam była wspaniała i troskliwa. Praca jak i nauka angielskiego przynosiła mi wiele satysfakcji. 
Podczas pobytu mieliśmy okazję zwiedzić wiele miast oraz skorzystać z całej masy atrakcji. Każdą 
wycieczkę bardzo miło wspominam i chciałabym w przyszłości wrócić do tych miejsc. Jestem 
zadowolona, że zdecydowałam się na udział w projekcie i mogłam polecieć do Anglii. Uważam, że była 
to cudowna przygoda w trakcie, której podniosłam swoje umiejętności językowe oraz kwalifikacje 
zawodowe. Erasmus+ okazał się być wielką szansą i jestem dumna, że udało mi się ją wykorzystać. 
Będę miło wspominać czas spędzony w Anglii. Myślę, że chętnie skorzystałabym z programu ponownie. 
 
Michał Aleksa 
Pomimo wszelkich obaw, uważam, że ten projekt pozwoli mi w przyszłości na dostanie lepszej pracy, 
ponieważ umożliwił mi zdobycie nowych umiejętności informatyczno-mechatronicznych. Zdaje sobie 
sprawę, że mogę być bardziej atrakcyjny na rynku pracy ze względu na doświadczenie zawodowe oraz 
na rozwinięty język. Dzięki temu projektowi zwiedziłem również piękne miejsca, poznałem inną kulturę i 
zwyczaje. Sądzę że gdyby nie to, to nie odważyłbym się na samodzielny taki wyjazd dlatego dziękuje za 
drugą szansę uczestnictwa, gdyż naprawdę dużo mi to daje. 
 
Krzysztof Karasiński 
Od razu gdy dowiedziałem się o projekcie, wiedziałem, że chce brać w nim udział. Bardzo lubię język 
angielski, więc była to idealna okazja, żeby się sprawdzić. Praca w angielskiej firmie, sprawiała mi wiele 
radości, a uprzejmość moich współpracowników tylko poprawiała to uczucie. Mój "boss" był na tyle 
miły, że pożyczył mi rower. Miałem więc okazję pojeździć trochę po "złej" stronie ulicy. Każdemu z 
całego serca polecam odbyć praktyki za granicą. Jest to świetna okazja, żeby zdobyć nowe 
doświadczenia, a przy okazji przeżyć coś niezwykłego. Nie bez powodu mówi się, że podróże kształcą. 
 



Kamil Ochman 
Wielka Brytania była krajem, który zawsze chciałem odwiedzić, dzięki projektowi Erasmus+ stało się to 
możliwe. Projekt pozwolił mi poszerzyć moje horyzonty dzięki zdobyciu nowych doświadczeń 
związanych z umiejętnościami zawodowymi, językowymi oraz samodzielnością. Przekonałem się na 
własne oczy jak wygląda tutejsze życie społeczne, poznałem panującą tutaj kulturę, zasmakowałem 
lokalnej kuchni oraz mogłem zwiedzić wiele ciekawych miejsc oraz zobaczyć piękne krajobrazy. 
Uważam, że projekt okazał się bardzo ciekawym przeżyciem, które na długo zostanie w mojej pamięci. 
 
Sebastian Szołtysek 
W projekcie wziąłem udział, aby nabyć nowych umiejętności zawodowych jak i umiejętności w 
porozumiewaniu się w obcym języku, ale również po to by zwiedzić kawałek świata. Wszystkie z 
powyższych punktów udało mi się spełnić podczas projektu szkolnego. Przez te 4 tygodnie miałem wiele 
okazji do rozmów z host rodziną, z kierowcą w autobusie, czy z native speakerem, co pozwoliło mi 
polepszyć mój język angielski i dowiedzieć się wiele rzeczy o kulturze Anglii. W weekendy wybieraliśmy 
się na wycieczki do Liverpoolu, Manchesteru czy nawet Londynu. To były dobrze spędzone 4 tygodnie 
życia i polecam każdemu wzięcie udziału w takim projekcie. 
 
Karol Szewczyk 
Staż w Preston w tutejszych firmach jest dobrym doświadczeniem zarówno językowym, jak i 
praktycznym. Uważam, że ten projekt w znaczącym stopniu pozwolił mi zdobyć nowe doświadczenie, 
które na pewno będzie niezbędne w dalszym rozwoju swoich umiejętności. Moim zdaniem jest to 
świetna okazja, aby oprócz pracy poznać nowy kraj i nabrać nowych doświadczeń. Miejsce pracy, jak i 
zamieszkania jest zapewnione przez organizatorów projektu. Codziennie trzeba iść do pracy i zajmować 
się innymi obowiązkami, ale przynajmniej można się czegoś w tej pracy nauczyć. Oprócz samych 
praktyk odwiedziliśmy sporo pięknych miejsc, chociaż pogoda nie była przyjazna, nie było na co 
narzekać, ponieważ i tak większość z nich była w zamkniętych pomieszczeniach. Jak oceniam te 
praktyki? Zdecydowanie warto było na nie wyjechać. Nie tylko ze względu na to, że swój czas wolny 
mogłem spędzać w mieście, które jest wspaniałe pod wieloma względami, ale również podczas pracy 
bawiłem się przednio. 
 
Dominik Wąsowicz 
Praktyki w Wielkiej Brytanii były ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło mi na poszerzenie swojej 
wiedzy z konserwacji oraz napraw praktycznych, głębsze poznanie kultury angielskiej oraz na 
doskonalenie języka. Mogliśmy spróbować tutejszej kuchni i jej specjałów, które o dziwo przypadły mi 
do gustu. Zwiedziliśmy Liverpool, Blackpool, Manchester i Londyn. Lekcje języka angielskiego były 
ciekawe i dzięki miłej nauczycielce szybko mijał nam na nich czas. Dzięki przygotowaniom przed 
wyjazdem, wiedziałem czego mogę się spodziewać na miejscu oraz znałem podstawy języka i tutejszej 
kultury. Bardzo polecam wyjazd na staż, ponieważ jest to ciekawe doświadczenie, taka szansa może się 
już więcej nie powtórzyć. Będę długo pamiętał wszelkie wspomnienia związane z tym wyjazdem. 
 
Aleksander Grodecki 
Program Erasmus+ a dokładniej jego mobilinością uczniów naszej szkoły do Anglii na pewno zostawi 
wiele wspomnień, doświadczeń, przeżyć które zapamiętamy na długo, jeżeli nie do końca życia. Od 
samego wyjścia z domu w Polsce towarzyszyły mi emocje związane z wyjazdem za granicę i życia w 
innym kraju przez cały miesiąc. Na miejscu każdy dzień przynosi coś innego, są obowiązki, dobre chwile 
również pojawić mogą się te gorsze, w końcu takie jest życie. Uczestnicząc w projekcie będziemy 
świadkami innej kultury, innych zwyczajów, innych poglądów, innych ludzi, Z pewnością wyjazd 
przynosi ogromną ilość pozytywów i jest wart próby. Najlepsze jest to, że każda mobilność jest inna. Nie 
uświadczysz dokładnie takich samych historii jeżeli postanowisz jechać jeszcze raz. Możesz dowiedzieć 
się dużo nie tylko o kraju i wszystkim co z nim związane, ale również w pewnym stopniu możesz poznać 
siebie. Jak reagujesz na pewne rzeczy, jak czujesz się w nowym środowisku, jak łatwo przystosowujesz 
się do naprawdę różnych sytuacji. Projekt jest czymś więcej niż dobrą zabawą, pracą i zwiedzaniem, w 



pewnym sensie możesz z niego wynieść o wiele więcej niż ci się wydaje. Może też być zupełnie na 
odwrót, można się zamknąć, narzekać i uważać, że wszystko jest nie tak jak powinno ale tak naprawdę 
bardzo dużą rolę odgrywasz tutaj ty sam, to jak budujesz relacje z innymi, jak radzisz sobie z 
problemami, jak radzisz sobie pozostawiony na własną rękę. Bardzo cenię sobie swobodę jaką 
dostaliśmy, nie ma tu nadmiernej kontroli, zamartwiania się czy coś się nam stanie, bycia przezornie 
ostrożnym. Program daje ci dostęp do kraju, daje żywność, miejsce do spania, pracę a cała reszta, co z 
tego weźmiesz dla siebie zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Do domu ze sobą zabiorę dużo dobrych 
wspomnień, znajdą się też te gorsze, nie ma co oszukiwać i koloryzować, tak, w projekcie zdarzają się 
momenty kiedy coś nie idzie po twojej myśli, ale kiedy one się nie zdarzają? Jeżeli zastanawiasz się czy 
jechać podsumuję to tak. Jeżeli nie pojedziesz nigdy nie będziesz wiedział co mogło się stać, czy twój 
czas byłby najlepszym czasem jaki spędziłeś, najgorszym, czymś po środku? Jest tylko jeden sposób żeby 
się przekonać, po prostu to zrobić. Jeżeli wszystko pójdzie źle, dalej masz zaliczone zagraniczne 
praktyki, które będą coś znaczyły na twoim papierze. Więc dlaczego nie spróbować? Dlaczego nie 
podjąć tego wyzwania i nie skorzystać z danej szansy? Ile razy będziesz jeszcze miał okazję wyjechać na 
taki staż? Jak to mówią “Jesteś kowalem swojego losu” Więc kuj żelazo póki gorące i nie bój się 
podejmować wyzwań. 
 
Magdalena Sośnica 
Wyjazd do Wielkiej Brytanii to była moja pierwsza podróż poza granicę ojczystego kraju. Czas spędzony 
z host rodziną i współpracownikami w firmie - sprawił iż poznałam angielskie, domowe zwyczaje. Liczne 
co weekendowe wycieczki zwiększyły moją znajomość kultury i architektury Zjednoczonego Królestwa. 
A codzienne rozmowy z ludźmi, czy to w sklepie, czy na przystankach poprawiły moją mowę i śmiałość 
w języku angielskim! 
Wszystkie powyższe zdania świadczą iż praktyki z programu Erasmus+ były dla mnie świetnym 
sposobem na nabranie niezbędnego doświadczenia zarówno życiowego, jak i tego zawodowego. 
 
Szymon Woch 
Projekt Erasmus+ uważam za ciekawe doświadczenie. Miesiąc spędzony w Anglii podniósł mój poziom 
angielskiego, a także pokazał jakie są realia mieszkania na Wyspach. Do tego mieliśmy zorganizowane 
wycieczki do miast takich jak: Blackpool, Liverpool, Manchester oraz Londyn, gdzie mieliśmy dużo czasu 
wolnego, aby samemu pozwiedzać co się tylko chce. Choć trzeba pamiętać że taki wyjazd to nie tylko 
czas wolny, trzeba też pozwiedzać ważne miejsca, napisać sprawozdanie z wycieczki, porobić zdjęcia, 
by wszystko było uwiecznione no i przede wszystkim pracować. Przy rekrutacji na taki projekt też trzeba 
się trochę napracować, ale mimo to zapisanie się było dobrym pomysłem, gdybym mógł na pewno bym 
to powtórzył. 
 

 
  



 
 

 
 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ - 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 
 
 
 
 

UCZESTNICY: 
Martyna Baran 
Sandra Białczak 
Paulina Koloch 

Weronika Sponda 
Anna Świątek 

Wiktoria Wolniewicz 
Michał Aleksa 

Aleksander Grodecki 
Krzysztof Karasiński 

Kamil Ochman 
Magdalena Sośnica 

Karol Szewczyk 
Sebastian Szołtysek 
Dominik Wąsowicz 

Szymon Woch 
 
 
 

  
 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
 I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
 W BYTOMIU 
 
 
 

 
Wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich publikacji ponoszą ich autorzy. 


