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Rozdział I 
Podróż do Preston (Paulina Głogowska) 

 

 
 

1 marca 2020 roku 15 uczniów ZST w Bytomiu udało się do Wielkiej Brytanii. Ośmiu ekonomistów i 
siedmiu mechatroników odbędzie swoje praktyki zawodowe w Preston w hrabstwie Lancashire. O 
godzinie 7:40 wszyscy uczniowie zebrali się pod szkołą, gdzie ostatni raz mogli pożegnać się ze swoimi 
najbliższymi. Po spakowaniu bagaży udaliśmy się autokarem na krakowskie lotnisko znajdujące się w 
Balicach. Po godzinie jazdy dotarliśmy na lotnisko, gdzie każdy w stresie ważył swoje bagaże. Na 
szczęście nikt nie musiał pozbywać się niczego ze swojej walizki. Po przejściu przez odprawę mieliśmy 
sporo czasu na przekonanie się na własnej skórze, jak drogie są sklepy na lotniskach, warto więc 
pamiętać, żeby niczego nie zapomnieć. Na lotnisku mieliśmy okazję zobaczyć wielu ludzi z różnych 
państw i usłyszeć jak mówią w swoich ojczystych językach. W przeciwieństwie do tego jak 
przedstawione jest to w telewizji, tylko kilka osób nosiło maseczki z obawy przed koronawirusem, na 
szczęście my od samego początku zachowaliśmy zimną krew. W oczekiwaniu na przejście przez 
ostatnie bramki przy gate 18, w ostatniej chwili usłyszeliśmy komunikat o zmianie bramki, z której 
wylatujemy. Na szczęście nie zbiło nas to z tropu, szybko podążyliśmy do następnej bramki, gdzie jako 
pierwsi czekaliśmy na przejście przez bramki. Niestety nie do końca było tak kolorowo, ponieważ 
jednego z uczestników spotkała bardzo nieprzyjemna sytuacja, gdyż bagaż podręczny okazał się zbyt 
duży i wnieść na pokład samolotu można go było tylko po uiszczeniu opłaty. Na szczęście okazało się to 
jedyną komplikacją podczas podróży. Autobus przywiózł nas obok samolotu, gdzie każdy ustawił się w 
kolejce do wejścia. Dla osób, których był to pierwszy lot samolotem, były to bardzo stresujące chwile. 
Na pokładzie samolotu odbyła się pierwsza lekcja angielskiego podczas trwania projektu, gdyż 
stewardessy mówiły tylko w języku angielskim, oczywiście dla wszystkich uczniów każdy komunikat był 
zrozumiały. Po wzniesieniu się samolotu, każdy odczuwał ekscytację i chciał już poznać swoją nową 
rodzinę. Poza małymi turbulencjami lot odbył się bardzo spokojnie i szybko. Część uczniów podziwiała 
widoki, druga część smacznie spała. Gdy wylądowaliśmy w Liverpoolu, a była godzina 13:10, przywitał 
nas bardzo miły pan, który rozdał nam bilety do komunikacji miejskiej oraz rozkłady jazdy autobusów, 
by łatwiej nam było poruszać się po mieście. Od miejsca docelowego dzieliła nas zaledwie godzina, do 
Preston zawiozły nas specjalne autobusy, aż w końcu mogliśmy poznać swoje nowe rodziny. Jednak nie 
żegnamy się z Liverpoolem, ponieważ niebawem wrócimy tam, by poznać to piękne miasto. W domach 
czekały już na nas pyszne posiłki, mogliśmy zobaczyć swoje nowe pokoje, poznać zasady panujące w 
naszych nowych domach, rozpakować walizki i odpocząć po podróży. Rodziny bardzo ciepło nas 
przyjęły. Wieczorem całą grupą spotkaliśmy się w centrum Preston, gdzie mogliśmy zobaczyć lokalne 
sklepy oraz architekturę. Jesteśmy zachwyceni tymi pięknymi widokami, mamy nadzieję, że w ciągu 
miesiąca odkryjemy jak najwięcej tego miasta, lecz musieliśmy zostawić sobie to na później, gdyż 
przygotowywaliśmy się do pierwszego dnia w pracy.    



Rozdział II 
Zakwaterowanie 

 
Dominik Bolewski, Dawid Olszyna, Bartosz Wcisło 
Do Wielkiej Brytanii przylecieliśmy samolotem. Wylądowaliśmy w Liverpool’u, gdzie rozpoczęła się 
nasza przygoda w Anglii. Z lotniska odebrał nas bus, który odwiózł nas do naszego nowego domu. Jest 
to typowy, angielski domek bliźniak z cegły. Znajduje się on w Bamber Bridge, dzielnicy Preston. Naszą 
trójkę (Bartek, Dawid, Dominik) przyjęła w swoje progi Wendy. Przywitała nas ciepłym obiadem, 
okazała się bardzo miłą osobą, z którą dobrze się dogadujemy. Ma świetne poczucie humoru, 
spróbowała z nami fasolek wszystkich smaków, często żartujemy i śmiejemy się. W domu mieszkają też 
dwa psy, David- energiczny i szalony- oraz nieco spokojniejszy Sam. Mamy dwa pokoje, jednoosobowy 
oraz dwuosobowy. Jest nieco mało miejsca, ale mieszka nam się komfortowo, nie brakuje nam niczego. 
Wendy stale dba o dom, jak i o nas. Pierze nasze rzeczy, przygotowuje posiłki do pracy i obiady. Oprócz 
tego, sami możemy sobie przyrządzić to, na co mamy ochotę, lodówka jest zawsze pełna. Jedzenie jest 
pyszne, dogadaliśmy się także co do wielkości porcji jak i tego, co chcemy jeść. W domu jest nieco 
zimno, co jest jednak angielskim standardem. Mamy za to bieżącą, ciepłą wodę, z której możemy 
korzystać o każdej porze. Atmosfera jest przyjemna, czujemy się jak u siebie w domu. Wendy dała nam 
duże, czekoladowe jaja jako przedwczesny prezent na Wielkanoc, a na śniadanie zjedliśmy tradycyjne, 
wielkanocne, brytyjskie bułeczki. Ulokowani jesteśmy w ładnej okolicy, blisko znajdują się sklepy i parki. 
Do centrum możemy dostać się busem w dwadzieścia minut. Podsumowując, żyje nam się bardzo 
dobrze pod każdym względem, nie mamy żadnych problemów, co sprawia że jesteśmy zadowoleni i 
usatysfakcjonowani z naszego zakwaterowania w stu procentach. 
 
Paulina Głogowska, Dominika Krawczyk, Victoria Ziemniewska 
Tag Lane, Ingol, Preston. U przemiłej pary Janice i Paula mieszkają Dominika Krawczyk, Paulina 
Głogowska oraz Victoria Ziemniewska. 
Do naszej dyspozycji mamy dwa pokoje, jeden zamieszkuje Victoria, a drugi Dominika i Paulina. Całą 
rodziną dzielimy łazienkę, kuchnię oraz przepiękny ogród w stylu japońskim. W domu panuje bardzo 
przyjazna atmosfera, każda z nas dobrze dogaduję się z nowymi „rodzicami”. 
Każdy poranek zaczyna się od przygotowywania przez nas wspólnego śniadania, naszym odkryciem są 
crumpets, które uwielbiamy jeść z masłem, dżemem oraz nutellą. Do każdego śniadania obowiązkowo 
pijemy przepyszną angielską herbatę. Przed wyjściem do pracy pakujemy do torebek lunch boxy, 
przygotowane przez naszych „rodziców”. Lunch box składa się z: kanapki, owoców, soków bez 
zawartości cukru. FIT! Znajdziemy też tam coś na osłodę dnia. Po pracy wspólnie całą „rodziną” 
zasiadamy do stołu. Czekają tam na nas codziennie różnego rodzaju potrawy. Mieliśmy już okazję 
skosztować słynne tutaj Fish&Chips oraz Beanz. Podczas każdego posiłku leci charakterystyczna 
muzyka, którą nuci nasza „mama” co wywołuje uśmiech na naszych twarzach po ciężkich godzinach w 
pracy. 
W domu zawsze panuje porządek, jest to przyjemne miejsce do odpoczynku. Do dyspozycji mamy 
wannę oraz prysznic, który musimy wziąć do godziny 21:00. W piątki robione jest pranie, a w 
poniedziałki zmieniana jest pościel. Czujemy się tutaj jak w domu, niczego nam nie brakuje. Mieszkamy 
w przyjaznej okolicy, gdzie dobrze się odnajdujemy. W pobliżu naszego domu znajduje się sklep, w 
którym możemy kupić wszystko, co zaspokaja nasze potrzeby. Choć mieszkamy przy ulicy, nie zmagamy 
się z problemami hałasu, ponieważ dom jest dobrze przed tym zabezpieczony. Każda z nas dostała klucz 
do domu, co ułatwia zagospodarowanie nam naszego wolnego czasu. Na drzwiach wywieszona jest 
kartka, na której są zapisane rzeczy, których nie możemy zapomnieć wychodząc z domu. Są to: klucze, 
bilety na autobus oraz lunch boxy. 
Podsumowując nasza nowa rodzina bardzo nas rozpieszcza, traktuje jak własne dzieci, bardzo o nas 
dbają, niczego nam nie brakuje. Żałujemy, że jesteśmy tutaj tylko miesiąc :( 
 
 



Maciej Przedmojski, Mateusz Wantuła, Kacper Szymaniak, Patryk Woźniak 
Rodzina Draperów składa się z siedmiu osób. W domu na stałe mieszka czworo z nich. Głową rodziny 
jest Jeff, który wraz ze swoją małżonką Niamh prowadzi dom. Poza nimi w domu mieszka dwójka ich 
dzieci, bliźniaki: Thomas i Ailish. Pozostali członkowie rodziny (trzy córki), studiują w różnych częściach 
kraju. Amy studiuje medycynę na uniwersytecie w Newcastle, Kelly studiuje kinematografię na 
uniwersytecie w Belfaście, a Lauren studiuje astrofizykę na uniwersytecie w Manchesterze. Poza nimi, 
kolejnymi żyjącymi istotami mieszającymi w tym domu są dwa koty: Eve oraz Bonnie. 
Rodzina Draperów mieszka w dzielnicy Penwortham w części Howick Cross. Dom, w którym mieszkają 
początkowo był dwoma osobnymi budynkami, które zostały połączone. Dzięki temu, każdy z nas, 
mieszkających tutaj może spać we własnej sypialni, wyposażonej w łazienkę. Do naszej dyspozycji jest 
spora część domu, w której zawierają się: pokój do odpoczynku połączony z jadalnią, w którym jest 
możliwość oglądania filmów na telewizorze, osobna kuchnia oraz pokój wyposażony w piłkarzyki, stół 
bo bilarda oraz rzutki. 
Pomimo tego, że rodzina, u której mieszkamy nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, to nie 
możemy narzekać na serwowane posiłki. Pani Niamh jest bardzo uprzejma, pomimo iż sama jest 
weganką, gotuje nam oddzielne porcje obiadów z dodatkiem mięsa. Do specjałów jej kuchni należą: 
dania z kuchni włoskiej, np. Spaghetti Bolognese czy pizza , kolejnymi potrawami serwowanymi przez 
panią gospodarz były dania kuchni meksykańskiej oraz indyjskiej.  
Największym zaskoczeniem, które nas spotkało zaraz po przyjeździe, było zderzenie z prawdziwą 
brytyjską gościnnością. W domu Draperów panują bardzo proste zasady, które można sparafrazować 
tymi słowami : bądź miły dla innych, sprzątaj po sobie oraz mów o wszystkim co chciałbyś zmienić. W 
myśl tych zasad, Niamh oraz Jeff często dopytują się czego nam potrzeba i czy wszystko jest w 
porządku. Dzięki temu możemy czuć się tu jak w domu, a przypomina o tym grupa w aplikacji 
WhatsApp, założona przez naszą „angielską mamę” o nazwie „ENGLISH HOME”. Niamh, chcąc byśmy 
naprawdę poczuli się jak w domu, już drugiego dnia pobytu zabrała nas do polskich sklepów . Tam 
udało nam się zakupić wiele polskich produktów, dzięki którym mamy tu namiastkę polskości na 
obczyźnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości mieszkania przez jakiś czas w domu państwa 
Draperów. Dzięki przemiłej atmosferze, gościnności gospodarzy oraz wyposażeniu domu pobyt w tym 
miejscu jest wspaniałym doświadczeniem, a przez bardzo klarowną komunikację z mieszkańcami tego 
domu nie czujemy żadnej bariery językowej. 
 
Wojciech Gilicki, Dawid Kurek, Konrad Winszczyk, Mateusz Żugaj 
Do domu rodziny goszczącej, który znajduje się przy ulicy Westminster Place przybyliśmy 1. marca 
około godziny 16:00 czasu brytyjskiego. U progu powitała nas Jenny, pogodnie wyglądająca kobieta, 
wraz ze swoim zawsze uśmiechniętym mężem Peterem. Ostatnim domownikiem była Molly - spokojna, 
złotoruda psina.  
Dom choć z zewnątrz wydawał się niewielki, okazał się całkiem obszerny. Po przejściu przez drzwi 
wejściowe, weszliśmy na korytarz z którego można było przejść do czterech różnych pomieszczeń. 
Pierwsze drzwi po naszej lewej stronie prowadziły do jednej z dwóch przeznaczonych dla nas sypialni, w 
której ulokowali się Mateusz i Wojtek. Naprzeciwko znajdował się pokój gościnny z telewizorem i 
kominkiem. W dalszej części korytarza, po lewej stronie znajdował się salon, w którym zwykle 
przebywał Peter, oglądając mecze piłki nożnej. Po prawej było wejście do przestrzennej jadalni 
połączonej z kuchnią. Tam również był telewizor, przejście do pokoju gospodarczego z pralkami oraz 
wyjście na taras i ogródek. Na końcu wspomnianego wcześniej korytarza znajdowały się schody na 
piętro. Tam natomiast była druga z przeznaczonych dla nas sypialni, gdzie „zamieszkali” Konrad i 
Dawid. Na piętrze można było również znaleźć sypialnię Jenny i Petera, małe biuro oraz łazienkę z 
prysznicem i wanną. 
Kiedy się rozgościliśmy w pokojach, zostaliśmy wszyscy zaproszeni do stołu, by omówić najważniejsze 
kwestie. Jenny zapisała sobie nasze imiona by dobrze je wymawiać (największą trudność sprawił 
Mateusz), a następnie zapytała nas o nasze preferencje żywieniowe. 
Codziennie rano Jenny wychodzi pobiegać z Molly, jednak przed tym nakrywa nam do stołu. My 
natomiast wybieramy co zjemy na śniadanie spośród płatków z mlekiem, tostów z czekoladą, dżemem 



lub masłem. W weekendy przygotowuje nam natomiast tradycyjne angielskie śniadanie, złożone z 
pieczonej kiełbaski, bekonu, smażonej fasoli i jajka sadzonego. Do posiłków dostajemy skoncentrowany 
sok pomarańczowy lub z czarnej porzeczki, który obowiązkowo należy rozcieńczyć z wodą w 
proporcjach 1:9. Nieświadomi tego faktu i przekonani że jest to zwykły sok, każdy z nas wypił po 
szklance nadzwyczajnie słodkiego syropu. 
Po śniadaniu każdy z nas zabiera z lodówki przygotowany przez Jenny poprzedniego dnia lunch w lunch 
box’ie. Zazwyczaj jest to paczka chipsów, owoc, kanapki oraz bidon z sokiem.  
Kiedy wracamy z pracy Jenny raczy nas obiadem, który zawsze przygotowuje samodzielnie i który 
zawsze jest przepyszny. Po każdym obiedzie dostajemy jakiś smakowity deser, np. lody lub budyń.  
Jeśli w międzyczasie jesteśmy głodni, kuchnia jest dla nas przez cały czas „otwarta”.  
Atmosfera w domu jest bardzo rodzinna i przyjazna. Jenny często zagaduje co się u nas działo i jak 
minął nam dzień. Peter natomiast kiedy wróci z pracy zawsze wymieni z nami parę zdań zanim pójdzie 
na spacer z Molly. Po powrocie zwykle idzie odpocząć. Czujemy się tutaj jak u siebie, a nasi gospodarze 
zawsze witają nas z uśmiechem. 
 
Patrycja Tekielak 
Mieszkam w Fulwood, w niewielkim domu przy ulicy Beech Drive. Jest tam 5 pokoi, łazienka i wielka 
kuchnia. Mój pokój znajduje się na parterze zaraz obok kuchni. Mam w nim 2 łóżka, ponieważ 
zazwyczaj mieszkają tu 2 osoby. Z mojego pokoju można wyjść prosto do niewielkiego ogrodu, który 
znajduje się na tyłach domu. W domu oprócz mnie mieszkają jeszcze 2 osoby: Rav – pani domu oraz 
Faisal – chłopak, który przyjechał tu z Arabii Saudyjskiej, w ramach mobilności, aby uczyć się języka 
angielskiego. W poniedziałki, środy i weekendy mieszkają tu również dzieci Rav: Lucas i India. Przez 
resztę czasu mieszkają one z ojcem – Timem, za względu na skomplikowaną relację ich rodziców. 
Atmosfera w domu jest bardzo przyjemna, dogaduję się tu ze wszystkimi domownikami, oprócz Faisala, 
przy którym czuję się dziwnie i niezręcznie. Kiedy jestem w domu jego zazwyczaj nie ma albo siedzi w 
salonie i nie spuszcza wzroku z telefonu, dlatego niezręczność jest ograniczona do minimum. 
Wieczorami z dziećmi gram w gry np. w darta lub do późna rozmawiam z Rav. Nawet z Timem, który od 
czasu do czasu się tu pojawia potrafię się dogadać, pomimo że mówi on bardzo szybkim i niedbałym 
angielskim. Tak naprawdę nie mam tu żadnych nakazów, ani zakazów. Muszę tylko po zjedzeniu włożyć 
naczynia do zmywarki i pisać Rav wiadomość, jakbym miała wrócić do domu po 21. W całym domu jest 
bardzo czysto, Rav stara się o to dbać, pomimo że ma też swoją pracę. Jeśli potrzebuję zrobić pranie, to 
muszę tylko powiedzieć o tym Rav i zabiera ona moje brudne ubrania a następnego dnia oddaje czyste, 
świeże i pachnące. 
Jeśli chodzi o posiłki to śniadań zazwyczaj nie jem, ze względu na moje przyzwyczajenia, ale jak już chcę 
zjeść to cała kuchnia jest do mojej dyspozycji. Zazwyczaj decyduję się na tosty lub płatki z mlekiem, 
ponieważ zawsze rano mam mało czasu. Drugie śniadanie mogę znaleźć w lodówce, jest ono 
przygotowywane dzień wcześniej lub po prostu rano przez Rav. Moje drugie śniadania stanowią 
kanapki z serem, jajkiem lub różnego rodzaju warzywami. Pole do popisu jest raczej ograniczone, ze 
względu na to, że nie jem mięsa na kanapkach. Do tego zrobionego drugiego śniadania mogę dobrać 
sobie jabłko, banana, paczkę chrupek lub coś słodkiego. Oczywiście codziennie dostaję również coś do 
picia, zazwyczaj jest to po prostu woda. Ostatnim posiłkiem jest duża kolacja, którą zazwyczaj jemy 
wszyscy razem między 18:30, a 20:30. Jest ona przygotowywana przez Rav po pracy lub jeśli planuje 
wrócić później i nie ma czasu żeby ugotować posiłek, przygotowuje go dzień wcześniej i zostawia w 
lodówce. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja awaryjna i nie mogłaby przygotować posiłku, to mamy całą 
zamrażarkę pełną jedzenia. Gdy doskwiera mi głód między posiłkami, to zawsze mam lodówkę pełną 
jedzenia. Dojazd do mojego miejsca pracy nie jest szczególnie skomplikowany, na przystanek 
autobusowy nie mam daleko, bo jedyne 4 minuty. Problemem są jedynie nagminnie spóźniające się 
autobusy, przez które trzeba marznąć na przystanku nawet przez 40 minut. 
Ogólnie rzecz biorąc pomimo kilku minusów, jakimi są spóźniające się autobusy, jeden z domowników i 
to, że jestem daleko od przyjaciół, to z czystym sercem mogę powiedzieć, że bardzo mi się tu podoba i 
następne 3 tygodnie tutaj będą dla mnie czystą przyjemnością.  



Rozdział III 
Kuchnia brytyjska, jedzenie (Kacper Szymaniak) 

 
Podczas naszego wyjazdu pomimo, że został 
on skrócony, udało nam się skosztować 
wielu specjałów podawanych na Wyspach. 
Pierwszym zaskoczeniem od razu po 
przyjeździe było to że Brytyjczycy jedzą 
bardzo różnorodnie i potrawy te pochodzą z 
całego świata. Patrząc na kolonialną 
przeszłość Wielkiej Brytanii nie można 
pominąć potraw pochodzących z dalekiego 
wschodu w szczególności z Indii. Zdaje się, 
że Anglikom bardzo te potrawy 
zasmakowały i weszły do codziennego 
repertuaru potraw. Dlatego praktycznie 
każdy z nas choć raz zjadł kurczaka w sosie 
curry z ryżem. Kolejnymi daniami 
serwowanymi przez naszych gospodarzy 
były dania z kuchni włoskiej, takie jak 
spaghetti bolognese lub inne sosy do 
makaronu i ryżu, lecz wielkim zaskoczeniem 
była częsta obecność białej fasoli w tych 
sosach, co jest rzadko spotykane w innych 
krajach. Biała fasola jest bardzo popularna w 
kulturze angielskiej i pojawia się ona w 
tradycyjnym brytyjskim śniadaniu, zwykle w 
towarzystwie pieczonych białych kiełbasek, 
smażonego boczku oraz jajka sadzonego. Jak 
się dowiedzieliśmy, nie jest to już częste 
śniadanie wśród samych Anglików, ale 
czasem serwują sobie je w takiej formie 
podczas weekendów. Najczęstszą formą 
śniadania w kulturze angielskiej jest biały 
pszeniczny chleb podany w formie tostów, 
do nich dżem lub ser i szynka albo w formie 
sandwicha z szynką i serem. Jednak na 
obiady mieszkańcy Wysp często lubią jeść 
potrawy smażone na głębokim tłuszczu i 
najbardziej kultową jest tak zwana fish and 
chips czyli panierowana smażona ryba z 
dodatkiem frytek posypanych gruboziarnistą 
solą i nierzadko delikatnie polanych octem. 
Danie to tradycyjnie było podawane w 
gazecie lecz obecnie z przyczyn sanitarnych 

podawane jest na papierze do pieczenia z nadrukowaną czcionką mająca przypominać gazetę. Jak 
widać kuchnia brytyjska jest bardzo różnorodna i bardzo ciekawa lecz by ją w pełni poznać trzeba 
spędzić mnóstwo czasu na samych wyspach przebywając wśród lokalnej społeczności. 



Rozdział IV 
Relacje z praktyk 

 
Dominik Bolewski 
Swoje praktyki odbywam w firmie OnlineTraders, która zajmuję się sprzedażą baterii do 
sprzętów elektronicznych na stronach internetowych m.in. Ebay i Amazon. Pracuję od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Do pracy wychodzę o godzinie 
9.25, żeby zdążyć na autobus odjeżdżający o godzine 9.37. Po 10 minutowej jeździe 
wysiadam na przystanku Queen Street, a stamtąd już mam tylko 2 minuty na pieszo do 
pracy. 
Firma w której pracuje to w większej mierze magazyn z jednym pomieszczeniem 
biurowym w którym spędzam większość czasu. Osoby z którymi pracuję są bardzo miłe i 
wyrozumiałe. Zawsze na przywitanie pije kawę, a szef omawia mi co będę dziś robił. 
Pracuje głównie na stronie Linkworks, skąd można prowadzić sprzedaże na innych 
stronach oszczędzając przy tym czas. Wprowadzam także dane do Excela i 
przygotowuje pliki do wydruku, które następnie przekazuję szefowi. Ostatecznie uważam 
że praktyki spędziłem w bardzo miłej atmosferze, a stres przed ich rozpoczęciem był 
zbędny. 
 
Paulina Głogowska 
Swoje praktyki odbywam w firmie Office Angels znajdującej się przy Percy Street w 
Preston. Do pracy dojeżdżam jednym autobusem, podróż zajmuje mi około 20 minut. 
Pracę rozpoczynam o godzinie 8.30. Firma ta, zajmuje się rekrutowaniem pracowników. 
Każdego dnia w biurze zjawiają się osoby, które chciałby podjąć pracę, wypełniają 
odpowiednie dokumenty, przechodzą przez rozmowę rekrutacyjną, a następnie ich dane 
wprowadzone są do systemu komputerowego. Tym głównie się zajmuję. Każda osoba 
wpisuje swoje dane osobowe, referencje, opisuje swoją edukację. Pierwszym etapem 
jest stworzenie profilu kandydata, należy wpisać jego imię i nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, adres zamieszkania oraz kontakt do wyznaczonej przez niego osoby. 
Następnie dodaję referencje danej osoby, dane jego pracodawca, nazwę firmy, 
zajmowane przez niego stanowisko, oraz okres jego pracy. Ostatnim punktem jest 
uzupełnienie informacji, jakiej narodowości jest dana osoba oraz jaki rodzaj dokumentów 
posiada, gdy uzupełnię wszystkie dane, skanuje dokumenty, które dodawane są do 
wirtualnej teczki, profil kandydata jest gotowy. Dalszą częścią zajmują się pracownice, 
które dzięki swojemu doświadczeniu wiedzą, która osoba najlepiej nadaje się na dane 
stanowisko. Poza moim głównym zadaniem robię jeszcze wiele innych rzeczy, między 
innymi archiwizuję dokumenty, przygotowuję paczuszki, które są wręczane 
kontrahentom, oraz tablice, na których znajdują się nazwy firm współpracujących z 
Office Angels, dzielnice, w których firmy się znajdują, oraz dziedziny pracy tych firm. 
Ważnym punktem każdego dnia jest pora obiadowa, wszyscy przy wspólnym posiłku 
mogą porozmawiać, jest to świetny sposób integracji. Prace kończę o godzinie 16.30, 
około pięć minut od biura znajduje się dworzec autobusowy, skąd mogę udać się do 
domu. 
 
Dominika Krawczyk 
Moją praktykę spędzam w kancelarii prawniczej Kudos Legal w Preston, Fulwood 11 
Cable Court. Podróż do pracy zajmuje mi około 30 minut, dojeżdżam do pracy dwoma 
autobusami z przesiadką w spokojnej dzielnicy. Jest to firma, która zajmuje się sprawami 
wypadków drogowych, w pracy czy podróży. Firma składa się z dwóch pięter, na obu 
piętrach są biura pracowników, którzy zajmują się rozmową z klientami, w specjalnym 
oddzielonym biurze na parterze, zbieraniu informacji o wszystkich okolicznościach 
wypadków, wprowadzaniu ich do programu komputerowego oraz sporządzaniu pism do 
szpitali lub wyższych instytucji prawnych. Całe biuro wypełnione jest półkami z folderami 
klientów firmy, które co pewien okres czasu trzeba archiwizować. Głownie tym się 
zajmuje, moją pracę zaczynam zawsze o 10:00 kończę o 17:00. W pracy zajmuję się 
kserowaniem, drukowaniem oraz skanowaniem dokumentów, wysyłam oraz odbieram 
maile, obsługuję program komputerowy, w którym segreguję dokumenty zgodnie z 
numerem klienta, a następnie po wydrukowaniu, dopasowuję do danego folderu. O 
godzinie 13:00 z współpracownikami zaczynamy godzinną przerwę na lunch podczas, 
którego mam szansę na bliższe poznanie każdego z pracowników. Każdy dzień w pracy 
niesie za sobą nowe wezwania, dzięki pomocy i wsparciu reszty załogi mogę uczyć się 
czegoś nowego oraz szkolić język. 
 
 
 
 



Dawid Olszyna 

Swoje praktyki odbywam w firmie Fareshare. Firma, w której pracuję zajmuje się 
zaopatrywaniem fundacji charytatywnych, i do tego walczy z marnowaniem jedzenia. Do 
biura dojazd zajmuje mi około 45 min, najpierw muszę z domu udać się na przystanek i 
pojechać busem numer 125 do centrum Preston. Po 20 minutach docieram na dworzec 
gdzie mam około 5 minut aby złapać następnego busa- busa numer 1. Tym busem po 
15 minutach docieram prawię na miejsce. Jeszcze tylko 5 minutowy spacer z przystanku 
do biura. I tak pracuję od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.30. 
Pracuję na miejscu z wieloma osobami gdyż większość osób tam pracujących to 
wolontariusze którzy nie zawsze przychodzili. Ludzie bardzo często pytają się czy 
wszystko u mnie dobrze, ale dla nich to normalne. Zazwyczaj współpracuję z Panią 
Viviene, choć bardzo często w biurze przebywam też szef- Jeff. Moja praca polega na 
między innymi wprowadzaniu danych to arkusza w programie komputerowym, a 
następnie jeszcze wpisywaniu tych samych danych na arkusz papierowy, który muszę 
przekazać dalej. Czasami zajmuję się pomocą w księgowości gdzie poznałem angielski 
program księgowy. Podczas ponad 6 godzin spędzonych w pracy poznaję kulturę tego 
państwa. Mam okazję porozmawiać z wieloma osobami, a każda z nich ma wiele do 
powiedzenia. To też szlifuje mój angielski, ponieważ co człowiek to akcent, które 
sprawiają że ciężko coś zrozumieć za pierwszym razem ale daję radę. Reasumując 
jestem bardzo zadowolony z miejsca praktyk, a stres przed wyjazdem- zupełnie 
niepotrzebny. 
 
Maciej Przedmojski 
Podczas stażu miałem przyjemność pracować w firmie Fare Share która jest 
odpowiedzialna za walkę z głodem i marnowaniem żywności, a także zbieraniem 
żywności i jej dystrybucją do organizacji charytatywnych, domów dziecka czy kościołów. 
W firmie, jak na Anglików przystało, panowała bardzo miła atmosfera a większość 
pracowników była wolontariuszami. Dotarcie do firmy nie należało do skomplikowanych 
czynności, ale należało do czynności długich. Na początek 5 minut spacerku na 
przystanek i kolejne 5 czekania na busa. Następnie ok. 20 minut jazdy na ”Bus Station”, 
gdzie czekała mnie przesiadka, a potem czekanie 10-15 minut na kolejny bus, by odbyć 
kolejną 15-20 minutową podróż do miejsca docelowego. I to wszystko zakładając, że bus 
się nie spóźni i na pewno przyjedzie, a z tym bywa różnie. Ale nie ma tego złego co by 
na dobre nie wyszło, miałem okazję w pełni zagłębić się w krajobraz i architekturę tego 
miasta oraz jego dzielnic. Pracę zaczynałem o 10:00 a kończyłem o 17:00, ale ze 
względu na to, że 90% pracowników jest wolontariuszami to zdarzało się, że było więcej 
ludzi niż pracy więc puszczano mnie do domu prędzej. Pracę zaczynałem od wpisania 
się na ”listę obecności” w wersji papierowej jak i elektronicznej, a następnie pomagałem 
w magazynie, gdyż rano było tam najwięcej roboty i zamieszania. Potem o 12:00 
zaczynała się przerwa na ”lunch” która trwała około 30 minut i później pomagałem w 
pracy biurowej przy odbieraniu telefonów, odpowiadania na maile i porządkowania 
dokumentacji. Ludzie są tu niezwykle mili, pomocni i zawsze chętni do poznawania 
naszej polskiej kultury. W dodatku w zamian za pracę mogłem wziąć co nieco jedzenia z 
magazynu. Koniec końców praca w tym miejscu była niezwykłym przeżyciem i będę 
tęsknił za tym miejscem, a przede wszystkim za ludźmi. 
 
Mateusz Wantuła 
Swoje praktyki odbywam w firmie Northwest Homes w Preston, która zajmuje się 
wynajmowaniem mieszkań i domów. Do pracy dojeżdżam w około 30 minut, najpierw 15 
minut drogi autobusem do centrum, a następnie 10-15 minut zajmuje mi dotarcie do 
miejsca pracy. Pracę zaczynam o godzinie 9:00 i kończę o 17:00. Ludzie tu pracujący są 
bardzo mili i przyjaźni. W firmie pracuje 8 osób, ze mną w biurze na co dzień siedzą 3 
osoby: Dave, Christopher i szef Hassim. Najczęściej pracuje z Jessy, do moich głównych 
zadań należy: wprowadzanie danych z papierowych kwestionariuszy do systemu 
komputerowego, wysyłanie e-maili do klientów i skanowanie dokumentów. Podczas 
pracy mam okazję podszkolić mój język angielski rozmawiając z pracownikami, i 
nauczyć się korzystać z oprogramowania używanego w agencjach nieruchomości. W 
mojej firmie panuje przyjazna atmosfera, wszyscy są dla siebie mili, kiedy mam z czymś 
problem mogę zapytać każdego aby mi wytłumaczył. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bartosz Wcisło 

Moja praktyka zawodowa odbywa się w Carol May’s Academy w Preston Guild Hall, 
która znajduje się niedaleko dworca, więc mogę szybko się do niej dostać,-dojazd 
zajmuje mi około 30 minut. Jest to szkoła tańca, która uczy ludzi w każdym wieku, 
przychodzą jednak głównie dzieci. Firma jest całkiem duża- znajdują się tu trzy sale do 
zajęć o różnych wielkościach, magazyn, biuro. Oprócz tego, obok znajduje się sklep, w 
którym spędzam większość czasu pracując. Szefową jest Carol, bardzo miła kobieta, 
często żartujemy i rozmawiamy. Dużo czasu spędza na zajęciach, wtedy polecenia 
wydaje mi Jessica- jej córka. Pracują tu jeszcze trzy Panie księgowe, którym pomagam 
w ciągu dnia- segregacja, skanowanie, drukowanie dokumentów to codzienność. 
Czasami pracuję przy komputerze, na przykład w programie Excel. Wpisuje dane 
księgowe dotyczące uczniów, rejestruje faktury oraz inne dokumenty. Pomagam także 
ze sprawami mniej związanymi z ekonomią, na przykład w wykładaniu towaru w sklepie 
czy przenoszeniu ciężkich kartonów. Pracę zaczynam o godzinie 10:00, a kończę o 
16:30. Mam oczywiście przerwę na lunch, mogę także w każdym momencie 
przygotować sobie jakiś gorący napój, którym najczęściej jest kawa. Nie muszę ubierać 
się elegancko, schludny ubiór oczywiście mile widziany, ale podejście do niego jest 
luźne. Panuje tu miła atmosfera, wśród pracowników czuję się komfortowo, dobrze się 
dogadujemy. Każdy jest wobec siebie pozytywnie nastawiony, co sprawia, że czas 
spędzony w pracy jest dla mnie przyjemnością. 
 
Victoria Ziemniewska 
Swoje miesięczne praktyki odbywam w firmie ,,The British Heart Foundation” 22 Orchard 
St, Preston PR1 2EN. Jest to działalność charytatywna walcząca z chorobami serca. W 
pracy przebywam od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 z 30 
minutową przerwą na lunch z pracownikami. Aby dotrzeć do pracy na określona porę, 
muszę wyjść z domu po godzinie 9:00, przystanek na którym wsiadam do autobusu nr 
35, znajduje się naprzeciwko domu w którym mieszkam, wiec jest to wielkie ułatwienie. 
Autobusem jadę około 20 minut prosto na dworzec autobusowy w centrum Preston.  
W mojej pracy panuje rodzinna atmosfera, ludzie są wyrozumiali, serdeczni, pomocni ale 
przede wszystkim są duszami towarzystwa, dlatego tak miło się tam pracuje. Codziennie 
przydzielane są mi nowe zadanie z nową osobą do pracy. Moją szefową jest Laura, 
która jest niesamowitym motywatorem do pracy jak i do działania, w pierwszy dzień 
powiedziała mi, że ta praca ma dawać mi radość i mam cieszyć się czasem spędzonym 
tam, co oczywiście się spełniło. W pracy, wykonywałam różne zadania związane z 
prowadzeniem takiego rodzaju działalnością, rozmową z konsumentami, operacjami 
związanymi ze sprzedażą. Codziennie wraz z  prawą ręką szefowej- Ashlie, 
odpowiadałyśmy na rożnego rodzaju maile oraz wspólnie uzupełnialiśmy stronkę firmy 
na ebay. Podczas mojej pracy mam możliwość tak jak inni pracownicy do wybierania 
sobie rzeczy ze sklepu oczywiście za niższa cenę. Podsumowując, nie mogłam lepiej 
wymarzyć sobie ludzi i miejsca moich praktyk. Uważam, że to doświadczenie jeszcze 
bardziej przekonało mnie do przyszłego zamieszkania w obcym kraju. 
 
Wojciech Gilicki 
W czasie praktyk pod swoje skrzydła wziął mnie zakład Apex MOT Car Garage. 
Specjalizuje się on w naprawianiu silników, a także oferuje usługi diagnostyki 
komputerowej samochodów. Droga do pracy zajmuje nam około 50 minut. Najpierw 
jedziemy autobusem do centrum Preston, a później, dwudziestominutowym spacerkiem, 
udajemy się do zakładu. Pracownicy są wobec nas uprzejmi i cierpliwi. Wyjaśniają nam 
działanie poszczególnych części samochodu, odpowiadają nam na nasze pytania i służą 
pomocą w trudniejszych zadaniach. Dostajemy od nich prace o różnych poziomach 
skomplikowania, od czyszczenia elementów, podnoszenia samochodu podnośnikiem 
czy założenia koła, do rozkręcania silnika. Atmosfera w czasie pracy jest bardzo 
przyjemna. Współpracownicy często puszczają muzykę, by umilić czas. Ich chęć do 
pomocy i podejście do nas, sprawiają, że czuję się jak ważny członek zespołu. 
 
Dawid Kurek 
W Anglii pracuję w firmie Mo's Auto Spares. Jest to warsztat samochodowy połączony ze 
sklepem z częściami. Żeby tam dotrzeć z domu rodziny goszczącej, muszę jechać 20 
minut autobusem na dworzec, a stamtąd po 10 minutach odjeżdża kolejny, który po 
chwili jest już na przystanku, ten znajduje się 30 metrów od zakładu. Szefem jest 
sympatyczny Pakistańczyk Ajaz Siddiq. Pozostałe osoby w zespole to trzech innych 
Pakistańczyków (Ali, Kasel i Rahim), Polak (Tomek) oraz Rumun (Catalin). Wszyscy w 
warsztacie pomimo natłoku pracy zawsze są uśmiechnięci i panuje luźna atmosfera. 
Moja praca to proste naprawy jak wymiana klocków hamulcowych, filtrów, oleju, 
oświetlenia oraz zmiana i naprawa opon. Oprócz tego obserwuję bardziej 
skomplikowane naprawy wykonywane przez Tomka. Codziennie o godzinie 12:00 jest 



przerwa na kawę lub herbatę, a oprócz tego każdy pracownik może sobie zrobić 30 
minut przerwy na posiłek. Jestem zadowolony z każdego dnia pracy oraz z tego, że 
pracują ze mną ludzie, którzy zawsze zapytają się jak się czuję lub porozmawiają ze 
mną o różnych sprawach. 
 
Kacper Szymaniak 
Zakład pracy do którego zostaliśmy przydzieleni wraz z moim kolegą Patrykiem, to 
warsztat samochodowy prowadzony przez Polaka – pana Łukasza, a jego nazwa to 
Lukas Auto. Zakład ten znajduje się w odległości kilku minut jazdy samochodem od 
samego centrum Preston, a z naszego domu dojazd zajmuje nam około 40 minut, 
dwoma autobusami. Sam zakład zajmuje się naprawą wszystkich modeli samochodów, 
jak i diagnostyką pojazdów. Wielkim zaskoczeniem dla mnie jest atmosfera panująca na 
warsztacie jest bardzo istotna i warta zapamiętania, bo pomimo, że jesteśmy mało 
doświadczeni z obcowaniem oraz naprawą samochodów to każdy był skory nam pomóc 
i wszystko wyjaśnić nawet kosztem opóźnienia. Wszyscy ludzie pracując w firmie są 
Polakami i podstawowa komunikacja między nami odbywa się  w języku polskim, za to z 
klientami warsztatu dużo można porozmawiać po angielsku. Oprócz nas i pana Łukasza 
w zakładzie na stałe pracuje jeszcze Jarek wraz z Patrykiem pomagają szefowi w 
naprawie samochodów oraz Eunika, która zajmuje się całą biurokracją oraz zamawia 
niezbędne komponenty, choć nie raz można ją było zauważyć gdy naprawiała 
samochody wraz z pozostałymi. W pierwszych dniach racy było dosyć trudno, ponieważ 
zakład miał przechodzić remont w najbliższym czasie, dlatego naszymi pierwszymi 
pracami było segregowanie narzędzi oraz czyszczenie urządzeń. Jednak już w drugim 
tygodniu naszej pracy zdecydowaną większość czasu naszej pracy zajmuje pomaganie 
pozostałym mechanikom oraz samodzielna praca przy samochodach, w szczególności 
wszystko co związane z diagnostyką pojazdów. Podczas naszej pracy używamy wielu 
specjalistycznych narzędzi, niektóre z nich na przykład kompresor znaliśmy z naszych 
zajęć szkolnych ale zastosowanie wielu z nich musieliśmy uczyć się na bieżąco. Nasz 
zakład pracy wyposażony jest w wiele zaawansowanych urządzeń do diagnostyki 
komputerowej oraz pomiarów, z których bardzo często korzystamy, podobnie jak z 
przyrządów pneumatycznych i hydraulicznych również obecnych na warsztacie. Dzięki 
wielkiemu doświadczeniu osób pracujących w Lukas Auto oraz bardzo dobrze 
wyposażonemu warsztatowi nauczyłem się bardzo wiele i żałuję, że przez skrócenie 
naszego wyjazdu nie będę mógł nauczyć się więcej. Bardzo się cieszę, że mogłem 
pracować w firmie pana Łukasza pomimo wcześniejszych obaw dużo się nauczyłem i 
uważam, że zdobyte tu doświadczenie przyda mi się w przyszłej karierze zawodowej. 
 
Patrycja Tekielak 

Pracuję razem z moim kolegą z pracy w warsztacie samochodowym DALs 
Autodynamics. Jest to firma założona i prowadzona przez Sajida Dala. Zajmuje się ona 
serwisowaniem oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Oprócz Saja w 
warsztacie tym pracuje również 2 mechaników - Collin oraz Faisal, a także dziewczyna 
zajmująca się badaniami technicznymi - Abbie oraz Abra - chłopak zajmujący się 
oponami. Przez pewien czas pracował tu też chłopak, który najprawdopodobniej miał na 
imię Declan, nie jesteśmy jednak tego pewni, bo za każdym razem, kiedy ktoś wymawia 
jego imię słyszymy coś innego.  
Kiedy pierwszy raz weszliśmy do warsztatu byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy, co my 
tam w ogóle robimy. Gdy szef dowiedział się, że w sumie o samochodach wiemy tyle, że 
jeżdżą, to postanowił z nas zrobić sekretarki i mieliśmy odbierać jego telefony. Szybko 
jednak doszedł do wniosku, że to nie jest najlepszy pomysł i stwierdził, że czegoś 
nauczy. Zaczęło się od zwykłego odkręcenia koła, zmiany opony i przykręcenia koła z 
powrotem. Z czasem jednak zyskaliśmy więcej wiedzy, a co za tym idzie, również więcej 
obowiązków. Teraz pomagamy szefowi i Abbie w przeprowadzaniu badań technicznych 
pojazdów, sprawdzamy działanie świateł, pasów oraz przeprowadzamy testy emisji 
spalin. Zostaliśmy również operatorami podnośnika hydraulicznego. Od czasu do czasu 
przyglądamy się także pracy mechaników, starając się wynieść jak najwięcej z tych 
obserwacji. Chociaż mieliśmy zbyt mało czasu, żeby zyskać taką wiedzę, jaką posiadali 
tam pracownicy, to sądzę, że nauczyliśmy się naprawdę wiele i będę bardzo dobrze 
wspominać spędzony w tym zakładzie czas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konrad Winszczyk 

Moja praktyka odbywa się w warsztacie Apex MOT Car Garage. Firma specjalizuje się w 
naprawie silników oraz w diagnostyce komputerowej samochodów. Dojazd do pracy 
zajmuje nam około 50 minut. Najpierw dojeżdżamy autobusem spod domu do centrum 
Preston, a następnie pieszo idziemy do garażu. Pracownicy byli dla nas mili i pozytywnie 
nastawieni, z chęcią odpowiadali na wszystkie pytania oraz służyli pomocą kiedy czegoś 
nie potrafiliśmy zrobić. W pracy zajmowaliśmy się wieloma czynnościami, głównie 
pomagaliśmy pracownikom w prostych zadaniach, jak np. podniesienie samochodu czy 
wymiana koła. Dostawaliśmy również bardziej skomplikowane prace, jak np. rozebranie 
silnika lub diagnostyka komputerowa. W warsztacie panowała przyjemna atmosfera, w 
tle często leciała muzyka, pracownicy chodzili uśmiechnięci, a ich chęć do rozmów i 
pomocy pozwalała naprawdę poczuć się częścią zespołu. 
 
Patryk Woźniak 
Razem z kolegą pracuję w firmie Lukas Auto znajdującej się na ulicy Devonshire Place w 
Preston, która zajmuje się serwisowaniem pojazdów samochodowych. Atmosfera w 
pracy jest iście swojska, a to że względu na to że wszyscy pracownicy są Polakami. 
Jarek oraz Patryk, wraz z szefem Łukaszem zajmują się naprawą oraz serwisem 
samochodów. Eunika, siostra Łukasza, zajmuje się natomiast księgowością i często 
pomaga przy drobnych naprawach. Jako iż wszyscy posługujemy się językiem polskim, 
komunikacja nie jest utrudniona. Na początku pracy było dosyć trudno zrozumieć co my 
tam w ogóle robimy, jednak z czasem sytuacja uległa znacznej poprawie i pomimo 
intensywnej pracy zdołaliśmy polubić to zajęcie. Przy serwisowaniu pojazdów używamy 
bardzo zaawansowanych urządzeń, nie tylko do komputerowej diagnostyki, ale także co 
ważne przyrządów pomiarowych oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych które 
są ściśle związane z naszym zawodem. Moim zdaniem pomimo skróconego pobytu w 
Preston, dzięki pracownikom zdołałem się wiele nauczyć, a także przekonać się, 
pomimo wcześniejszych uprzedzeń co do trafności doboru miejsca pracy, że w 
mechanice samochodowej zakres kompetencji pokrywa się w znacznym stopniu z moim 
zawodem. 
 
Mateusz Żugaj 
Pracuję razem z Patrycją w warsztacie samochodowym DALs Autodynamics. Jest to 
firma założona i prowadzona przez Sajida Dala. Zajmuje się ona serwisowaniem oraz 
przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Oprócz Saja w warsztacie tym 
pracuje również 2 mechaników - Collin oraz Faisal, a także dziewczyna zajmująca się 
badaniami technicznymi - Abbie oraz Abra - chłopak zajmujący się oponami. Przez 
pewien czas pracował tu też chłopak, który najprawdopodobniej miał na imię Declan, nie 
jesteśmy jednak tego pewni, bo za każdym razem, kiedy ktoś wymawia jego imię 
słyszymy coś innego. Declan tak jak my, był tam na praktykach zawodowych, ale to inna 
bajka w końcu to angielski system nauki. 
Kiedy pierwszy raz weszliśmy do warsztatu byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy, co my 
tam w ogóle robimy. Gdy szef dowiedział się, że w sumie o samochodach wiemy tyle, że 
jeżdżą, to postanowił z nas zrobić sekretarki i mieliśmy odbierać jego telefony. Szybko 
jednak doszedł do wniosku, że to nie jest najlepszy pomysł i stwierdził, że czegoś nas 
nauczy. Zaczęło się od zwykłego odkręcenia koła, zmiany opony i przykręcenia koła z 
powrotem. Z czasem jednak zyskaliśmy więcej wiedzy, a co za tym idzie, również więcej 
obowiązków. Wymienialiśmy oleje samochodowe, odkręcaliśmy i przykręcaliśmy śruby i 
nie tylko, w niezbyt wygodnych miejscach. Poznałem faktyczną budowę i prawidłowe 
działanie systemów w samochodach. Teraz pomagamy szefowi i Abbie w 
przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów, sprawdzamy działanie świateł, pasów 
oraz przeprowadzamy testy emisji spalin. Zostaliśmy również operatorami podnośnika 
hydraulicznego. W pracy najczęściej wołano mnie Marco, bo podejrzewam, że moje 
piękne polskie imię było za trudne do wymówienia. 
 Chociaż mieliśmy zbyt mało czasu, żeby zyskać taką wiedzę, jaką posiadali tam 
pracownicy, to sądzę, że nauczyliśmy się naprawdę wiele i będę bardzo dobrze 
wspominać spędzony w tym zakładzie czas. 

 

 

 

 

 



Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia z firm w których pracowaliśmy: 



 
  



Rozdział V 
Zajęcia z j. angielskiego (Dominik Bolewski) 

 

 
 
Przed mobilnością do Wielkiej Brytanii zorganizowano nam już kurs języka angielskiego w szkole. To 
ponad 30 godzin realizowanych przez kilka tygodni. To jednak nie koniec. W pierwszym tygodniu 
naszego pobytu w Preston zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę. Oprócz praktyki rozpoczęliśmy 
tygodniowy kurs języka angielskiego w siedzibie organizacji partnerskiej. Każdego dnia po pracy 
przybywaliśmy tam, by spędzić dwie bite godziny w towarzystwie native-speakerów, mieszkańców 
Preston. Wyglądało to w skrócie tak: 
 
Dzień 1 
Po zapoznaniu się z naszą pracą, udaliśmy się na nasz kurs języka angielskiego. Zostaliśmy podzieleni na 
2 grupy i zaprowadzeni do naszych klas. Naszą opiekunką grupy była Kay. Przemiła i bardzo zabawna 
kobieta. Na pierwszych zajęciach graliśmy w pytania o różne rzeczy, takie jak nasze rodzeństwo, 
marzenia i przyszłość. My tez mieliśmy okazję zadać kilka pytań Kay i dowiedzieć się coś o niej. Druga 
grupa miała zajęcia z Davidem, z relacji kolegów wynika, że program zajęć był bardzo zbliżony. 
 

Dzień 2 
Tego dnia udaliśmy się na pierwszą 
wycieczkę po mieście. Nasi nauczyciele 
pokazali nam gdzie robić najtaniej 
zakupy i dobrze zjeść. Przeszliśmy się 
także po głównej ulicy w mieście i 
obejrzeliśmy stację kolejową. 
 
Dzień 3  
Tego dnia udaliśmy się do muzeum w 
centrum Preston. Kupiliśmy sobie 
pierwsze magnesy na lodówkę i 
ruszyliśmy zwiedzać. Najpierw 
obejrzeliśmy bibliotekę mieszcząca się 
na parterze, a następnie udaliśmy się 
na 1 piętro dowiedzieć się czegoś o 



historii Preston. Na samy końcu wdrapaliśmy się na 2 piętro w celu podziwiania obrazów, posągów i 
rzeźb. 
 
Dzień 4  
Tego dnia rozmawialiśmy na wszelakie tematy poczynając od demokracji, aż po karę śmierci. Później 
rozwiązywaliśmy quiz na temat Wielkiej Brytanii. Na końcu zostaliśmy podzieleni na grupy, gdzie każda 
przedstawiała kraj należący do UK. Naszym zadaniem było zachęcenie pary osób do wybrania akurat 
naszego kraju do zamieszkania. 
 
Dzień 5  
W ostatni dzień udaliśmy się zobaczyć historyczny plac oraz park mieszczący się niedaleko centrum. 
Mieliśmy także okazję porozmawiać w sklepach z Anglikami. W parku trochę się powygłupialiśmy i 
przyszedł czas na pożegnanie się z Kay, która krzyczała nam wszystkiego dobrego i udanego pobytu. 
 
Podsumowując cały kurs zleciał nam szybko, a szkoda bo dało się z niego wiele więcej nauczyć. Kurs był 
bardziej przyjazny niż tradycyjna szkoła, a także nie trzeba było się stresować każdym błędem w 
wypowiedziach. Duże poczucie swobody dała nam atmosfera, jaką stworzyła pani Kay i pan David. Liczę 
na to że kiedyś tak będzie w szkołach. 
 

 
  



Rozdział VI 
Wycieczka do Blackpool (Dominika Krawczyk) 

 

 
 
7 marca 2020, w sobotę, nasza grupa wybrała się na wycieczkę do Blackpool. Zbiórka odbyła się o 
10:30 pod Harris Library, gdzie wykonaliśmy sesję zdjęciową do naszych profili na stronę projektu. 
Budynek ten to wizytówka miasta, więc idealnie nadawał się na tło do zdjęć indywidualnych. Trwał to 
wszystko ok. 10 minut. Następnie wszyscy razem poszliśmy na stację kolejową. Pociąg już tam na nas 
czekał, choć mając bilety otwarte, mogliśmy pojechać dowolnym w tamtą stronę. Podróż nie była 
długa, jechaliśmy 20-30 minut. Po przejściu przez bramki na stacji w Blackpool zaczęliśmy zwiedzanie. 
Blackpool to niewielka miejscowość położona nad Morzem Irlandzkim. Słynie z tego, że jest tam wiele 
atrakcji, żeby mile spędzić czas. Głównie chodzi o zabawę. Na pierwszy rzut oka, miejsce nad morzem 
podobne jest do Las Vegas, mnóstwo świateł, migających szyldów, karuzele, automaty do gry. 
Pośrodku tego wszystkiego ogromna wieża, będąca symbolem miasta. Do tego dwa ogromne mola, 
oczywiście pełne atrakcji. W oddali natomiast park rozrywki z roller-costerami. O tej porze roku nie ma 
tłumów, ale ponoć w lecie sytuacja się diametralnie zmienia. Przyjeżdżają tu ludzie z całej Anglii, i nie 
tylko.  



Jako pierwsze mieliśmy okazję zwiedzić Sea Life, pomimo, że nie ma tłumów w tej porze roku to 
oceanarium było pełne zwiedzających. Samo oceanarium było podzielone na poszczególne tematy. W 
środku wyglądało jak na statku, w akwariach pływały różne gatunki stworzeń morskich, w tle 
rozbrzmiewała klimatyczna muzyka, mogliśmy się poczuć jak prawdziwi piraci! Mieliśmy okazję 
zobaczyć wiele gatunków zwierząt morskich, nawet takich, których nie mamy okazji zobaczyć w Polsce, 
np. Koniki Morskie. Najbardziej ekscytującym widokiem był dla nas tunel morski, ponieważ nad 
naszymi głowami pływały rekiny, płaszczki oraz inne nadzwyczajne ryby. W oceanarium były również 
motyle, ślimaki oraz śliczne, kolorowe żaby-niestety trujące. Na samym końcu znajdował się tron 
Posejdona, na którym każdy chętnie robił sobie zdjęcia. Przy wyjściu można było zakupić pamiątki, np. 
pluszaki przypominające morskie zwierzęta. Każdy mógł się zabawić w archeologa i w skrzyni pełnej 
piasku odszukać zębów rekina. 
Nieopodal Sea Life, około 2 minut drogi znajduję się muzeum figur woskowych Madame Tussauds. Przy 
samym wejściu przywitał nas Shrek- wyglądał jak żywy! Podobnie jak inne postacie, które mogliśmy 
zobaczyć podążając czerwonym dywanem. Stały obok nas takie sławy jak: Królowa Elżbieta II wraz z 
rodziną królewską, Ed Sheeran, Michael Jackson, The Beatles, Ariana Grande oraz postacie Marvela. 
Niektóre postacie wyglądały tak realistycznie, że kiedy jeden z uczestników projektu przez przypadek 
wpadł na figurę zaczął ją przepraszać. Wszyscy zrobili masę zdjęć, teraz każdy nam uwierzy, że 
przytuliliśmy Elżbietę II i przybiliśmy piątkę z Iron manem! :) Gdy kierowaliśmy się ku wyjściu, część z 
nas zakupiła sobie Oscara by móc poczuć się jak prawdziwa gwiazda. 

Następnie wyruszyliśmy nad morze gdzie nadal oślepiał nas blask reflektorów🙂 Piaszczysta plaża 
znajdowała się tuż po drugiej stronie ulicy więc przemieszczenie się tam nie było problemem. Pomimo 
ładnej pogody, wiatr był bardzo silny lecz nikomu nie przeszkodziło to w wygłupach na plaży i cieszeniu 
się chwilą. Od tej chwili mogliśmy pozwiedzać miasto sami, nasza grupa się rozdzieliła i każdy wyruszył 
pozwiedzać najbardziej jego zdaniem interesujące miejsca w Blackpool. Część z nas poszła na zakupy, 
część podziwiała tamtejszą architekturę, pozostali podziwiali krajobrazy na plaży czując wiatr we 

włosach 🙂 
Po kilku godzinach, między 16:00-17:00  grupa zaczęła wracać do domu. Wszyscy zmęczeni ale 
zadowoleni z wycieczki wybrali się na stację kolejową by złapać pociąg powrotny. Podróż ta pozostanie 
na długo w naszej pamięci. 
 

 
  



Rozdział VII 
Życie w Preston (Patryk Woźniak) 

 

 
 
Preston to typowe miasto północnej Anglii, z charakterystycznymi, niskimi zabudowaniami z czerwonej 
cegły. Jest miejscowością portową, położoną przy ujściu rzeki Ribble do Morza Irlandzkiego. Stanowi 
zarówno ośrodek handlowy jak i administracyjny hrabstwa Lancashire. Życie tutaj różni się od tego do 
czego przyzwyczaiła nas Polska. Największą i najdrastyczniejszą dla nas, Polaków zmianą jest 
obowiązujący tu jak i w całej Wielkiej Brytanii ruch lewostronny. Na drogach także rzadko można 
spotkać przejścia dla pieszych, piesi stosują odmienną kulturę poruszania się po jezdni i przechodzą na 
drugą stronę ulicy tam, gdzie im wygodnie. Jeżeli chodzi zaś o komunikację 
miejską, to w Preston spotkać można dwie firmy zajmujące się przewozem 
pasażerów: PrestonBus oraz Stagecoach. Odstępstwami od znanych nam 
zachowań jest to, że każdy przystanek traktowany jest jako przystanek na 
żądanie, o czym początkowo nie wiedzieliśmy i niektórym sprawiło to 
niemały kłopot. W Preston nie napotkamy także na kontrolerów biletów, 
ponieważ to kierowcy zawsze prowadzą kontrolę biletów przy wsiadaniu do 
autobusu. Zaskoczeniem była dla nas także kultura pasażerów oraz 
kierowców autobusów. Kierowcy, jak i pasażerowie przy wsiadaniu i 
wysiadaniu dziękują sobie oraz się witają i żegnają. Ludzie w Preston mają 
nieco inną mentalność niż Polacy, bardzo często rozmawiają z 
nieznajomymi, chętnie pomogą w razie potrzeby. Może moglibyśmy się od 
nich czegoś nauczyć? Sklepy i restauracje w Preston są bardzo zaludnione, 
lecz wszędzie zachowana jest kultura. Na uwagę zasługują godziny otwarcia, gdyż one także różnią się 
od polskich. Otwierane są zazwyczaj w godzinach porannych, około 7-8, a zamykane najpóźniej o 
godzinie 18:00. Wyjątkiem są puby, które funkcjonują do późna.  



Rozdział VIII 
Czas wolny (Dawid Kurek) 

 

 
 
Choć nasz wyjazd do Anglii skończył się przedwcześnie, to nie zabrakło okazji żeby wykorzystać swój 
wolny czas na rozmaite sposoby. Anglicy bardzo często kiedy nie mają nic do zrobienia, oglądają 
telewizję, a w niej od seriali, przez sport, po teleturnieje. Oprócz tego spotykają się ze znajomymi w 
pubach lub odwiedzają się wzajemnie.  
My również mogliśmy zobaczyć, ale i zakosztować lokalnych pubów, gdzie spotykaliśmy wielu 
życzliwych ludzi. Kelnerzy chętnie rozmawiali z nami o naszym wyjeździe i wrażeniach. Często domy 
Anglików (a na ich wzór również puby) wyposażone są w różne gry planszowe i zręcznościowe. 
Niektórzy z nas grali na przykład w Scrabble lub karty ze swoją goszczącą rodziną. Część osób została 
zabrana przez rodziny do różnych ciekawych miejsc w okolicy, np. do ładnych i dużych parków, teatrów 
lub innych obiektów kulturowych. Oprócz tego niektórzy mieli także dostęp do stołu bilardowego, 
rzutek lub ping-ponga. Często po pracy niektórzy udawali się do centrum Preston, gdzie szli na zakupy 
lub odwiedzić kolejną kawiarnię. 
Oprócz tego w wolnym czasie Anglicy biegają, wychodzą na spacery z psami lub uprawiają sport, 
szczególnie często grają w piłkę nożną.  



Rozdział IX 
Powrót do Polski (Wojciech Gilicki) 

 

 
 
Nasz powrót do Polski był planowany początkowo na 29 marca. Zważywszy jednak na sytuację, która 
już od początku naszych praktyk wisiała w powietrzu, czyli zagrożenia związane z wirusem COVID-19, 
zostaliśmy poinformowani o odgórnej decyzji, że musimy wrócić do kraju najszybciej jak to możliwe. Z 
tego powodu data naszego powrotu zmieniła się na 14 marca.  
Informacja o wcześniejszym powrocie była szokująca. Nasz opiekun uświadomił naszą grupę, że taka 
sytuacja może mieć miejsce, lecz wydawało się nam, że stanie się to w trzecim lub czwartym tygodniu 
praktyk. Oczywiście taki obrót zdarzeń wywołał wśród uczestników różne emocje i myśli. Część z nich 
kwestionowała słuszność decyzji o wcześniejszym powrocie. Niektórzy z kolei uważali, że jest ona 
rozsądna. Do tego zmiana terminu miała wpływ na nasze zaplanowane wycieczki. Ominęło nas 
zwiedzanie Liverpoolu, Manchesteru i Londynu. Część uczestników nigdy nie była w Anglii, więc 
aplikując do tego projektu, liczyli, że odwiedzą najważniejsze miejsca z nią związane. Informacja, że 
niestety z wycieczek nici, bardzo ich zawiodła. Oczywiście, z powodu tylu różnych poglądów na tą 
sytuację, pojawiły się pewne tarcia, które z czasem trochę się nasiliły, jednak nie miały one realnego 
wpływu na to kiedy polecimy z powrotem. Takie dostaliśmy rozporządzenie, więc trzeba się 
dostosować.  
Pierwszym etapem podróży był przyjazd na lotnisko do Liverpoolu. Bus, którym mieliśmy jechać 
podjechał pod nasz dom. Spakowaliśmy do niego walizki i siebie. Po tym jak nasza czwórka weszła do 
środka, pojechaliśmy po kolejnych trzech pasażerów. Druga połowa grupy, wraz z nauczycielem jechała 
drugim busem. Po około 45 minutach jazdy dotarliśmy na lotnisko imienia Johna Lennona w 
Liverpoolu. Czekaliśmy jakieś 30 minut na drugiego busa. Gdy druga grupa przyjechała, nasz opiekun 
rozdał nam bilety, przypomniał o podstawowych zasadach higieny, a także udostępnił nam swoją 
kieszonkową wagę, żebyśmy mogli zważyć swoje bagaże. 
O 20:15 mogliśmy oddać swoje bagaże rejestrowane. Następnie udaliśmy się na odprawę, gdzie kilka 
osób musiało przejść dodatkową kontrolę, ale, na szczęście, nikt nie miał przy sobie nic, czego nie 
powinien, więc poszło bez problemu. Po tym przeszliśmy przez strefę bezcłową, w której niektórzy 
zrobili małe zakupy, i pozostało nam już tylko czekać na odlot. 
Personel lotniska zaczął wpuszczać ludzi do samolotu około 22:10. Cała nasza grupa wsiadła więc do 
środka. Po zapięciu pasów, a także wysłuchaniu przypomnień dotyczących bezpieczeństwa i 
postępowania w czasie sytuacji kryzysowych, zaczęliśmy swój lot na lotnisko w Katowicach. Kilkanaście 
minut po jego rozpoczęciu personel rozdał każdemu pasażerowi formularz do wypełnienia. Należało 
podać w nim informacje dotyczące lotu, dane kontaktowe swoje i kogoś z kim linia lotnicza może się 



skontaktować w razie wypadku, a także, jeżeli się takowego posiada, napisać kto jest naszym 
towarzyszem podróży. Większość uczestników projektu wpisała tam naszego opiekuna. 
Po wylądowaniu, do samolotu weszła ekipa medyczna. Przeprowadziła ona pomiar temperatury ciała 
każdego pasażera za pomocą mierników bezkontaktowych. Kilku z nas zostało poproszonych, by usiąść 
na siedzeniach i ochłonąć. Jednak po chwili i ponownym pomiarze temperatury mogliśmy opuścić 
samolot. Przed kontrolą graniczną okazało się, że musimy wypełnić formularz ponownie. Te na lotnisku 
zawierały dodatkowe pytanie o kraj pobytu w ciągu ostatnich czternastu dni. Podczas kontroli 
otrzymaliśmy kartę informacyjną dotyczącą obowiązkowej, czternastodniowej kwarantanny. 
Następnie, przed drzwiami wyjściowymi z lotniska czekaliśmy na busy, mające nas zabrać pod szkołę. 
Opiekun jednak oznajmił nam po kilku minutach, że tak łatwo nie będzie. Przewoźnik się nie pojawiał i 
nie dało się do niego dodzwonić. Musieliśmy pojechać taksówkami, co wiązało się z dodatkowymi 
dwudziestoma minutami oczekiwania. 
Po powrocie pod szkołę, zauważyliśmy oczekujących na nas rodziców, jednak przed nami był jeszcze 
jeden pomiar temperatury, przeprowadzony przez opiekuna naszej grupy. Potwierdził on wyniki, które 
usłyszeliśmy na lotnisku. Żaden z obecnych nie wykazywał objawów zarażenia wirusem COVID-19. 
Wszyscy wrócili szczęśliwie do swoich domów. Jednak, z powodu potencjalnej możliwości przeniesienia 
przez nas wirusa, po musimy odbyć wspomnianą wcześniej dwutygodniową kwarantannę. 
Nasz przedwczesny powrót do Polski był bardzo niespodziewany i kosztował wiele nerwów nas, 
naszych rodziców i władze szkoły. Wielu żałowało, że muszą przerwać praktyki w Wielkiej Brytanii, nie 
zobaczą stolicy oraz jej atrakcji i w tak nagły sposób pożegnają się ze swoimi tymczasowymi 
„rodzinami". Spora część wątpiła w słuszność decyzji o powrocie. Jednak byli też tacy, którzy uważali ją 
za dobrą. Koniec końców musieliśmy jednak wrócić, a dzięki stalowym nerwom naszego opiekuna 
wszyscy jesteśmy już z powrotem w Polsce w jednym kawałku. 
 

 
 
  



Rozdział X 
Zdobyte certyfikaty 
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Rozdział XI 
Opinie uczestników 

 

Dominik Bolewski 
Szansą jaką dał mi program Erasmus+, pozwoliła mi wiele się nauczyć. Poznałem nowych ludzi, dania 
oraz tradycję. Ludzie byli bardzo mili oraz chętni do pomocy. Projekt pozwolił mi nabyć nowe 
umiejętności, jak obsługa nowego programu oraz radzenie sobie w stresowych sytuacjach. Mimo 
pierwszego szoku związanego z porozumieniem się w języku angielskim nie sprawiło mi to większych 
problemów. Umiałem dogadać się w sklepie, pracy czy restauracji. Podsumowując projekt przyniósł mi 
same pozytywne emocje i przeżycia, który nigdy nie zapomnę. 
 
Paulina Głogowska 
01.03.2020 roku rozpoczęła się nasza przygoda z programem Erasmus+. Pierwszego dnia każdy poznał 
swoje nowe rodziny, było to duże wyzwanie, dla wielu z nas było to pierwsze zetknięcie się z ludźmi 
posługującymi się wyłącznie językiem angielskim. Był to jeden z ważniejszych aspektów projektu, 
zarówno w domu, w pracy, czy w galerii handlowej posługiwaliśmy się wyłącznie językiem angielskim, 
dzięki czemu mieliśmy okazję bardzo się podszkolić. Najważniejszym celem były praktyki, cieszę się, że 
moja praktyka odbywała się w Office Angels, poznałam wspaniałe osoby, które wiele mnie nauczyły 
oraz pomogły mi się odnaleźć w nowej sytuacji, na koniec pożegnały mnie prezenterem, było to bardzo 
miłe, wszyscy się wzruszyliśmy. W między czasie zdążyliśmy odwiedzić wiele ciekawych i pięknych 
miejsc. Niestety, ze względów bezpieczeństwa nasza przygoda zakończyła się dwa tygodnie wcześniej. 
Żałuję, że nie możemy zostać tutaj dłużej. Projekt przyczynił się do mojego rozwoju, oraz dał mi szansę 
na poznanie angielskiej kultury, kuchni, poznać zwyczaje tutejszych mieszkańców. Mam nadzieję, że 
kiedyś jeszcze tutaj wrócę. 
 
Dominika Krawczyk 
Projekt dał nam możliwość rozwinąć się zawodowo, zgłębić się w tutejszą kulturę, poznać wielu 
cudownych ludzi oraz oswobodzić się z językiem. Choć nasze praktyki trwały dwa tygodnie, mieliśmy 
okazje zwiedzić parę ciekawych miejsc, które zachwyciły nas wszystkich. Czas spędzony tutaj dał nam 
ogromną lekcję języka oraz kultury, ponieważ żyjąc tutaj cały czas posługiwaliśmy się w obcym języku. 
Na początku mogło to być problematyczne, ale myślę, że każdy z nas poradził sobie z tym zadaniem. W 
ciężkiej sytuacji, która przeszkodziła nam w kontynuowaniu stażu mogliśmy liczyć na wsparcie 
opiekuna. Choć niestety krótka ale pełna wrażeń przygoda to wiele nas nauczyła. Zachęcam każdego do 
brania udziału w projekcie. 
 
Dawid Olszyna 
Praktyki, które miałem szansę odbyć dzięki programowi Erasmus+ były jedną z lepszych przygód w 
moim życiu. Żyłem pośród ludzi z całkowicie inną kulturą, ludzi przemiłych oraz przesympatycznych. 
Mój poziom języka angielskiego nie powala, ale też nie jest najgorszy. Nie miałem problemów z 
porozumiewaniem się z ludźmi, niewiele osób sprawiło swoim akcentem że musiałem poprosić aby ktoś 
się powtórzył. Udało mi się tu poznać kulturę, obyczaje, oraz kuchnię angielską, ale co najważniejsze, 
podszkoliłem się w zawodzie na zasadach nieco innych niż polskie. Przez miesiąc miałem okazję 
pooglądać pracę w brytyjskim biurze jak i samemu takiej pracy spróbować. 
Projekt oceniam bardzo pozytywnie, cieszę się, że udało mi się zakwalifikować i odbyć taką przygodę, 
pomimo początkowych obaw. Pomimo tęsknoty, która jednak się pojawia po takim czasie rozłąki 
polecam wszystkim udział w takim projekcie, ja się nie zawiodłem. 
 
Maciej Przedmojski 
Wielka Brytania była krajem który zawsze chciałem odwiedzić, dzięki projektowi Erasmus+ stało się to 
możliwe. Projekt pozwolił mi poszerzyć moje horyzonty poprzez nabywanie doświadczenia 
zawodowego w biurze jak i w pracy na magazynie. Pozwolił mi również na zdobycie doświadczeń 



kulturalnych i językowych poprzez mieszkanie u brytyjskiej rodziny. Miałem okazję posmakować 
tamtejszej kuchni tradycyjnej jaki i wegańskiej. Lecz najbardziej z tego wszystkiego cieszyła mnie 
możliwość poznania warunków i sposobu życia ludzi tam mieszkających. Projekt był niesamowitym 
przeżyciem i choć był krótszy niż miał być, na pewno zostanie na długo w pamięci. 
 
Mateusz Wantuła 
Projekt oceniam bardzo pozytywnie, pozwolił mi on zapoznać się z kulturą panującą w Wielkiej Brytanii, 
spróbować angielskiego jedzenia, poznać przyjaznych ludzi i nauczyć się wielu przydatnych rzeczy oraz 
nabrać doświadczenia w moim zawodzie. Dzięki projektowi udało mi się podszkolić mój angielski, 
rozmawiając z rodziną, u której mieszkałem i z moimi współpracownikami. Czas na praktykach upłynął 
bardzo szybko. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie. Erasmus+ okazał się być dla mnie wielką 
przygodą i będę bardzo miło wspominać czas spędzony w Anglii. 
 
Bartosz Wcisło 
Wielka Brytania to bardzo ciekawy naród, o dużej odmienności kulturowej. Dzięki projektowi Erasmus+ 
miałem okazję odwiedzić ten kraj. Czas spędzony tutaj wiele mnie nauczył. Nie chodzi tylko o 
umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zachowanie ludzi, ich mentalność i stosunki 
między nimi to coś całkiem innego niż w Polsce. To właśnie kultura, z jaką żyją Anglicy była dla mnie 
najlepszym doświadczeniem. Ludzie wydają się tu bardziej otwarci, mili, troszczą się o innych i zawsze 
wyciągają pomocną dłoń. Szybka rozmowa z obcym na ulicy jest tutaj normalnością, słowa takie jak 
proszę, dziękuję, przepraszam słyszy się na każdym kroku. Szybko przyzwyczaiłem się do rozmowy po 
angielsku, ludzie nie wywierali na mnie presji, jeśli trzeba było, mówili wolniej lub powtarzali. Projekt 
nauczył mnie także samodzielności, jak i poszerzył horyzonty zawodowe. Cieszę się, że miałem okazję 
zobaczyć tak piękne widoki, które tworzyły wspaniała architektura, ogromne parki czy morze w 
Blackpool. To było dla mnie świetne przeżycie, które na zawsze zapamiętam. 
 
Victoria Ziemniewska 
Praktyki odbyte dzięki programowi Erasmus+ były dla mnie kolejną nową przygodą. Poznałam inne 
rejony Wielkiej Brytanii, których nie miałam okazji odwiedzić wcześniej. Poznałam mnóstwo 
serdecznych ludzi z różnych środowisk z czego jestem bardzo zadowolona, gdyż miałam okazje do 
dłuższych rozmów po angielsku jak i żeby poznać mentalność i zwyczaje tych ludzi. Oczywiście w razie 
potrzeby zawsze translator wchodził w ruch. Podczas pobytu miałam okazję również spróbować 
tradycyjnych angielskich potraw, oraz bardziej poznać kulturę miejscowych. Przez cały miesiąc miałam 
okazje wykonywać w mojej pracy zadania związane z marketingiem, sprzedażą, i oczywiście rozmową 
co dawało mi dużą satysfakcję. Starałam się jak najbardziej wykorzystać czas spędzony tam. 
Projekt Erasmus+ dał mi również możliwość do zobaczenia kilku ciekawych miast takich jak: Blackpool, 
Manchester oraz Liverpool w których odwiedziliśmy parę interesujących miejsc.  
Projekt oceniam bardzo pozytywnie, otworzył on jeszcze bardziej mój pogląd na świat i dał szansę do 
spełnienia marzeń. Uważam, ze przyjazd tutaj i wzięcie udziału w projekcie jest jak na razie jedną z 
moich najlepszych decyzji, które podjęłam, pobyt tutaj i okazja wykorzystania swoich umiejętności 
rożnego rodzaju to sama przyjemność. 
 
Wojciech Gilicki 
Chciałem odwiedzić Wielką Brytanię od dawna. Projekt Erasmus+ pozwolił mi poczuć wyjątkowy klimat 
tego kraju. Pomógł mi też poszerzyć moje umiejętności zawodowe. Dzięki rozmowom z różnymi 
osobami poprawiłem poziom swojego języka angielskiego. Czuję się teraz pewniej w porozumiewaniu 
się z osobami mówiącymi w tym języku, a także nauczyłem się wielu ciekawych i przydatnych zwrotów z 
mowy potocznej. Dzięki projektowi miałem też szansę, by dowiedzieć się o kulturze tego kraju. 
Spróbowałem lokalnej kuchni, zwiedziłem interesujące miejsca i poznałem wielu świetnych ludzi. 
Projekt Erasmus+ był dla mnie ciekawym przeżyciem, a także pomógł mi się rozwinąć pod wieloma 
względami. 
 



Dawid Kurek 
Wyjazd do Wielkiej Brytanii był dla mnie ogromnym przeżyciem. Zawsze chciałem zobaczyć Anglię i 
tutejsze życie. Goszcząca nas rodzina była bardzo miła. Już od drugiego dnia mogłem z całą pewnością 
stwierdzić że czuję się jak w domu. Spotkałem tutaj wielu przyjaznych, radosnych i otwartych ludzi 
różnego pochodzenia i karnacji. Posiłki, które przygotowywała nasza angielska mama Jenny, były 
przepyszne. Z początku zabawny był widok samochodów z kierownicą po prawej stronie, kiedy w 
miejscu gdzie "normalnie" jest kierowca, widać puste siedzenie! Niestety przez aktualną sytuację w 
naszym kraju musieliśmy być odwołani tylko po dwóch tygodniach. Żałuję, że nie mogłem zostać tu do 
końca miesiąca, a chętnie zostałbym jeszcze dłużej! 
 
Kacper Szymaniak 
Europejski program Erasmus+, dokładnie mobilność młodych ludzi do miejsc pracy poza ich rodzinnym 
krajem był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Anglia i tereny wokół miasta naszej mobilności – 
Preston, przywitała nas wspaniałą pogodą, która również dopisywała nam przez wiele następnych dni. 
Perspektywa doświadczenia życia codziennego ludzi z innego kraju ale po części innej kultury była 
bardzo mobilizująca do wyjazdu. W Zjednoczonym Królestwie codzienne życie, choć wygląda podobnie 
do naszego polskiego, znacząco się różni. Anglicy są bardzo miłym i uprzejmym społeczeństwem, ale też 
nie czuć przebywając wśród nich jakiś specjalnych zmartwień, co można doświadczyć przez małą 
punktualność autobusów czy taki wewnętrzny spokój w zachowaniu. Było to zupełnie inne zachowanie 
do ludzi z pozostałych części globu. Dużym zaskoczeniem po przylocie było ujrzenie całej mieszanki 
kulturowej Wielkiej Brytanii i tylko potwierdzało to jej imperialną historię. Sam wyjazd był również 
okazją sprawdzenia się jak sobie poradzę będąc tak daleko od domu, a komunikacja odbywa się 
praktycznie tylko w języku anielskim. Uważam, że pozytywnie przeszedłem tę próbę i teraz już nie 
będzie dla mnie problemem komunikacja w języku angielskim, który po wielu długich rozmowach z 
naszą host rodziną stał się bardziej płynny, a ja bardziej pewny posługując się nim. Tego wszystkiego 
uczy cię projekt i to też jest oprócz okazji do zdobycia doświadczenia, jak i samej pracy za granicą to był 
wspaniałą wycieczką, która może i została przerwana w połowie wskutek siły wyższej to do końca 
pozostanie w mojej pamięci jako wspaniała podróż. 
 
Patrycja Tekielak 
Uważam, że projekt Erasmus+ jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki niemu poznałam 
wspaniałych ludzi i odwiedziłam kilka interesujących miejsc. Oczywiście nie można też zapomnieć, że 
pomógł mi on również w efektywniejszym uczeniu się języka angielskiego, ponieważ musiałam się nim 
posługiwać przez większość czasu. Trzeba jednak pamiętać, że projekt ten nie jest dla wszystkich, 
trzeba mieć odpowiednie podejście, odwagę i pewność siebie, żeby poradzić sobie w nowym miejscu. 
Dla mnie projekt był wspaniałym przeżyciem i jeśli miałabym okazję wziąć w nim udział jeszcze raz, to z 
wielką chęcią bym to zrobiła. 
 
Konrad Winszczyk 
Od zawsze chciałem odwiedzić Wielką Brytanię, dzięki projektowi Erasmus+ mogłem spełnić swoje małe 
marzenie. Wyjazd pozwolił mi poznać z bliska panującą tutaj kulturę oraz kuchnię, jak i również nauczył 
mnie wielu zwrotów w języku angielskim których wcześniej nie znałem oraz sprawił, że potrafię łatwiej i 
płynniej przekazywać swoje myśli w tym właśnie języku. Z praktyk zawodowych wyciągnąłem wiele 
wiedzy oraz doświadczenia, które z pewnością będą bardzo przydatne po powrocie do Polski. Niestety 
wyjazd skończył się przedwcześnie, jednak pomimo tego było to wspaniałe przeżycie, którego na pewno 
nigdy nie zapomnę. 
 
Patryk Woźniak 
Projekt Erasmus+ uważam za bardzo ciekawe i interesujące  doświadczenie. Możliwość poprawy 
znajomości języka obcego oraz umiejętności praktycznych, a także teoretycznych w danym zawodzie 
jest niezwykle przydatna w dalszym życiu, również zawodowym, uczestnika. Ważną kwestią jest sam 



wyjazd, na który człowiek nie zawsze może sobie pozwolić, więc umożliwienie zwiedzenia 
zagranicznych miast jest dla niektórych niezapomnianym wydarzeniem. 
 
Mateusz Żugaj 
Projekt Erasmus+ i odbyte praktyki były dla mnie wspaniałą przygodą. Anglia, choć zazwyczaj 
deszczowa i wietrzna, przywitała nas piękną pogodą i taką też nas pożegnała. Na miejscu każdy dzień 
przynosił coś innego, były obowiązki, dobre chwile, ale pojawiały się również te gorsze, w końcu takie 
jest życie. Uczestnicząc w projekcie byłem świadkiem innej kultury, innych zwyczajów, innych 
poglądów, innych ludzi. Projekt pozwolił mi poszerzyć moje horyzonty dzięki zdobyciu nowych 
doświadczeń związanych z umiejętnościami zawodowymi, językowymi oraz samodzielnością.  
Uważam, że warto było wziąć udział w projekcie. Była to ogromna przygoda. Jeśli dostałbym drugą 
taką szansę to skorzystałbym z niej ponownie. Mogę śmiało polecić swoim młodszym kolegom. Teraz 
zostaną w nas wspaniałe wspomnienia o miło spędzonym czasie w Anglii i żal, że tak szybko się 
skończyło 
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Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ - 

Kształcenie i szkolenia zawodowe 
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