
Projekt numer: 2012 – 1 – PL1 – LEO01 – 27554 
„Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery”  

Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,  
realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość 
systemu oświaty, Działania 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie,  

Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się prze całe życie. 

LONDYN – TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 

Prezentacja 
Honorata Wieczorek , Milena Gliwińska , Karina Kornalewska 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki


TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
LONDYN to istna wieża Babel w której oficjalnie mieszka ponad 7,5 
milionów ludzi, ale szacuje się, że liczba ta wynosi raczej około 20 
milionów, ludzi niemal wszystkich narodowości 
Wyjazd do Londynu na staż, był dla nas doskonałą okazją do odkrycia 
tego  niezwykłego miasta. Dzięki funduszom pochodzącym z projektu 
mogliśmy odwiedzić i zobaczyć miejsca, o których do tej pory tylko 
czytaliśmy. Zapnijcie pasy, wyruszamy w podróż po Londynie  
 
 
 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 

Podróż do Londynu to 
dla wielu z nas 
pierwszy raz 
z dala od rodziców na 
tak długo , 
przelot samolotem , 
samodzielne decyzje. 
To wielki strach przed 
nieznanym ale i 
wielkie nadzieje na 
spełnienie marzeń. 
 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Do Londynu można wybrać się różnymi środkami transportu – jeśli macie wiele czasu i dręczy Was lęk przed lataniem wybierzcie autobus lub samochód, w zależności od warunków podróż zajmie Wam prawie dobę. Dlatego my do Londynu wybraliśmy się samolotem lini Ryan Air – wbrew pozorom latanie nie jest takie straszne, a Londyn powitał nas po niespełna trzech godzinach.



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Środki z projektu pozwoliły 
nam zobaczyć wszystko o 
czym marzyłyśmy.  
Bez dofinansowania, dla 
wielu z nas było by to 
niemożliwe. 
 
Londyn dla wszystkich 
okazał się miłością od 
pierwszego wejrzenia. Przyjął 
nas 
słonecznie i ciepło. Otulił 
gwarem ulic, oczarował i 
uwiódł tolerancją, 
otwartością i uśmiechem 
zwykłych ludzi. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Naszą przygodę zaczęłyśmy od 

BUCKHINGHAM PALACE 
Oficjalnej rezydencji brytyjskiej 

Królowej, chociaż ważne sprawy jakimi 
zapewne była zajęta, nie pozwoliły nam 

na audiencję  
Pałac zrobił na nas ogromne wrażenie. 

 
 

Pocieszenie znalazłyśmy pod BIG 
BENEM – niekoronowanym królem 
wszystkich londyńskich pocztówek 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Znalazłyśmy również czas aby 

spojrzeć na świat LONDYŃSKIM 
OKIEM – 150 m wysokości, zrobiło 

na nas ogromne wrażenie, a 
spektakularna panorama, zagłuszyła 

lęk wysokości. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 

CHINATOWN otoczyło nas magią 
czerwieni, dźwiękami i muzyką. To barwna 

dzielnica, którą chętnie odwiedzają 
turyści, być może dlatego, miejscami 

przypomina jarmark z pamiątkami. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Trudy weekendowego zwiedzania 
przeplatałyśmy relaksem w parkach, jak 
prawdziwi Londyńczycy, rozsiadałyśmy 
się z lunchem na trawie w St James Park, 
czy Hyde Park – w Londynie to niemal 
obowiązek. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Któż z Was nie marzył, by spotkać gwiazdy i celebrytów, 

znanych z mediów. Nam się to udało, bo Londyn to 
magiczne miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, zwłaszcza 

w muzeum figur woskowych - MADAME TUSSAUDS. 
 
 Zobaczcie kogo 

spotkałyśmy w 
Londynie !  



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Podczas gdy jedni 

nadrabiali zaległości z 
fizyki na korepetycjach 

u Alberta  

…inni ćwiczyli 
aerobik ze Spider 
Manem. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Ilość skarbów w British Museum 
nawet trudno sobie wyobrazić: 

Egipskie mumie, rzeźby 
ateńskiego Partenonu, szkice 

mistrza Leonarda, to prawdziwy 
hipermarket dzieł sztuki. 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Piękną panoramę Londynu podziwiać można z wielu miejsc, 
ale najlepiej zrobić to tam, gdzie wszystko się zaczyna – czyli 
na południku 0 stopni w 

MARITIMIE MUSEUM GREENWICH  oraz ROYAL OBSERVATORY 



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Wybrałyśmy się również w rejs po Tamizie, 

Londyn widziany z wody jest równie piękny  



TURYSTYCZNE OCZAROWANIE 
Majestatyczny Tower Bridge to kolejny symbol Londynu 
jaki widziałyśmy na własne oczy pływając Tamizą, 
rozpoznawalny z daleka, łączy oba brzegi  Londynu 



  

Byłyśmy także w Natural History Museum, 
które w ciekawy sposób przedstawiło nam  
funkcjonowanie Ziemi, ewolucję człowieka 
pochodzenie gatunków zwierząt i roślin , 
zagadnienia związane z ekologią , 
mineralogią i zoologią.  
Fani Harry’ego Pottera kojarzą ten budynek z 
filmu jako słynny Hogwart  



 Nie ominął nas także plac i skrzyżowanie 
głównych ulic w samym sercu Londynu. 
Czyli Picadilly Circus Miejsce 
rozpoznawalne na całym świecie głównie 
dzięki reklamom świetlnym, 
umieszczonym na jednym z rogów placu. 
W centralnym miejscu znajduje się 
fontanna z figurką Anterosa. Jest to 
miejsce spotkań londyńczyków i atrakcja 
turystyczna Londynu.  



  

 Oxford Street to z pewnością jedna z 
najbardziej lubianych przez nas ulic 
Londynu   to prawdziwy raj zakupów - 
ponad 300 sklepów  i domów 
towarowych sprawia, że  jest to  
najbardziej ruchliwa arteria handlowa w 
Europie.  



  

 Nie ominęła nas też kolej gondolowa Emirates Airline 
która zafundowała nam wspaniałe widoki Londynu. 
Kolej posiada stację Greenwich i Royal Docks. 
Umiejscowiona jest nad samą Tamizą. 



  
 Pośród naszej grupy nie brakowało miłośniczek 

futbolu  Obowiązkowym miejscem który znalazł się 
na naszej „wycieczkowej liście” był stadion Wembley. 



  

 Dla miłośników słodyczy M&M’s 
WORLD to raj ! Odwiedzając to 
miejsce, trafiłyśmy do świata 
pełnego cukierków i gadżetów 
związanych z cukierkami M&M’s.  

 Od samego zapachu słodko kręci 
się w głowie …  



  
 Na koniec pożegnalne zdjęcie z nauczycielami 

naszej angielskiej szkoły Thommas’em i 
Magdaleną oraz z certyfikatami  naszego Partnera 

ADC College . 
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