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Wrażenia po trzech tygodniach spędzonych w Londynie 

 
Jest to mój czwarty pobyt w Wielkiej Brytanii, a trzeci w jej stolicy. Po raz pierwszy jednak jest to tak długi 

wyjazd i po raz pierwszy mam pod swoją opieką uczniów. Ilość obowiązków jest ogromna i ciężar 

odpowiedzialności jest też znaczący. Współpraca z ADC, rozmowy z pracodawcami, organizacja czasu 

wolnego uczestników, rozwiązywanie małych i większych problemów uczniów. Nie sposób się nudzić, ale 

jest też czas na bliższe poznanie miasta, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i zakupy. Dla mnie 

największą radością była wizyta w domu Królowej Elżbiety II czyli w Pałacu Buckingham. Do tej pory 

widziałam pałac jedynie z daleka, przez kraty ogrodzenia okalającego posiadłość i pilnie strzeżonego przez 

straż królewską. Przepych wystroju sal pałacu jest iście królewski, każda z sal ma inne przeznaczenie i 

osobną historię. Organizacja zajmująca się przygotowaniem części pałacu do zwiedzania zaprezentowała 

zwiedzającym podarunki, jakie królowa otrzymała od różnych osobistości przybywających do pałacu. 

Podzielono je na kontynenty z jakich te podarunki pochodzą. Odnalazłam także podarunek od Prezydenta 

Polski. Bardzo bogata jest kolekcja obrazów należących do Rodziny Królewskiej i składają się na nie 

bezcenne dzieła najsławniejszych malarzy europejskich. Ostatnią ekspozycją przed opuszczeniem budynku 

była niewielka, ale znacząca wystawa pamiątek po zmarłej 20 lat temu księżnej Dianie, kilka osobistych 

przedmiotów przekazanych przez jej synów. Niestety, we wnętrzu pałacu obowiązywał zakaz robienia zdjęć 

i był ten zakaz skrupulatnie przestrzegany, ale za to po wyjściu z budynku bez przeszkód można było 

używać aparatów i komórek. 

Opiekun grupy uczniów w czasie ich pobytu w Londynie, Karolina Leśniak 

 

 

Polskie akcenty 

Paweł Kosobudzki  

 

Podróżując po Londynie bardzo często usłyszeć można język polski, wiele jest także polskich sklepów które 

oferują towary występujące w naszym kraju. Northolt to dzielnica w zachodniej części Londynu, w której 

znajduje się jeden z Polskich cmentarzy wojennych z grobami polskich lotników oraz pomnik ku ich 

pamięci. Galeria sztuki nowoczesnej Tate Modern ma w swoich zbiorach pracę zmarłej w tym roku polskiej 

artystki Magdaleny Abakanowicz. W Londynie znajduje się również sieć księgarni Floyes w której odnaleźć 

można książki Andrzeja Sapkowskiego przetłumaczone na język angielski. Przy Hyde Park ma swoją 

siedzibę Instytut Polski i muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Znajduje się w nim kadłub samolotu z 

bitwy o Anglię i rzeźba Wojtka Niedźwiedzia. Jedną z najcenniejszych pamiątek jest wydobyty z morza 

mundur gen. Sikorskiego oraz zloty krzyż i klucz ofiarowany gen. Andersowi przez opata klasztoru na 

Monte Casino oraz polska flaga którą zawieszono na jego ruinach. 

 

 

Co mi się najbardziej podobało w Londynie? 

Krzysztof Niekurzak 

 

Nie jestem w stanie wybrać jednej takiej rzeczy. Londyn jako ogromne miasto zaoferował nam wiele 

możliwości, których w Polsce nie będzie nam dane uzyskać. Od możliwości zobaczenia szkieletów 

dinozaurów, czy prawdziwych egipskich mumii, po wystawy obrazów i rzeźb znanych artystów takich jak 



Pablo Picasso, czy Salvador Dali. Spacerując w centrum można natknąć się na graffiti i murale o różnej 

tematyce, wśród nich dzieła między innymi Banksy'ego. Kolejną świetną rzeczą w Londynie jest to, że 

można doświadczyć kultury wielu różnych narodów praktycznie nie opuszczając okolicy, w której się 

mieszka. W jednym miejscu można spróbować przysmaków z różnych stron świata. Mimo wszystko jeśli 

miałbym wybrać coś, co podobało mi się najbardziej, byłaby to serdeczność i otwartość ludzi, którzy 

podczas zwykłych zakupów potrafili poprawić humor, czasami widząc zakłopotanie sami oferowali pomoc. 

Fantastyczne jest również to, jak ludzie różnych narodowości, wiary, czy koloru skóry potrafią się ze sobą 

zrozumieć, zżyć i nie powodować konfliktów. Z mojej perspektywy Londyn jest miejscem, które naprawdę 

warto zobaczyć, nie tylko ze względu na sklepy i atrakcje turystyczne, ale również z uwagi na okazję do 

poznania wielu różnych kultur.  

 

Atrakcje w Londynie 

Dominika Darnowska  

 

Londyn jest ogromną metropolią liczącą sobie ponad 1500 km kwadratowych. Stolica ta jest miejscem 

bogatym w atrakcje turystyczne, zaczynając od wielu punktów widokowych takich jak London Eye czy Sky 

Garden, przez zabytki jak na przykład Tower od London, mosty - London Bridge, Millenium Bridge, aż po 

muzea takie jak Natural History Museum oraz parki, w których najpopularniejszym jest Hyde Park. Nie 

można nie wspomnieć o Tamizie, nad którą to ulokowana jest duża ilość zabytków. Wielką popularnością 

wśród turystów cieszą się rejsy łodziami po tej rzece. Podczas nich przewodnik opowiada historię każdych 

obiektów na trasie, a zwiedzający mają okazję zrobić zdjęcia i podziwiać piękne widoki.  

 

Sklepy - zakupy 

Klaudia Wasilewicz  

 

Londyn oferuje nam bardzo duży wybór sklepów, od najtańszych do najdroższych. Miejscem które trzeba 

odwiedzić jest Oxford Street na którym znajdują się liczne domy towarowe i sklepy odzieżowe takie jak 

H&M, Zara i New Look. To właśnie tam są także dwa największe Primarki w Londynie. Jest to jeden z 

najbardziej znanych sklepów, szczególnie wśród Polaków, których można tam spotkać na każdym kroku. Co 

do zakupów spożywczych, warto zajść do "Morrisons", w którym są niskie ceny i można trafić na liczne 

promocje. Znajdzie się tam także wiele polskich produktów. W Londynie bardzo popularna jest żywność 

mrożona, którą wystarczy podgrzać w mikrofali.  

 

 

Posiłki – odmienność i różnorodność dań 

Maciej Bełz  

 

Londyn to najlepsze miejsce w Europie, żeby spróbować dań z całego świata. Londyńczycy kochają 

jedzenie i często jadają poza domem w lokalnych restauracjach. Jak chyba w każdym rozwiniętym kraju, 

bardzo dużo tutaj wszelkiego rodzaju fast-foodów takich jak: McDonald, Burger King, Pizza Hut czy 

popularny Nandos specjalizujący się w daniach z kurczaka. Tradycyjne potrawy Brytyjskie fish and chips 

zna chyba każdy - ryba smażona w specjalnej panierce podawana z frytkami. Świetny jest także zapiekany 

placek jabłkowy -Apple oraz Crumble – zapiekany placek z owocami. Bardzo popularna jest tutaj kuchnia 

chińska, której najlepiej spróbować w Chinatown. Zdecydowanie polecam spróbować makaron chow mein z 

kurczakiem i pak choi. Warto jeszcze udać się do restauracji indyjskich w ofercie których znajduje się 

przeróżne curry, a także cudowny, chrupki naleśnik papada. Na uwagę zasługuje jeszcze kuchnia Turecką, 

która słynie z ogromnych ilości podawanego jedzenia. Głównie polecam słodką przekąskę Baklave oraz 

zupę z cukinii i pieczarek -man tarli kabak corbasi.  

 

Muzea – zwiedzanie Londynu 

Aleksander Gajewski 

 

Muzeum muzeum nauki i techniki (Science Museum). Inspiracją do powstania tego muzeum była Światowa 

Wystawa w Londynie, która odbyła się w 1851 r. jako pierwsza o prawdziwie międzynarodowym 

charakterze. Wystawę tę odwiedziło ponad 6,1 mln osób dlatego po jej zakończenie zrodziła się inicjatywa 



by stworzyć instytucję, gdzie byłyby pokazane najbardziej wartościowe i interesujące eksponaty 

reprezentujące rozwój nauki, techniki, przemysłu.  

Muzeum Historii Naturalnej (Natural History Museum) jest ogromnym muzeum, które liczy ponad 70 

milionów eksponatów, co dzieli się na 5 głównych działów: botanika, entomologia, mineralogia, 

paleontologia, zoologia. Dużą popularnością w muzeum cieszy się symulacja trzęsienia ziemi którego mogą 

doświadczyć zwiedzający. Równie popularna jest galeria dinozaurów, gdzie znajduje się ruszający, ruchomy 

dinozaur-robot. W głównym holu do lipca tego roku stał słynny szkielet diplodoka, jednak muzeum zmienia 

się i rozwija i teraz u sufitu tej sali wisi olbrzymi szkielet płetwala błękitnego. 

Muzeum Brytyjskie ( British Museum) jest jednym z największych na świecie muzeów historii starożytnej. 

Muzeum powstało w 1759 r. dzięki Arthurowi Onslowowi który kupił zbiór ponad 71 tys. obiektów w 

których skład wchodziły literatura i dzieła sztuki. W latach 50 XIX w. powstała obecna siedziba Muzeum 

Brytyjskiego ponieważ kolekcja muzeum stale się powiększała, a poprzednia siedziba była już na nią za 

mała. Muzeum jest otwarte nieprzerwanie od początku powstania, z wyjątkiem wojen światowych. Obecnie 

muzeum odwiedza 5 mln osób rocznie.  

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego - jest to polska placówka kulturalna w Wielkiej Brytanii 

stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnienie archiwów polskiego 

rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powstał on w 2 maja 1945 r. jako instytut 

historyczny im. gen. Sikorskiego. Obecnie instytut ma status organizacji charytatywnej. W stęp do 

wszystkich tych muzeów jest darmowy, ale w dobrym tonie jest wrzucić kilka funtów do wystawionych w 

różnych miejscach przeszklonych pojemników na dobrowolne datki. 

 

 

Ciekawostki o Londynie 

Natalia Kopek 

 

Londyn jest największym miastem w Europie, liczącym ponad 8mln mieszkańców, zaś cała aglomeracja 

londyńska mieści w sobie prawie 14 mln. To stolica kulturowa Wielkiej Brytanii, dlatego znajduje się tu aż 

240 muzeów. Do większości z nich wstęp jest darmowy. Wielki pożar w 1666 roku zniszczył prawie całe 

miasto, ale przy okazji wytępił panującą zarazę i przyczynił się do znacznego rozwoju miasta. Londyńskie 

metro liczy 402 km, posiada 11 linii i 270 stacji. Pierwsza linia metra, Metropolitan, została uruchomiona 10 

stycznia 1863 roku. Obecnie, każdego dnia z metra korzysta ok. 3,67 miliona podróżnych. Przechodząc 

przez ulicę należy zachować ostrożność ( szczególnie, gdy przechodzimy na czerwonym świetle, ponieważ 

nie jest to traktowane jako wykroczenie), gdyż każdego dnia na ulicach Londynu ginie około 100 osób. 

Chcąc wsiąść do autobusu należy pomachać kierowcy, aby zatrzymał się na odpowiednim przystanku. 

Codziennością jest także widok uciekających przed policją; złodziei, czy innych rabusiów. Ciekawostką jest 

fakt, że większość produktów w sklepach spożywczych jest zamrożona i zapakowana hermetycznie. 

Stworzono nawet sklep z mrożonkami, "Iceland". Przy takiej wielokulturowości miasta ludzie nie zwracają 

uwagi, na to jak wyglądasz i w co jesteś ubrany. Możesz wyjść do sklepu w szlafroku i w kapciach, a nikt 

nie zwróci na Ciebie uwagi. Będąc w Londynie czujesz się jakbyś był w wielu krajach naraz. "Jeśli jesteś 

znudzony Londynem, jesteś znudzony życiem" ~ Samuel Johnson. 

 



Co było dla mnie największym zaskoczeniem ? 

Tomasz Jankiewicz 

 

Ciężko jest opisać jasno konkretną rzecz lub zjawisko, które wprawiło mnie w stan zdziwienia, 

zamyślenia lub fascynacji. Tu jest bardziej mowa szeregu rzeczy które łącznie stworzyły jeden 

zadziwiający obraz (przynajmniej z mojej perspektywy). 

Pierwsze co rzuca się w oczy ( i uszy) . To faktycznie spora ilość spotykanych Polaków. Ale nie 

tylko !   W całym Londynie spotkałem większość narodowości z północnej półkuli globu. Chyba 

wszystkie grupy etniczne i całą gamę języków i dialektów. Z przeważającym angielskim w wielu 

akcentach (czasem w ogóle  nie podobnych do angielskiego jako takiego). 

„Ogrom” i „Ciasnota” takie oto słowa towarzyszyły mi podczas zwiedzania miasta. Ogrom był 

szczególnie widoczny podczas wycieczki od Sky Garden. Widok z 34 piętra nie pozostawił mi 

wątpliwości, że trafiłem do METROPOLII. Panorama całego miasta od jego centrum wykraczała 

poza mój horyzont widoczności (jak i rozumowy). Natomiast przerażająco ciasna i upchnięta 

konstrukcja i infrastruktura miasta ( mająca notabene pomieścić kilku milionową populacje) 

najbardziej mi się objawiła na niektórych stacjach metra gdzie niekiedy pomiędzy pędzącym 

pociągiem a spieszącym się tłumem ludzi jest szczelina wielkości 20 cm.  

W tym zestawieniu nie mogłem sobie odmówić przyjemności zastanowienia się nad architekturą 

miasta. Londyn na przestrzeni kilku ostatnich wieków (pomijając rok 1666) zachował swoje dzieła 

konstrukcyjne w nienaruszonym stanie. Sam fakt ich przetrwania nie jest dla mnie zaskoczeniem. 

Natomiast sposób budowy, kształty, wielkości i wcześniej wspomniane upakowanie w przestrzeni 

jest dla mnie czymś zachwycającym. Przyzwyczajony do postkomunistycznego powiewu z każdego 

polskiego miasta czy nawet wsi. Tu nie mogłem się nadziwić zachowanym charakterem w każdym 

budynku, nawet tych na obrzeżach miasta które najdobitniej reprezentują charakter Anglii. 

Tradycyjna budowa którą w Świerże odbudowanych miastach Polski widuje się sporadycznie i w 

znacznie gorszej kondycji. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w stażu za granicą? 

 

Warto wziąć udział w stażu w UK ponieważ jest to idealna okazja do pod szlifowania swojego 

języka jak i poprawienia umiejętności wymaganych do wykonywania określonego zawodu. Podczas 

stażu nawiązuje się również wiele nowych znajomości, które mogą się przydać np. jeśli ktoś planuje 

w przyszłości wyjechać do Londynu. Mamy też okazję pozwiedzać wiele ciekawych miejsc w tym 

mieście, całkowicie za darmo. Sam wyjazd uczy nas także samodzielności, ponieważ w pewnym 

stopniu musimy radzić sobie sami w wielkim mieście.  

Klaudia Wasilewicz  

 

Powodów dla których warto przyjechać na zagraniczne staże zawodowe jest wiele, lecz spośród 

nich wyróżniają się (według gustów i priorytetów): English polishing- nauka, szlifowanie języka, w 

tym przypadku angielskiego. praktyka zawodowa- drogocenny zbiór doświadczenia zawodowego, 

w połączeniu z ww. językiem przystosowuje nas do pracy w szerszym zakresie zakładów, nawet o 

zasięgu międzynarodowym; poznanie wielu różnych kultur i ich obyczajów, chociażby przez 

poznanie od kuchni, czyli potrawy, tradycyjne przekąski, próbowanie rzadko spotykanych 

składników; obserwację zwyczajów kulturowych, jak i religijnych; słuchanie o doświadczeniach 

służące poznaniu ich historii; usamodzielnienie - w wielu sytuacjach stażysta musi poradzić sobie z 

komunikacją pomimo bariery językowej oraz z międzynarodowymi problemami życia codziennego, 

możliwość podróży poza granice kraju, poza obręb życia codziennego, czasami w całkiem nowy 

dotąd niepoznany osobiście świat; zbieranie niesamowitych wspomnień, wśród których znajdą się 

również te, które pozostaną w pamięci na wiele lat; nauka oszczędności, jako, że każdy ma inne 

potrzeby i innej kwoty pieniędzy potrzebuje na ich spełnienie; nauka doceniania, tego, co dostępne 

na co dzień, a nieosiągalne z dala od rodzinnego domu.  

Mateusz Kowalczyk 



 

Korzyści z udziału w wyjeździe do Londynu: 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;   

 poznanie wielokulturowego miasta;   

 nauczenie się posługiwania się mapą podczas codziennego korzystania z komunikacji 

miejskiej;   

 poznawanie nowych ludzi (tych na mieście i tych z którymi mieszkamy);   

 kształcenie się w swoim zawodzie; 

Dominika Darnowska  

 

Na staż do UK warto wybrać się z wielu powodów. Jednym z głównych jest wyróżniające się 

później CV. Nie każdy ma możliwość wziąć udział w takim projekcie, a na pewno wyróżni to nas 

spośród innych, gdy będziemy szukać pracy. Dodatkowo uczymy się języka poprzez codzienne 

porozumiewanie się z innymi w pracy i domu, a w dzisiejszych czasach znajomość języka 

angielskiego jest bardzo ważna. Mamy jeszcze możliwość poznania nowej kultury i oczywiście 

zwiedzania pięknych miejsc.  

Maciej Bełz  

 

Praca za granicą, a nawet zwykły staż to coś niezwykłego. Poznajemy inną kulturę, innych ludzi. 

Tutaj poznajemy ten świat, dorosłe życie. Musimy umieć się dogadać, a przynajmniej próbować. 

Widzimy, że nieraz jest ciężko, ale to nie zmienia naszej radości i ekscytacji. Wszyscy wokół 

mówią inaczej, w innym języku, a my się z tym oswajamy. Z językiem, z pracą. Zdobywamy 

doświadczenie i to nie byle jakie. Gdybym miał znów wybierać między Polską a Anglią, to mój 

wybór by się nie zmienił.  

Dawid Rutkowski 

 

Dlaczego warto wziąć udział w stażu w UK?  

Można podać kilka prostych powodów: 

Jest to świetna okazja dla nas aby używać i podszkolić swój język angielski poprzez rozmowy z 

rodzinami i w pracy, a nie tylko w szkole na lekcjach. Można zobaczyć jak wygląda życie w 

wielkim mieście; skorzystać z różnych atrakcji i zobaczyć wiele wspaniałych zabytków/miejsc i 

zadać sobie pytanie "Masz to w Polsce?" oraz daje szansę sprawdzić jak bardzo przez miesiąc 

zatęsknimy za naszym ukochanym domem. 

Karol Kwiatkowski 

 

Uważam, że warto wziąć udział w stażu, ponieważ jest to fajne doświadczenie życiowe dla każdego 

z nas. Wylatując z małego miasta do wielkiej metropolii zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, 

byliśmy trochę przestraszeni ale organizacja miasta jest bardzo przyjazna dla obcokrajowców i 

szybko poradziliśmy sobie z akceptacją otoczenia. Każdy z nas codziennie dojeżdża do pracy, 

dzięki czemu rozwijamy nasz zmysł orientacji w terenie. Praktyki zawodowe dostosowane są tak, 

aby przygotować nas do przyszłych zawodów jakie będziemy wykonywać. Możemy poznać tu 

także kulturę wielu narodowości. Spróbować nowych potraw czy poznać wielu ciekawych ludzi. 

Ważnym elementem jest doskonalenie naszego języka obcego, którego tutaj musimy używać cały 

czas. Ludzie są mili, uśmiechnięci i przyjaźnie nastawieni. Wszyscy chcą umilić nasz pobyt w 

Londynie.  

Natalia Kopek 

 

Staż w Wielkiej Brytanii daje możliwość poznania kultury kraju, zobaczenia ciekawych miejsc, 

rozwijania swoich zdolności językowych oraz możliwość pracy w nowoczesnych i otwartych na 

ucznia placówkach. 

Paweł Kosobudzki 

 



Wyjazd do Londynu jest dla mnie doskonałą okazją, aby poprawić umiejętność posługiwania się 

językiem angielskim oraz sprawdzić samego siebie. Dzięki wyjazdowi poznałem inne kultury, 

których nie sposób jest tutaj nie zauważyć. Sam Londyn jest doskonałym przykładem tego jak różni 

się życie w tak ogromnej metropolii od życia w małym miasteczku. Wszędzie jest głośno, wszędzie 

coś się dzieję. Poza językiem, miałem też okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak 

London Sky Garden, Madame Tussauds czy Natural History Museum. Godziny spędzone w 

muzeach i kilometry zrobione w trakcie spacerów z Panią Karoliną pokazały mi to, co w Londynie 

najpiękniejsze i najciekawsze. Uważam, że to wystarczający powód, żeby zachęcić innych do 

starania się, ponieważ można doświadczyć czegoś, co może nie powtórzyć się kolejny raz w życiu. 

Polecam i pozdrawiam.  

Kamil Dembek 

 

Staż w Wielkiej Brytanii daje możliwość poznania obcych kultur, rozwijania znajomości języka 

angielskiego, zobaczenie ciekawych miejsc i pracę w nowoczesnych i otwartych dla ucznia 

placówkach  

 Aleksander Gajewski 


