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Informatyk w Londynie -
praktyki w Chiswick 
Computers
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Chiswick Computers

➢Chiswick Computers to firma zajmująca się naprawą
komputerów laptopów i innych urządzeń elektronicznych
takich jak notebooki, ipady czy tablety.



➢Razem z Karolem przez 4 
tygodnie byliśmy częścia firmy
wykonując rozmaite zlecenia.

➢Miesiąc pracy minął nam 
bardzo szybko, bo codziennie 
uczyliśmy się czegoś nowego i 
nabywaliśmy doświadczeń z 
dziedziny IT – to była praca 
naszych marzeń.



Lokalizacja Chiswick Computers



Droga do pracy
➢Codzienna podróż do pracy trwała ok. 1 godziny – nam wydaje się, 

że to dużo, ale dla większości mieszkańców Londynu to standard.

➢Monotonny czas podróży urozmaicały nam widoki pięknych
londyńskich dzielnic.



➢Do pracy podróżowaliśmy  prawie wszystkimi dostępnymi
środkami transportu publicznego. Jednak najczesciej
korzystaliśmy z  metra i autobusu piętrowego (double-decker-
bus).

➢Każdego dnia w drodze do pracy odbywaliśmy także spacer 
przez park Ravencsourt.



Nasz dzieńw pracy

➢Pracę rozpoczynaliśmy od godziny 9.00 , wiec 
wyruszaliśmy o 7.30 i 8.00.

➢Dzień zaczynaliśmy od dokończenia prac,
które zostały nam z dnia poprzedniego.

➢Następnie przeglądalismy numery zamówień
klientów , co wiazało się z kolejnymi
zadaniami.

➢Wszystkie zadania wykonywaliśmy pod 
nadzorem naszego opiekuna - Pietra.

➢Diagnozowaliśmy i naprawialiśmy zepsuty 
sprzęt.



Wykonywane zadania

➢Naprawa laptopów

➢Zapisywanie kopii
zapasowych dysku

➢Testowanie sprzętu

➢Wyszukiwanie problemów
zwiazanych ze sprzętem 



Wykonywane zadania

➢Instalacja oprogramowania i innych funkcyjnych aplikacji

➢Skanowanie kompute programem antywirusowym



Codzienna praca
➢Najczęściej wykonywaliśmy 

zadania dotyczące napraw 
laptopów. Londyńczycy 
wykorzystują je jako 
urządzenia mobilne i często 
pracują w podróży – takie 
korzystanie ze sprzętu 
powoduje najwięcej awarii.

➢Naprawy komputerów 
stacjonarnych, wymagały 
zazwyczaj czyszczenia i 
aktualizacji systemu.



Codzienna praca

➢Najwięcej czasu pochłaniały codzienne tworzenia kopi 
zapasowych – wykonywanie tych czynności trwało niekiedy 
nawet kilka godzin.

➢Dużo czasu zajmowała nam także instalacja sysytemów 
operacyjnych.



Najtrudniejsze zadania

➢Największą presję czuliśmy podczas napraw laptopów oraz
Macbook’ów - to drogi sprzęt, a my nie chcieliśmy niczego 
przypadkowo uszkodzić.



Najtrudniejsze zadania
➢„Rozkręcenie” laptopa oraz zapamiętanie gdzie powinna

zostać przykręcona każda śrubka także nie było łatwe. 

My uczyliśmy się jak ułatwić sobie tę pracę za pomocą 
opisywanych pojemników.



Najtrudniejsze zadania
➢Dużym wyzwaniem była dla nas także praca z klikoma

zadaniami jednocześnie – wymagała podzielności uwagi, 
skupienia oraz dobrej organizacji.



Pracownicy
➢Steve Bonnici - szef oraz 

założyciel serwisu
Chiswick Computers – to 
jego „sokole oko” każdego 
dnia nadzorowało naszą
pracę.

➢Pracowaliśmy także z 
Pietro – pochodzącym z 
Włoch i Mihaim –
pochodzącym z Rumunii –
oni także byli naszymi 
opiekunami podczas 
stażu, pomagali nam i 
wspierali, gdy czegoś nie 
wiedzieliśmy. 



Podsumowanie

➢Praca w Chiswick Computers pozwoliła nam zdobyć nowe 
doświadczenia zawodowe, które z pewnością wykorzystamy w 
swojej pracy w przyszłości

➢Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca w serwisie komputerowym

➢Mieliśmy okazję poznać sprzęt, który w naszym kraju nie jest 
popularny i rzadko się go wykorzystuje 

➢Nauczyliśmy się wielu nowych określeń technicznych związanych z 
naszym zawodem, zwłaszcza w języku angielskim

➢Pracując w zgranym zespole nie tylko nawiązaliśmy nowe 
znajomości, ale także poprawiliśmy swoją znajomość języka 
angielskiego

➢Nauczyliśmy się pracować w grupie, teraz wiemy jak to działa i 
rozumiemy taki system pracy.



Dziekujemy za uwagę☺


