
ANGLIA  
Leonardo da vinci  

Praktyki Grantham 16.02-23.03.2015 
 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
prezentacji :D 



• W dniach 16.02-23.03.2015 r. wyjechaliśmy 
na praktyki do Grantham(Anglia) z 

programu Leonardo da Vinci. Nasza grupa 
liczyła 8 osób. Spędziliśmy tam razem 5 

tygodni, w pierwszym tygodniu jeździliśmy 
na wycieczki i zapoznawaliśmy się z 

malowniczym miasteczkiem, które stało się 
naszym domem na ponad miesiąc. Następnie 
w drugim tygodniu rozpoczęliśmy praktykę 

w Hotelu Urban. 



Nasza podróż zaczęła się  na 
lotnisku w Katowicach w 
godzinach popołudniowych. Dla 
połowy z nas był to pierwszy lot 
samolotem lecz wszyscy byli 
podekscytowani. 

Wylądowaliśmy szczęśliwie na 
lotnisku London-Stansted 
jednym z największych portów 
lotniczych w Londynie, a 
następnie wraz z naszą 
opiekunką Kim pojechaliśmy 
busem do Grantham. 



GRANTHAM 

• Grantham to urocze, małe miasteczko leżące 

w hrabstwie Lincolnshire. Nie jest to miasto 

atrakcyjne turystycznie, bo nie ma tam zbyt 

wielu zabytków jednak polecamy zobaczyć 

kościół St.Wulfram’s oraz zamek 

Grimsthorpe. Jak na niewielką miejscowość 

znajduje się tam wiele sklepów oraz centrum 

handlowe Isaaca Newtona , a także dzielnica 

z klubami.  



Gdy była ładna pogoda 
często spacerowaliśmy 
po uroczych uliczkach 

Grantham lub 
chodziliśmy na zakupy :D 



Rzeka Wyndham Widoki Grantham 



Wspólne zdjęcie wraz z naszymi wspaniałymi nauczycielkami Panią 
Olą i Esterą w Wyndham Parku 



ZAKWATEROWANIE 

• Podczas pobytu w Anglii mieszkaliśmy w 

internacie należącym do Grantham College. 

Przez kilka pierwszych dni chodziliśmy tam 

na poranne zajęcia z języka angielskiego. 





LONDYN 

• W dniu 19 lutego pojechaliśmy na długo wyczekiwaną 
wycieczkę do Londynu. Zwiedziliśmy: 

• Trafalgar Square 

• Pałac Buckingham gdzie oglądaliśmy trwającą aż 2 
minuty paradę 

• Big Bena 

• London Eye 

• Tower of  Bridge i Tower of  London 

• Następnie metrem pojechaliśmy na Oxford Street 
najsłynniejszą i najbardziej ruchliwą część miasta gdzie 
znajduje się wiele sklepów. Po zakupach wróciliśmy do 
Grantham zmęczeni ale szczęśliwi, zadowoleni i pełni 
wrażeń, a co poniektórzy wrócili bez parasoli  



 

W metrze 

Na Trafalguar Square 



 

LONDYŃCZYCY 









LINCOLN 

• Na wycieczkę do Lincoln pojechaliśmy 21.02 

, pogoda była ciepła i słoneczna, zapowiadał 

się udany dzień. Była to dla nas pierwsza w 

życiu przejażdżka piętrowym busem. W 

mieście zwiedziliśmy Katedrę, zamek a 

następnie spacerowaliśmy malowniczymi 

uliczkami. Po zakupach wróciliśmy do 

Grantham. 







 

Droga na wzgórze Zamek 

Katedra Przedmieścia Lincoln 



Nottingham 

• Byliśmy również w Nottingham, jest to miasto 

położone w środkowej Anglii. Istnieje legenda że w 

okolicznych lasach żył słynny Robin Hood. 

Zwiedziliśmy tam Zamek Nottingham a potem 

wybraliśmy się na spacer i zakupy . 



Zamek Nottingham Główna ulica 

Dworzec główny 



Rynek 

Dworzec 

Justyna zadowolona z 

zakupów  



SKEGNESS 

• Na ostatnią wycieczkę wybraliśmy się do 

Skegness. Jest to niewielkie miasteczko 

położone nad morzem. Poza sezonem nie ma 

tam zbyt wielu turystów, bo pogoda o tej 

porze jest brzydka i zimna. Po krótkim 

spacerze po plaży bardzo zgłodnieliśmy więc 

poszliśmy na obiad do McDonalda. Na końcu 

kupiliśmy pamiątki. 





 

Wspólna focia na plaży 



Hotel urban 

• Praktyki odbywaliśmy w hotelu Urban****, 

jest to niewielki hotel, bardzo przytulny z 

basenem ,przyjeżdżają tam głownie rodziny z 

dziećmi. Są tam 3 duże sale konferencyjne i 

kilka mniejszych przeznaczonych na 

spotkania biznesowe. Podczas praktyk 

nauczyliśmy się tam wielu przydatnych 

rzeczy i nabyliśmy nowego doświadczenia, co 

z pewnością przyda nam się w przyszłości. 





Uśmiechnięci i gotowi do pracy  



• W hotelu podzielono nas na pary , każda 

miała inne stanowisko, była praca na 

basenie, służba pięter, restauracja podczas 

śniadania lub podczas obiadu. Co tydzień się 

zmienialiśmy. Najbardziej podobała nam się 

praca w restauracji, bo mieliśmy stały 

kontakt z klientami i musieliśmy wiedzieć 

jak zachować się w różnych sytuacjach. 





Hotelowe przysmaki  



Pracujemy pełną parą 





 

Mistrzowie robienia Cappucino 



 

Tradycyjne angielskie 
śniadanko 





A po skończonej pracy.. 

Robimy sobie zdjęcia z 
telewizorem 



• Wszystkich rzeczy nauczyliśmy się dzięki 

wspaniałemu i profesjonalnemu personelowi 

hotelu. Ludzie byli mili, pomocni, zawsze 

uśmiechnięci, zarażali nas codziennie swoim 

entuzjazmem co sprawiało, że pracowaliśmy 

z chęcią i przyjemnością. Nasza praca była 

doceniana i szanowana, co dawało nam 

ogromną satysfakcję.  



Przedstawiamy Wam naszych przyjaciół 
z hotelu Urban :D 

Kochana Loren -
kierowniczka restauracji 

Zawsze uśmiechnięty 
Andy - menadżer hotelu  



 

Hotelowy tatuś Chris – 
kierownik personelu 



Susana - nauczyła nas wielu przydatnych 
rzeczy jak np. nakrywanie stolików 

Szalony i wesoły 
Nathan – menadżer  



 







• A tak spędzaliśmy czas wolny .. 



Wspólna kolacja przy 
herbatce, rozmowy 
godzinami i dzielenie 
się nowymi 
wrażeniami to była 
codzienność  



W weekendy lubiliśmy chodzić na tańce do 
miejscowych klubów  



 



Wspólne obiadki  Zakupy  





• Podsumowując, przeżyliśmy tam wspaniałe 5 

tygodni, które minęły nam niestety bardzo 

szybko. Pożegnanie z ludźmi z hotelu było na 

prawdę bardzo trudne, popłynęło wiele łez 

lecz wszystko co dobre szybko się kończy i 

trzeba było wracać do domu. Mamy nadzieję 

że kiedyś jeszcze tam wrócimy, ponieważ 

było to dla nas wszystkich niesamowite 

przeżycie. 



 

POLISH STUDENTS !!! 



KONIEC 

• Uczestnicy projektu (Polish students): 
• Angielski tatuś – Krzysztof Kowalczuk (Krys) 
• Mistrz Karaoke1 – Kasia Duraj (Key) 
• Mistrz Karaoke2 – Weronika Strach (Vi ) 
• Śmieszek – Ewelina Dobija (Evelina Dobajdża) 
• Wspaniała Kuchareczka – Justyna Piotrowska 

(Dżastina) 
• Niezastąpiona – Dominika Hałat 
• Uwielbiająca pizzę – Kasia Pelczarska (Kate) 
• Patrycja Orszulik 

 


