


W ramach projektu „Leonardo Da Vinci” pojechaliśmy na praktyki do Grantham, miasta 
położonego w południowo-wschodniej części Anglii. Przez 4 tygodnie pracowaliśmy w „Urban 
Hotel” na trzech różnych działach: leisure, restauracja i housekeeping. Byliśmy podzieleni na 
zespoły dwuosobowe. Do Anglii wyjechałyśmy 28 października, a do Polski wróciłyśmy 3 grudnia. 



Nasza praca na leisure (strefa rekreacji i wypoczynku) polegała na 
obsłudze gości, którzy korzystali z basenu, sauny i siłownii. Dbaliśmy 
o porządek oraz czystość wody na basenie, sprawdzając jej ph. 



Dwa tygodnie spędziliśmy na restauracji, na zmianie porannej (7-12) i wieczornej (16-
22). Rano przygotowywaliśmy bufet śniadaniowy, sprzątaliśmy po gościach i 
nakrywaliśmy stoliki na kolację. Wieczorem serwowaliśmy dania, przygotowywaliśmy 
sale konferencyjne i bankietowe na różne uroczystości.  







Na housekeeping’u, służbie pięter, pracowaliśmy w godzinach od 9 
do 14. Nasza praca polegała na sprzątaniu pokoi hotelowych 
(zmiana pościeli, czyszczenie łazienek, odkurzanie itp.).  



Naszym miejscem zakwaterowania był Sedgwick Hall, internat przy 
Grantham College. Mieliśmy dwu i trzyosobowe pokoje z własną 
łazienką. Pracownicy internatu byli dla nas bardzo mili i zawsze 
służyli pomocą.  



W trakcie praktyk porozumiewaliśmy się po angielsku oraz trochę po polsku, ponieważ w 
hotelu pracowało kilku Polaków  

Anglicy dali nam się poznać od jak najlepszej strony. Zawsze mili, uśmiechnięci służyli 
pomocą. Dbali o to abyśmy się dobrze czuli w ich hotelu oraz kraju, a w pracy zawsze 
panowała przyjazna atmosfera 



W wolnym czasie zwiedzaliśmy okolicę, korzystaliśmy z siłownii, przygotowywaliśmy posiłki, 
chodziliśmy do pobliskiego parku i na zakupy. Byliśmy na wycieczce w Londynie, 
Nottingham-mieście Robin Hood’a oraz w Lincoln.  





Wyjazd był fantastyczna przygodą, ale również lekcją życia. 
Zobaczyliśmy jak funkcjonuje branża hotelarska w Anglii i 

podszkoliliśmy język zawodowy. Poznaliśmy świetnych ludzi i 
zobaczyliśmy mnóstwo nowych miejsc. Wyjazd był wspaniałym 
doświadczeniem, które zapadnie w naszej pamięci na bardzo 

długo. Spędziliśmy cudowny czas wśród wspaniałych ludzi i  
chętnie pojechalibyśmy jeszcze raz bo WARTO! 
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