
 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z 

wyjazdu do Wielkiej 

Brytanii. 

Witam! 

Czy może być coś 

piękniejszego niż 

poznawanie ludzi z różnych 

zakątków świata, ich 

kultury, tradycji, języka, 

sposobu bycia? Myślę, że 

nie... A to wszystko zapewni 

Ci Erasmus! Wystarczy 

odrobina Twoich chęci oraz 

zaangażowania! 

Chciałabym pokrótce 

podzielić się moimi 

spostrzeżeniami po 

tygodniowym pobycie w 

Anglii.  
 



 



 

Prawie dwa tygodnie temu, 11 marca 2017 roku 

wyjechałam do Anglii razem z pięcioma innymi 

dziewczynami z naszej szkoły i brałam czynny udział w 

projekcie pod tytułem Erasmus+ -Uczymy się 

przedsiębiorczości. Podróż samolotem z lotniska- Warszawa 

Modlin do Manchesteru minęła niezwykle szybko i bardzo 

przyjemnie.  

Po mniej więcej trzech godzinach lotu byłyśmy już w 

Manchesterze. Na lotnisku przywitała nas angielska 

nauczycielka. Zapewniła nam bezpieczny dojazd do hotelu, 

za co jesteśmy jej bardzo wdzięczne.  

Oczywiście nie obeszło się bez przygód. W momencie 

potwierdzenia rejestracji w hotelu okazało się, że 

taksówkarz zawiózł nas do nieodpowiedniego hotelu. 

Jednak docelowe miejsce pobytu w Manchesterze było 

niedaleko więc postanowiłyśmy przejść się na pieszo. Po 

mniej więcej 10 minutach spaceru doszłyśmy do hotelu w 

którym miałyśmy spędzić dobę- HOTEL IBIS STYLES 

MANCHESTER PORTLAND. Po krótkiej naradzie wraz z 

nauczycielkami i uczennicami zgodnie zdecydowałyśmy, że 

z chęcią przejdziemy się zwiedzić parę rzeczy w tym jakże 

cudnym mieście.  

 



  

Pierwszym celem stała 

się Galeria Sztuki - 

Manchester Art 

Gallery. Przyznam 

szczerze - nie jestem 

wielbicielką sztuki lecz 

to muzeum wywarło na 

mnie pozytywne 

wrażenie i jestem 

pewna, że owa galeria 

może zaciekawić 

każdego. Jest to spora 

galeria z pokaźnymi 

zbiorami i salami 

wystawowymi, miejsce 

gdzie widocznie 

zderzają się ze sobą 

dwie sztuki: dawna 

oraz nowoczesna. 



 

  

Kolejnym miejscem do 

którego 

postanowiłyśmy pójść 

biblioteka - utworzona 

w 1900 roku. Jest ona 

największą biblioteką 

uniwersytecką w 

Wielkiej Brytanii. 

Zbiory szacuje się na 

ponad cztery miliony 

jednostek 

bibliotecznych.  

 

 



 

 

Później 

postanowiłyśmy 

pozwiedzać rynek 

i wróciłyśmy do 

hotelu. Po drodze 

dostrzegłyśmy 

kilka ciekawych, 

klimatycznych 

miejsc. Oto część z 

nich. 

Jest to 

najwyższy 

budynek w 

Manchesterze  

Manchester Town 

Hall- to dosyć 

wyróżniający się 

budynek bo jako 

nieliczny nie jest 

zbudowany z 

czerwonej cegły. 



 

 

Drugi dzień 

rozpoczęłyśmy 

wcześnie rano. Przed 

godziną dziesiątą 

byłyśmy już na 

śniadaniu w 

hotelowej 

restauracji, pomimo 

tego że niektórym 

serwowane jedzenie 

nie smakowało ja 

twierdzę, że każdy 

mógł znaleźć coś dla 

siebie. Wszystkie 

dobrze wiedziałyśmy, 

że to niestety 

ostatnie chwile w 

Manchesterze więc 

postanowiłyśmy nie 

tracić czasu i jeszcze 

raz wyjść na miasto. 

Mniej więcej o 

godzinie osiemnastej 

przyjechał po nas 

bus, który udaliśmy 

się do Halifax'u. W 

ciągu dwóch godzin 

zdążyłam zapoznać 

już sporą grupę 

Finów- bardzo mili, 

prześmieszni i 

otwarci ludzie.  

 



 



 

Do miejsca docelowego dotarliśmy po godzinie dwudziestej. 

Czekali już na nas wszyscy ponieważ mieliśmy lekkie 

opóźnienie. Przed szkołą- Ryburn Valley High School 

przywitała nas nasza nowa tymczasowa rodzina- Molly 

Diffin, jej brat Jack i ich mama Teresa.  

Po wstępnym zapoznaniu się ze wszystkimi pojechaliśmy do 

domu. Razem z koleżanką z Polski - Pauliną Raubo, która 

mieszkała razem ze mną i Oiv'ą Miettunen- Finem którego 

przyjął brat Molly i naszymi nowymi przyjaciółmi miło 

spędziliśmy wieczór. Podczas kolacji dowiedzieliśmy się że 

ojciec Pani Teresy pochodził z Polski. To kulturalni, 

towarzyscy i sympatyczni ludzie u których niecały  tydzień 

minął mi bardzo przyjemnie i ubolewam, że spędziłam tam 

tylko pięć dni. Z chęcią zostałabym dłużej.  

 



Kolejne dni mijały coraz 

szybciej. Codzienne zajęcia do 

późna w szkole sprawiały, że 

nie było zbyt dużo czasu 

wolnego. Ciągłe lekcje w 

szkole były naprawdę 

męczące. 

Pewną formą odskoczni były 

projekty/zadania które 

musieliśmy wykonać w 

grupach.  

To między innymi: 

❖ pieczenie ciast 

❖ przeprowadzenie 

wywiadu z 

przedsiębiorcami( w tym 

celu pojechaliśmy do 

innej miejscowości) 

❖ reklamowanie Pop 

Squared (pojemnik z 

popcornem i colą) 

 

 



 

 

I chyba najciekawsza rzecz podczas 

pobytu w Wielkiej Brytanii: 

❖ podróż do Yorku  

Yorkshire-to największe 

historyczne hrabstwo w Anglii. 

Obecnie miejsce przemysłu 

wydobywczego, hutniczego i 

włókienniczego, które utraciły na 

znaczeniu w XX wieku, zajęły inne 

gałęzie przemysłu, m.in. przemysł 

elektromaszynowy. Na miejscu 

miałyśmy dosyć mało czasu 

wolnego ale to nie stanęło na 

przeszkodzie aby zwiedzić parę 

zakątków tego nadal dla mnie 

tajemniczego ale za to jakże 

ciekawego i pięknego miasta. 

 

Odwiedziłyśmy między innymi: 

▪▪  Katedrę York Minster 

▪▪  Fabrykę czekolady  

▪▪  Park  Memorial Gardens 

▪▪  Muzeum Kolejnictwa 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_elektromaszynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_elektromaszynowy


 



 

Większości moich znajomych najbardziej podobała się wizyta w 

York's  Chocolate Story w której mogliśmy stworzyć własne 

słodycze. Faktycznie muszę przyznać, że była to fajna atrakcja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni dzień pobytu w Wielkiej Brytanii to głównie kręcenie się 

po okolicy -wycieczka do centrum Halifax'u i  podziękowania w 

szkolnej sali kinowej....  

 



 

Cóż? 

W końcu nadszedł moment wylotu... powrotu do Polski, do domu. 

Dla jednych była to chwila na którą wyczekiwali od dłuższego 

czasu z różnych powodów a dla drugich była to chwila 

podłamania, niespełnienia i smutku z powodu wyjazdu. 

Przyznam szczerze, że szkoda mi było opuszczać Wielką Brytanię 

ponieważ zostawiłam tam wiele wspaniałych wspomnień i 

znajomości, które dał mi Erasmus+!. Pięć dni to  zdecydowanie 

za mało czasu.  Ale nie mamy na to wpływu, niestety wszystko co 

dobre szybko się kończy i tak też było w tym przypadku. Mam 

nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzę UK.  Chciałabym spędzić 

tam więcej czasu, zobaczyć również inne miejsca.. Może  

Liverpool, Edynburg, Glasgow ale przede wszystkim Londyn. 

Mam również nadzieję, że nie była to moja ostatnia przygoda z 

Erasmusem i będę miała możliwość wzięcia udziału ponownie w 

tym świetnym projekcie. A Wam wszystkim mogę gorąco polecić 

Erasmus+. Jeśli możecie brać w nim udział to do roboty! 

Gwarantuję, że będziecie z tego powodu zadowoleni, bo wzięcie 

udziału w takim projekcie to czysta przyjemność i możliwość 

spełnienia marzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

         Katarzyna Sztyk IId 


