
Słów kilka o rozwoju 

Podróże kształcą,  gwarantują poszerzenie naszych horyzontów oraz szeroko pojęty rozwój. 

Dzięki pani mgr Marzenie Leszczak,  koordynatorce projektu EUROPEJSKI STAŻ - POCZĄTEK ZAWODOWEJ 

KARIERY UCZNIA ,  oraz środkom  Unii Europejskiej, uczniowie TZN dostali możliwość zdobycia  cennego 

doświadczenia zawodowego. 

Podróż z częstochowskiego dworca PKS do naszego celu w Anglii trwała ponad 30h. Jechaliśmy przez Niemcy, Belgię, 

Holandię oraz Francję. Przez szybę autokaru mogliśmy zobaczyć rozwiniętą infrastrukturę słynnych niemieckich dróg i  

wielkie zautomatyzowane holenderskie uprawy roślin. 

W Anglii wysiedliśmy na The Hard, obok słynnego muzeum XVI – wiecznego flagowego okrętu Henryka VIII – Mary 

Rose. Od tamtego dnia aż do naszego wyjazdu dwa tygodnie później nie uświadczyliśmy ani kropli deszczu, a słońce 

nie chowało się za chmurami. Jadąc przez miasto do rodziny, u której mieliśmy mieszkać podczas pobytu, zwróciliśmy 

uwagę na  lewostronny ruch (niesamowite doświadczenie) i  całkowicie inny styl budownictwa. W mieście dominowały 

dwu- lub  trzypiętrowe wąskie domki – szeregowce, z dużą ilością małych pokoi oraz niewielkim podwórkiem. My 

mieszkaliśmy właśnie w jednym z takich budynków w „sypialni” miasta – North End.  

W Portsmouth nie widać skutków II wojny światowej, większość budowli jest z przełomu XIX i XX wieku, co czyni to 

miasto bardzo ciekawym dla zwiedzającego.  Nad miastem góruje Spinnaker Tower -  licząca sobie aż 170m wysokości 

wieża w kształcie żagla, a z jej tarasu widokowego rozciąga się widok na całe miasto. Na pierwszej kondygnacji  

znajduje się największa w Europie szklana podłoga. Gdy wchodzisz na szybę,  a pod nogami widzisz ponadstumetrową 

przepaść, serce zaczyna bić szybciej, a widok zapiera dech w piersiach.  Spinnaker Tower znajduje się przy Gunwarf 

Quays, najpopularniejszym w mieście centrum handlowym, z pubami w jego centrum.  

W dzielnicy Fratton, w siedzibie Training Vision, przez 3 dni spotykaliśmy się z rodowitą Angielką, dzięki której 

mogliśmy poznać tajniki prawidłowej wymowy z brytyjskim akcentem. W następnych dniach  poznaliśmy naszego 

wykładowcę, a zarazem mentora podczas praktyk,  dr. Taiwo Ayodele. Na początku uczestniczyliśmy w bardzo 

ciekawych wykładach dotyczących naszej prywatności, uzyskując  cenne informacje  o tym, jak chronić swoje dane. Dr 

Ayodele twierdził, że jedyną pewną stałą we wszechświecie jest zmiana ( zmiana jest rozumiana jako ciągły rozwój,  

więc  bez zmiany nie ma rozwoju).  

Zostaliśmy podzieleni na grupy, które zajmowały się odpowiednio: grafiką komputerową, programowaniem, 

montażem filmów oraz sieciami. Nasza grupa wybrała sieci i pracowaliśmy u pana Taiwo w biurze, gdzie mieliśmy 

okazję współpracować z przesympatycznymi Włochami. Nabyliśmy wiele cennych doświadczeń w zarządzaniu sieciami. 

Spędziliśmy tam ponad tydzień i  była to doskonała okazja do oswajania się z pracą w  międzynarodowym 

towarzystwie. Na zakończenie praktyk zaprezentowaliśmy wyniki naszych działań oraz otrzymaliśmy certyfikaty 

potwierdzające  nasze umiejętności językowe i ukończenie stażu. 

Dwutygodniowy pobyt w Anglii poszerzył nasze horyzonty, sprawił, że zwróciliśmy  uwagę na sprawy, które 

wcześniej nie wydawały nam się istotne . Zwiększył się też nasz apetyt na zwiedzanie świata i doskonalenie 

swoich umiejętności. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że ten wyjazd zaprocentuje w przyszłości, bo bez 

wątpienia  był wstępem do naszego wszechstronnego i międzynarodowego rozwoju. 
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