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Wyjazd do Anglii był dla mnie ogromnym wyzwaniem językowym i logistycznym. Wymagał            

wcześniejszego przygotowania w kilku zakresach. 
Nie znałam j. angielskiego więc musiałam się go choć trochę nauczyć. Zapisałam się na kurs językowy                

organizowany przez szkołę specjalizującą się w nauczaniu j. angielskiego. Kurs liczący 40 godzin obejmował              
naukę podstawowych zwrotów dotyczących: prezentacji swojej osoby, liczenia, zwrotów grzecznościowych,          
porozumiewania się na lotnisku, kupowania biletów.  

Kolejnym zadaniem było przygotowanie trasy mojej podróży: wybór lotniska w pobliżu Londynu i środka              
lokomocji do pokonania trasy do miejsca docelowego pobytu -Bournemouth. W tym celu przejrzałam oferty linii               
lotniczych oraz zapoznałam się z ofertami miejskich środków komunikacji z wybranego lotniska Luton do              
Bornemouth. Przygotowałam również słownictwo jakie będzie mi niezbędne na lotnisku i w podróży             
samochodem. 

Trudnym zadaniem okazało się wybranie kwatery na mój pobyt. Zależało mi, aby była w pobliżu szkoły                
w której odbywałam kurs. W tym celu przejrzałam mapę Bournemouth umieszczoną w Internecie, oraz fora               
społecznościowe Polonii zamieszkującej miasto. Ostatecznie udało się poprzez Internet drogą e-meilową           
zarezerwować pokój w domu małżeństwa angielsko-ukraińskiego. Ustaliłam warunki zamieszkania i godzinę           
przyjazdu. 

Kolejne zadanie to prześledzenie informacji w Internecie o miejscowości do której się udawałam.             
Bardzo ważny był dla mnie kulturowy aspekt przygotowań do wyjazdów. Zdawałam sobie sprawę jak istotne               
podczas pobytu w innym kraju jest nabycie wiedzy o tradycji i zwyczajach danego państwa, jak również                
zapoznanie się z obrazem rutyny dnia codziennego. Prześledziłam co warto zobaczyć w samym mieście i               
okolicy. Przeczytałam również kilka informacji dotyczącej zwyczajów anglików. 

Wykupiłam dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, by zapewnić sobie niezbędne bezpieczeństwo.          
Wykorzystałam ponadto możliwość bezpłatnego ubezpieczenia proponowanego przez Narodowy Fundusz         
Zdrowia i wyrobiłam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 
 
Wnioski: 

● poznałam słownictwo podstawowych zwrotów dotyczących: prezentacji swojej osoby, liczenia, zwrotów          
grzecznościowych, porozumiewania się na lotnisku, kupowania biletów, 

● zapoznałam się z mapą miasta Bournemouth, 
● poznałam historie miasta Bournemouth, 
● nigdy nie interesowałam się podróżami samolotem, a więc musiałam wybrać odpowiednie lotnisko i 

linie lotnicze. 
 
 


