
Warsztaty językowe w Anglii 

 

W dniach 5-9.05.15r. (wtorek-sobota) odbyła się wycieczka szkolna do Londynu 

i Cambridge zorganizowana przez BP Antavia. Kierownikiem wycieczki była pani Alicja 

Majer, opiekunami panie: Joanna Mateusiak, Ewa Kulpa i Iwona Błaszkowska. 

We wtorek późnym popołudniem wszyscy spotkaliśmy się na lotnisku w Katowicach-

Pyrzowicach. Byliśmy podekscytowani, pełni radości, ale i obaw przed nieznanym. Na 

szczęście podróż samolotem przebiegła bardzo sprawnie. Nasz hotel mieścił się ok. 40 mil od 

lotniska, więc dotarliśmy do hotelu autokarem, słuchając po drodze wskazówek oraz rad 

dotyczących  pobytu w Londynie. 

Następnego dnia (środa) po zjedzeniu obfitego angielskiego śniadania (‘bacon and 

eggs’) udaliśmy się do metra, a stamtąd do jednego z najsłynniejszych atrakcji Londynu - Big 

Bena. Jest to dzwon i zegar mający 7 m średnicy, który mieści się na jednej z wież 

brytyjskiego parlamentu. W pobliżu znajduje się Opactwo Westminster – kościół anglikański, 

który od wieków jest miejscem koronacji, ślubów i pogrzebów królewskich. Później 

zobaczyliśmy zmianę warty przed pałacem Buckingham, Whitehall i słynny Trafalgar Square 

z kolumną admirała Nelsona. Whitehall to jedna z ważniejszych ulic w Londynie, gdzie 

mieszczą się  budynki rządowe z siedziba samego premiera (10 Downing Street). Następnie 

w deszczu angielskim autobusem (double –deckerem) udaliśmy się do dzielnicy City, by 

zobaczyć Katedrę św. Pawła, Most Milenijny oraz szekspirowski teatr ‘The Globe Theatre’ 

Pod koniec dnia dotarliśmy na Oxford Street, gdzie mogliśmy zrobić małe zakupy. 

W czwartek pojechaliśmy do muzeum Madame Tussaud's - galerii figur woskowych. 

Wszystkie postacie wyglądały bardzo realistycznie. Mieliśmy okazję zrobić sobie zdjęcie nie 

tylko ze sławnymi aktorami i piosenkarzami, ale także z rodziną królewską. W tym dniu 

zwiedziliśmy jeszcze dwa ogromne, niezwykłe muzea - Muzeum Historii Naturalnej oraz 

Muzeum Nauki, gdzie każdy znalazł coś ciekawego. 

Następnego dnia, w piątek, odwiedziliśmy dawny pałac i wiezienie - the Tower of 

London oraz słynny Tower  Bridge. W Tower of London znajduje się wiele wież, w których 

widuje się duchy ściętych lub przetrzymywanych tu osób. Najstarszą z tych wież jest 

zbudowana 1000 lat temu Biała Wieża. W Tower mieści się również kolekcja klejnotów 

królewskich, która zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Kolejnym punktem wycieczki 

był rejs po Tamizie do Greenwich, gdzie znajduje się obserwatorium astronomiczne oraz 

południk zerowy położony na wzgórzu, na które biegliśmy ścigając się. Zwycięzcy wyścigu 

otrzymali po małym upominku - magnesie z widokiem Londynu. Po powrocie statkiem do 

Westminster, udaliśmy się w kierunku London Eye, atrakcji o której marzyliśmy podziwiając 

wielkie koło z daleka. Pełny obrót koła zajął około 45 minut, a widoki trudno opowiedzieć. 

Po dniu pełnym wrażeń zjedliśmy angielskie ‘fish and chips’ i udaliśmy się do hotelu. 

Czas mijał nieubłaganie szybko. Ostatniego dnia, w sobotę pojechaliśmy do 

miasteczka uniwersyteckiego - Cambridge. Zobaczyliśmy jak wyglądają budynki 

uniwersytetu (‘colleges’), w których uczą się i mieszkają studenci, rzeka Cam i płaskodenne 

łodzie (‘punts’). Mieliśmy tez trochę czasu na ostatnie zakupy i lunch. Następnie udaliśmy się 

z powrotem do autokaru, który zawiózł nas prosto na lotnisko. Podróż powrotna także 

przebiegła szybko i bez opóźnień, wręcz przeciwnie, w Polsce, na lotnisku w Pyrzowicach 

byliśmy przed planowanym czasem przylotu. 

Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana i na pewno w przyszłości jeszcze raz 

odwiedzę Wielka Brytanię i jej stolicę. Mogliśmy sprawdzić w praktyce nasze umiejętności 

językowe, zobaczyć najpopularniejsze atrakcje Londynu i nauczyć się wiele o historii oraz 

kulturze Anglii.                     
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