
„Gardens of dreams”

Plymouth 2008
13 June –14 July



W programie praktyk zawodowych uczestniczyli uczniowie klasy IV technikum 
Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiźnie.

Uczniowie:
•Maciej Bykowy          

•Mateusz Czaplicki

•Marcin Głaz 

•Andrzej Gromadzki 

•Robert Jasiński

•Krystian Markowski

•Paweł Boczarski

•Elżbieta Chyrzyńska

•Marcin Ciesiołkiewicz

•Marcin Dobek

•Renata Kopeć

•Blanka Kruk

•Monika Miazgowska

•Paweł Pac

•Barbara Stojanowska

Opiekunowie:
mgr Marcin Grabowski 
mgr Elżbieta Jurkowska



Celem projektu było:

• Zdobycie nowego doświadczenia życiowego
• Poznanie nowych technologii w ogrodnictwie
• Poznanie nowych terminów w języku 

angielskim
• Zachęcenie uczniów do zakładania własnych 

firm
• Wspieranie przedsiębiorczości
• Przełamywanie bariery językowej



Naszym partnerem zagranicznym była firma 
EuroPartnership Agency Ltd. z siedzibą w Plymouth 

Pracownikami są:

- Małgorzata Kuklińska
- Brenda Roadnight
- Steve Cunningham



Nasze miejsce pracy
• Praktykę odbywaliśmy w sklepie 

ogrodniczym „Chaplins” w Plymouth



My w ,,Chaplins’’

co za fascynujące 
zajęcie !!!





Nasz przyjaciel z pracy - Ashley



Podbicie karty pracy 



Zmęczeni po pracy

Układanie donic

Przerwa na lunch

Praca w dziale 
narzędzi

Rozrywka 
podczas przerwy



Praca w Chaplins



Uczymy się projektować ogrody



Sprzedaż roślin 



Sprzedaż donic



Nasze zakwaterowanie

Byliśmy zakwaterowani u rodzin, które 
były bardzo przyjazne i gościnne. 
Dzieliliśmy pokoje z przyjaciółmi z klasy. 
Czasami w naszych domach mieszkali 
studenci z zagranicy. 



Nasza „mama”, u której mieszkaliśmy w Plymouth



Nasza sąsiadka Jean



Tak wyglądały  nasze domy, w których  
mieszkaliśmy





Każdego dnia dostawaliśmy zapakowany lunch



„Gotuj z Boczarskim”

Dziś mistrz 
Boczarski 
pokazuje jak 
przygotować
„perfect 
lunch”



Nasze podziękowania 
dla „host family”



Niektórzy z nas mieszkali w różnych dzielnicach 
Plymouth



Wycieczki

•Wycieczka do Parku Narodowego Dartmoor

•Wycieczka do miasta nadmorskiego Torquay

Co robiliśmy w wolnym czasie

•Kręgielnia
•Zakupy 
•Dyskoteki 
•Wycieczka do oceanarium
•Wycieczka na stadion 
•Zwiedzanie miasta



Wycieczka do Narodowego Parku Dartmoor Wycieczka do Narodowego Parku Dartmoor 

Oh jakie 
piękne 
widoki



Dartmoor jest 
obszarem 
wrzosowisk w 
centrum hrabstwa 
Devon w Anglii. 
Chroniony jest 
przez status parku 
narodowego o 
powierzchni 
953 km² (368 mile²)



Andrzej i Blanka w Parku Narodowym Dartmoor





Torquay jest pięknym miejscem. Olbrzymie plaże i 
piękne widoki tworzą niezapomniane wspomnienia



Wycieczka do Torquay Wycieczka do Torquay 



Zabytkowa mina z czasów II wojny światowej 



Jaskinia 
Kent 

Cavern



Piękne wybrzeże Torquay













Spacer po molo





Kręgielnia



Ciekawe kto wygraJ???





Dyskoteka
Jedną z najpopularniejszych dyskotek w Plymouth 
jest „Oceana” !!! 



Wieczorną
kąpiel już
mamy z 
głowy :P



Zakupy

Gdzie się
podział
Marcin???















ANGIELSKA 

MURAWA







Mam większe…..J











Hmmmm… co my tu mamy dobrego????



Prawie jak Al-kaida… - prawie robi wielką
różnicę



Taki wyjazd zmienia ludzi…



Ja tu jestem Królikiem



Wybory „miski 2008” :D











Laureatki konkursu „miski 2008” :D



Szanowną komisję reprezentowali:

Ojciec 
Boczarski

Mrs Raven

Król Anadrzej 
Kryształowooki



Powrót do domu
Z Plymouth wyjechaliśmy 14.07.08r. o godzinie 8.00



w EurotuneluW autokarze

Ostatnie chwile w Plymouth Postój w Bristol



Londyn… ale tylko z 
okien autobusu





Małgorzata Kuklińska



Marcin Grabowski



Steve Cunningham i Elżbieta Jurkowska



Co nam dała praktyka zagraniczna ?

Ø Rozwinięcie  umiejętności językowych
Ø Poznanie nowej kultury
Ø Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych 
Ø Nawiązanie nowych ciekawych znajomości 
Ø zwiększenie możliwości pracy za granicą
Ø Zdobycie certyfikatu Europass



Podziękowanie 
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
W powstanie projektu – nauczycielom Zespołu 
Szkół Rolniczych w Żłobiźnie, pracownikom 
EuroPartnership w Plymouth, pracownikom
Firmy Chaplins oraz rodzinom, które nas gościły.
Dzięki Wam nauczyliśmy się wiele oraz 
Przeżyliśmy niezapomniane chwile.

Uczniowie klasy III
Technikum Architektury Krajobrazu 



Prezentacje wykonali:

•Andrzej Gromadzki
•Marcin Głaz
•Maciej Bykowy

Pracę nadzorowała:

•Beata Musiał


