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Bournemouth to angielski nadmorski 
kurort, miasto uniwersyteckie, a więc 
idealne miejsce na zdobywanie wiedzy 
i praktycznych umiejętności. Gospoda-
rzem pobytu była firma Training Vision, 
która przygotowała miejsca praktyk 
i znalazła rodziny, u których zakwatero-
wani byli uczestnicy projektu.

Cztery tygodnie spędzone w Wiel-
kiej Brytanii, to przede wszystkim czas 

Erasmus Plus

pracy, zdobywania doświadczenia za-
wodowego w niewielkich firmach an-
gielskich. Wyzwaniem były nie tylko 
kwestie zawodowe, ale i język, czasem 
kontakt z klientem, inne zwyczaje i inny 
rytm dnia. Powrót po pracy do domu, to 
kolejne wyzwania – komunikowanie się 
z gospodarzami, angielskie posiłki (nie 
zawsze przypominając te „od mamy”), 
„wpasowanie się” w zwyczaje rodziny.

Na szczęście był tez czas przezna-
czony na program kulturowy. Oprócz 
lokalnych atrakcji, czyli klifu Hengisbury 
Head, Christchurch, Poole, zwiedzili-
śmy również Canterbury z imponującą 
gotycką katedrą, Winchester – pierw-
szą stolicę Anglii, Oxford – jeden z naj-
starszych ośrodków uniwersyteckich na 
świecie, popłynęliśmy do Swanage, mija-
jąc po drodze słynne Old Harry Rocks, 
a potem koleją parową udaliśmy się do 
malowniczych ruin Corfe Castle. Oczy-
wiście był również czas na największą 
atrakcję – Londyn, z jego głównymi za-
bytkami i ciekawostkami.

Podczas pobytu w Bournemouth 
nie brakowało atrakcji. Byli tacy, którzy 
czerpali z pobytu pełnymi garściami i ci, 
którzy głównie uczyli się i obserwowali. 
Jedni planowali już przyszłe pobyty na 
terenie Zjednoczonego Królestwa, inni 
obstawali przy tym, że swą przyszłość 
chcą wiązać z Krakowem. Byli tacy, któ-
rzy z łatwością radzili sobie z komunika-
cją oraz tacy, którzy wrócili z postano-
wieniem jeszcze intensywniejszej pracy 
z językiem angielskim.

Niewątpliwie dla wszystkich był to 
czas zdobywania bardzo cennych do-
świadczeń i licznych certyfikatów, które, 
mamy nadzieję, zaprocentują w przy-
szłości.
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Także w minionym roku szkolnym grupa uczniów Zespołu Szkół Elektrycz-
nych nr 1 przy ul. Kamieńskiego zdobywała doświadczenie zawodowe podczas 
zagranicznego stażu. W ramach programu Erasmus plus 51 uczniów klas trze-
cich z trzema opiekunami wyjechało do Bournemouth w Wielkiej Brytanii.

Dokończenie ze str. 9

Osoby niezameldowane na pobyt 
stały w Krakowie, ale płacące w naszym 
mieście podatki, w trakcie składania 
wniosku powinny okazać jeden z poniż-
szych dokumentów:
 – pierwszą stronę druku PIT z piecząt-

ką wpływu do urzędu skarbowego 

lub potwierdzeniem jego złożenia,
 – pierwszą stronę druku PIT wraz 

z Urzędowym Poświadczeniem Od-
bioru PIT (UPO) w przypadku skła-
dania deklaracji podatkowej w for-
mie elektronicznej,

 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowe-
go.
Dla osób składających wnioski o wy-

danie Karty Krakowskiej została uru-
chomiona specjalna infolinia, czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 20.00. Pod numerem telefonu 
12 254 14 00 można uzyskać pomoc 
w przypadku problemów, pytań lub wąt-
pliwości związanych z programem Karta 
Krakowska.

Wyjaśnienia można także uzyskać 
wysyłając maila na adres: kontakt@
kk.krakow.pl.
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