“
I’M FROM POLAND
AND I JOINED THE SIXTH FORM
AT TETTENHALL COLLEGE IN
SEPTEMBER 2018. Marta
For my next two years at this school, I’ve decided to
choose A Level subjects that will be both useful for my
future and which interest me. When you like the topic,
studying is not a struggle. So I’m focusing on music,
art, mathematics, English literature and French.

My first impression of the School? I bet like every new international student in a British school I thought: “Oh my
goodness, it’s like being in a movie!” Everything is different: new faces, new places. The experience is so exciting
but when I arrived I had to face reality very quickly and hit the ground running. You have to take so much important
information in, manage the choice of subjects and remember which buildings and classrooms lessons will be held
in. So it’s no surprise that for the first few days my most frequently repeated words were: “I do not know”, “What is
happening?”, “Where are we going?” But with each successive day suddenly things became clear and after a while I
was the one who was helping others!
Now, after a few weeks, nothing seems frightening anymore. The beginning, as always, is not so easy and being so
far from home was also hard. But I’m really lucky. I have found myself in such a wonderful environment here that any
homesickness is not that powerful to spoil my stay at TC.
The helpfulness, goodness, friendliness and smiles of the other people are everywhere. There is always someone ready
to help or comfort you, no one will walk away, they are all there to take care of you. House parents, teachers and staff
help to create an amazing atmosphere. The boarding house is like our second home, literally and metaphorically and
as we get to know each other better, we are becoming like a huge family. It’s no accident that our house parents are
called “parents”: our house is full of warmth, kindness and definitely full of love too. Some evenings we just sit together
in a common room and chat so long into the night that we have to be reminded to go off to bed!
There are plenty of activities on offer all of the time so there is no chance of getting bored in the evenings or at the
weekends. There are organised trips, meetings and social evenings but also we have some free time. I then pursue
my hobbies and sing, play, dance or paint. I don’t know if I would have as many possibilities anywhere else. I’ve joined
the school choir, we’ve set up a music band, I am taking part in the Christmas drama performance but also I can finally
play my beloved football. But these are only a few of the opportunities. I have so many plans for the coming weeks that
even before the start of the day, I can’t wait for the next one. I am spreading my wings here and everyone is supporting
me in this. It’s impossible for everything to be perfect all day every day, but to be honest, I can’t imagine a better place
than TC.
If you are thinking of studying overseas, I hope you can find such a special place and such wonderful people as I have
done here. But you don’t have to look too far, Tettenhall College is waiting for you!

“

WE WRZEŚNIU 2018
ROKU DOŁĄCZYŁAM
DO TETTENHALL
COLLEGE. Marta
Na moje 2 przyszłe lata w tej szkole postanowiłam
wybrać kilka przedmiotów A-level, które będą
zarówno przydatne na moją przyszłość ale przede
wszystkim odpowiednie dla moich zainteresowań.
Tak więc staram się realizować głownie w tych
rzeczach, które mnie cieszą i czerpie z nich same
korzyści, czyli: muzyka, sztuka, matematyka,
literatura angielska oraz dodatkowo francuski. A
kiedy lubi się przedmiot, to i nauka wcale nie jest
taka uciążliwa.
Moje pierwsze wrażenie? Chyba jak każdy nowy uczeń w brytyjskiej szkole - “O mój Boże! Jest jak w filmie!”. Wszystko inne
niż wcześniej, nowe twarze, nowe miejsca. Wszystko było tak bardzo ekscytujące. Ale latanie w chmurach szybko musiało
odejść na boczny plan. Od razu trzeba było wziąć się w garść, załapać wszystkie najważniejsze informacje na rozpoczęciu,
ustalić wybór przedmiotów, zapamiętać, w których budynkach i klasach będą się odbywać lekcje, godziny, spotkania,
apele, wszystko, wszystko, wszystko. Nie dziwne, że przez te kilka pierwszych dni moimi najczęściej powtarzanymi słowami
były: “Nie wiem’’, ‘’Co się dzieje?”, “Gdzie my idziemy?”, “Zgubiłam się”. Ale z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną
lekcją, z każdą nowo poznaną osobą wszystko zaczęło nagle układać się w bardzo zrozumiałą całość i po chwili to ja byłam
tą, która pomagała innym, znała na pamięć i plan lekcji, i całodzienny rozkład dnia, i nawet całą szkołę. Teraz, po kilku
tygodniach, każdy napotkany problem wcale nie wydaje się już tak przerażający. Początki jak zawsze nie były łatwe. Tak
duże oddalenie od domu też było powodem do smutku. Ale jestem szczęściarą. Trafiłam na tak wspaniałe otoczenie tutaj,
że tęsknota, mimo tego że wciąż jest, nie jest w stanie zepsuć pobyt w TC.
Pomocność, dobrość, przyjazność i uśmiech drugiej osoby można tu znaleźć dosłownie wszędzie. Na każdym rogu czeka
ktoś z pomocną dłonią, nikt Cię nie odrzuci, ale wręcz przygarnie. Przez wychowawców, nauczycieli i całego personelu
codziennie płynie na nas niesamowita aura. Nie często trafia się na tak wspaniałych ludzi, ale nam tutaj się udało. Internat
jest jak nasz drugi dom, dosłownie i w przenośni. Teraz kiedy już wszyscy znamy się lepiej, naprawdę chcemy być jak
wielka rodzina. A główni wychowawcy nie przypadkiem nazywają się “rodzicami”. Nasz dom jest pełny ciepła, dobroci
i zdecydowanie też miłości. Są wieczory kiedy ludzie chcą po prostu posiedzieć razem w świetlicy. Kończy się to tak, że
rozmowy nie mają końca i ktoś w końcu musi wygonić wszystkich do spania. Ale obowiązki to obowiązki. Nie brakuje tu
wrażeń. Zaangażowanie i chęć działania wychowawców sprawia że nie ma miejsca na nudę. Organizowane są wycieczki,
spotkania, wspólne wieczory i wszystko tak różnorodne, że nie pojawia się ani narzekanie ani niezadowolenie. Ale wolne
chwile tez na szczęście można znaleźć. Ja wtedy odcinam się od wszystkiego wokół, otwieram moje myśli i śpiewam,
gram, tańczę albo maluję. Nie wiem czy gdziekolwiek indziej miałabym tak wiele możliwości jak tutaj. Dołączyłam do
szkolnego chóru, założyliśmy zespół muzyczny, biorę udział w świątecznym przedstawieniu ale także mogę w końcu grać w
ukochaną piłkę nożną. Ale to tylko nieliczne z możliwości. Mam tak wiele planów na przyszłe tygodnie, że już nawet przed
rozpoczęciem dnia, nie mogę się doczekać następnego. Tutaj rozwijam moje skrzydła i każdy mnie w tym wspiera. Nie ma
nigdzie całkowicie idealnych rzeczy, są ciężkie chwile i trud, który trzeba przetrwać, ale szczerze mówiąc: nie mogłam sobie
wyobrazić lepszego miejsca niż TC.
Życzę wam wszystkim, abyście kiedyś trafili na tak wyjątkowe miejsce i tak cudownych ludzi. A szukać daleko nie musicie.
Tettenhall College czeka właśnie na was.

