Od pierwszych chwil spędzonych w Anglii można zauważyć ciekawą rzecz. Na
każdym kroku okazują się, że to wielki mały kraj. Idąc przez lotnisko miałem wrażenie,
iż jest ono mniejsze niż nasze warszawskie. Jednak wiem, iż Heatrow jest największym
portem lotniczym na świecie. Samoloty startują i lądują tutaj co niecałą minutę!
Podobną sytuację miałem z metrem, Na pierwszy rzut oka wydaje się takie samo jak
nasze, w środku jest znacznie mniej miejsc, odległości między stacjami są podobne.
Szkopuł w tym, iż w samym Londynie jest aż 15 linii metra! W porównaniu z naszą
skromną jedną linią, taka liczba robi wrażenie.
Wysiadając z metra byłem zaskoczony, że stolica Anglii wcale nie jest dużym
miastem. Gdy jechałem wzdłuż rzeki przez całe miasto nie byłem w stanie uwierzyć w
jak ogromnym mieście się znajduje! Nawet miejscowość, w której mieszkam "Bury
St.Edmunds" z początku wydała mi się mała, jednak wycieczka na drugi koniec miasta
zmieniła moje zdanie.
Brytyjczycy to niezwykli ludzie. Mimo paskudnej pogody, która towarzyszy im
przez większość roku, zadziwiają mnie swoim zachowaniem. Dotąd nie spotkałem się z
tak miłym narodem. Przez cały czas są uśmiechnięci, uprzejmi oraz pogodni.
Dowiedziałem się, że nie znajdę czegoś podobnego w miastach takich jak Liverpool bądź
Londyn. Jednak ludzie, których tutaj poznałem przełamują stereotyp, iż brytyjczycy to
ponury naród.
Nowym doświadczeniem dla mnie była fakt, iż po godzinach 19-20 "Bury" praktycznie
umiera. Wszystkie sklepy zostają zamknięte. Otwarte pozostają puby, nieliczne
restauracje oraz kino (multiplex).
Podsumowując, Anglia oczarowała mnie pod każdym względem. Nigdzie nie
udało mi się dotąd spotkać równie miłych ludzi. Angielska architektura, którą zapewne
mogliście zobaczyć na filmach, na żywo wygląda jeszcze lepiej. Trzeba jednak pamiętać,
by nie zapatrzeć się na nią, gdyż wszystkie ulice wyglądają prawie identycznie. Jedyny
negatywny aspekt Anglii to ruch lewostronny. Ciężko się do niego przyzwyczaić i trzeba
pamiętać o tym przechodząc przez ulicę!
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