
NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA  
PASZPORT WAŻNY przez okres 6 miesięcy od daty powrotu 

• Mała parasolka (pamiętajmy, że UK to kraj, w którym mamy 247 dni deszczowych 
w roku   , a pogoda zmienia się błyskawicznie) 

• Ubranie na cebulkę (potrafi być całkiem przyjaźnie, pod względem temperatury, 
acz …mokro  ) 

• Ręcznik 

• Buty na zmianę (wygodne, gdyż mamy sporo chodzenia) 
• Leki, jeśli jakieś są przyjmowane na stałe lub mogące być potrzebne – proszę o 

informację. 
• Jedzenie, jak: kabanosy, serki żółte, chrupkie pieczywo, zupki  – jeśli ktoś lubi i 

ma ochotę. 
• Drobne Euro w monetach na toaletę na trasie  
• Telefon (warto przekazać Dziecku przejściówkę do kontaktu, może power bank ) 
• DOBRY HUMOR  

Zakwaterowanie: 

Dzieci zakwaterowane są w dzielnicy Greenwich (The Royal Borough of Greenwich) w okolicy 

Woolwich Arsenal, Plumstead, Abbey Wood /kod miejsca SE18/. 

Wszyscy mieszkamy u rodzin brytyjskich o różnym pochodzeniu, dzięki czemu istnieje 

możliwość poznania także innych kultur, religii, sposobów myślenia. Rodziny mieszkają w 

skromnych, wiktoriańskich domkach. W pokoikach o niewielkim rozmiarze, oddzielonych od 

siebie cienkimi ścianami. Na piętro prowadzą dość długie, wysokie (strome)schody. Najczęściej, 

na tyłach domku, mamy malutki ogródek (często pięknie utrzymany), a przed domem znajduje 

się skromny trawnik lub podjazd dla samochodu. 

Rodziny współpracują ze mną, przyjmując  młodzież,  już od wielu lat ( w to konkretne miejsce 

przyjeżdżam od 2000 r.) i swoją życzliwością rekompensują ‘niewielki’ komfort swoich 

wiktoriańskich domków, a dla nas jest to jednocześnie spotkanie z przeciętnym Brytyjczykiem, 

poznanie warunków jego życia i uświadomienie sobie, że nie wszyscy w Anglii mieszkają w 

obszernych pałacach czy zamkach :-) 

Mile widziany jest jakiś drobiazg, upominek z Polski dla rodziny.  

Wyżywienie: 

Śniadanie: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, kawa/herbata 

Packed Lunch: kanapka, chipsy, owoc, batonik 

Kolacja: ciepły, 1-daniowy posiłek np. spaghetti, pizza, fish and chips, kawa/herbata, woda (na 

Wyspach pije się woda z kranu). 

WARTO PRZEKAZAĆ DO AUTOKARU ZGRZEWKĘ WODY, ABY CODZIENNIE MÓC Z 

NIEJ KORZYSTAĆ. ½ L WODY KOSZTUJE OK. 2 GBP W ZWIEDZANYCH OBIEKTACH! 

Przykładowe ceny: 

Widokówka: 10p-1 GBP, znaczek pocztowy 1.8 GBP 

Kawa: ok. 3,5 GBP 

Herbata: ok. 3 GBP 

Woda 0.5 l ok. 1,5-2 GBP (proponuję zapakować zgrzewkę wody do torby plastikowej i włożyć do 

luku bagażowego; również woda z kranu jest w pełni pitna i pijana ;) podczas posiłków – można 

zabrać także butelkę do ‘odnawiania’ ja wodą pitną). 

Cola: ok. 2-2,5 GBP 

Kanapki, cisatko: 4-5 GBP 

Fish and Chips: 8-11 GBP 

Jacket potatoe: 4,50 – 6 GBP 

Proszę także skserować stronę główną w paszporcie oraz zrobić zdjęcie tej strony, aby każdy 

Uczestnik posiadał je w swoim telefonie.  



Bardzo ważne i szalenie pomocne w przypadku zagubienia dokumentu.  

Kieszonkowe. 

Myślę, że rozsądnie aby było ok. 15-20 GBP/dzień (proszę spojrzeć na ceny).  

W razie potrzeby pożyczę, zapłacę kartą brytyjską, a poproszę o zwrot na konto w GBP lub w 

gotówce funtowej przy odbiorze Dziecka. W tej chwili, na Wyspach, najchętniej przyjmowana jest 

płatność kartami, więc wszelkiego rodzaju karty przedpłacone czy inne formy bezgotówkowe, są 

mile widziane. 

Zapraszam Państwa na FB: AGABA Edu-Tur i śledzenie naszej wprawy. Staram się zamieszczać 

tam zdjęcia, parę słów gdzie jesteśmy i co robimy, abyście Państwo mogli być z nami i 

uczestniczyć w naszych podbojach. 

 Zapraszam do pisania komentarzy i przekazywania/wyrażania swoich opinii 

Szanowni Państwo, 

Może jeszcze parę zdań  o sobie, abyście Państwo wiedzieli z kim wysyłacie swoje Skarby 

za morze  

Zajmuję się turystyką edukacyjną od 30 lat. Z wykształcenia jestem orientalistą, amerykanistą i 

europeistą (wszystkie kierunki na UW), ukończyłam też studia doktoranckie dotyczące 

wielokulturowości oraz psychologię pozytywną  Od zawsze uczę języka angielskiego, tłumaczę, 

organizuję i rozwiązuję rożne problemy, które zawsze traktuję jako zadania i wyzwania. Praca z 

Młodzieżą i organizacja oraz realizacja wyjazdów edukacyjnych i kursów na Wyspach są moją 

pasją. Uważam, że nic nas tak nas nie rozwija i wzbogaca jak kontakt z drugim człowiekiem, 

poznanie, zrozumienie przyczyn jego zachowania (religia, kultura, wychowanie) i znalezienie 

‘klucza’ 

Jestem także przekonana (a miałam szansę doświadczyć różnych poziomów edukacji w 

innych krajach podczas uczenia się i nauczania), że nasza Młodzież posiada bardzo szeroką i 

wszechstronną wiedzę, ogromny potencjał i, tylko czasem, przydaje się  ‘dotyk motywacji’. 

Sprawdzenie się, doświadczenie i wykorzystanie wiedzy w praktyce pomaga przełamać nasze 

przeróżne bariery.  

Stąd pomysły mieszkania u rodzin, spotkania z różnymi ludźmi, pokazywania przeróżnych 

rzeczy, miejsc podczas wyjazdów, aktywne zwiedzanie, ‘treasure hunt’  

w muzeach, tak aby zmobilizować ‘Dziecko’ do odezwania się, przełamania i uwierzenia, że… 

potrafi.  

Mam nadzieję, że Państwa Dzieci znajdą na naszym wyjeździe takie właśnie motywacje, 

akceleratorki  działania, a może nawet odkryją kierunki dalszych swoich aktywności  

i pomysłów. 

Pozostaję pod, znanym już Państwu, numerem telefonu +48501134434  

oraz numerem angielskim: +447823921859 (tutaj także Whatsup – zachęcam) 

Załączam dużo dobrej energii. 

Z poważaniem 

Agnieszka Baraniecka  

 


