
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDuuddee,,  iitt’’ss  aallll  aabboouutt  ffoooodd!!  
 



 

WWeellccoommee!!  

SSoo,,  yyoouu’’vvee  ddeecciiddeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oouurr  aammaazziinngg  ccoouurrssee!!  WWeellccoommee  ttoo  tthhiiss  ssuurrvviivvaall  gguuiiddee,,  hheerree  yyoouu’’llll  ffiinndd  aallll  tthhee  hheellppffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  

tthhaatt  mmaayy  ccoommee  iinn  hhaannddyy  bbeeffoorree  aanndd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee..  IItt’’ss  iinn  yyoouurr  bbeesstt  iinntteerreesstt  ttoo  rreeaadd  eevveerryytthhiinngg  vveerryy  ccaarreeffuullllyy..  YYoouu’’llll  ffiinndd  hheerree  

ttooppiiccss  rreeggaarrddiinngg  PPoollaanndd  aanndd  tthhee  cciittyy  tthhaatt  yyoouu’’rree  ggooiinngg  ttoo,,  wwhhiicchh  iiss  WWaarrssaaww,,  aass  wweellll  aass  ssoommee  ggeenneerraall  aaddvviicceess  oonn  hhooww  ttoo  ggeett  ttoo  WWaarrssaaww..    

IItt  mmiigghhtt  bbee  oovveerrwwhheellmmiinngg  aatt  ffiirrsstt,,  bbuutt  ddoo  nnoott  wwoorrrryy,,  aallll  tthhee  oorrggaanniizzeerrss  aarree  wwoorrkkiinngg  ddaayy  aanndd  nniigghhtt  ttoo  mmaakkee  tthhiiss,,  tthhee  bbeesstt  aaddvveennttuurree  ooff  

yyoouurr  lliiffee..  WWee  ccaann’’tt  wwaaiitt  ttiillll  yyoouurr  aarrrriivvaall..  

SSoo  wwhhaatt’’ss  uupp  wwiitthh  PPoollaanndd??  

PPoollaanndd  iiss  aa  bbeeaauuttiiffuull  ccoouunnttrryy,,  nneeiigghhbboorriinngg  ttoo  tthhee  wweesstt  wwiitthh  GGeerrmmaannyy,,  ttoo  tthhee  ssoouutthh  wwiitthh  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc  aanndd  SSlloovvaakkiiaa,,  ttoo  tthhee  eeaasstt  

wwiitthh  UUkkrraaiinnee  aanndd  BBeellaarruuss  aanndd  ttoo  tthhee  nnoorrtthheeaasstt  wwiitthh  LLiitthhuuaanniiaa  aanndd  tthhee  RRuussssiiaann  PPrroovviinnccee  ooff  KKaalliinniinnggrraadd  OObbllaasstt..  OOnn  tthhee  nnoorrtthhwweesstteerrnn  

ssiiddee  ooff  PPoollaanndd  yyoouu’’llll  ffiinndd  tthhee  BBaallttiicc  sseeaaccooaasstt  aanndd  oonn  tthhee  ssoouutthheerrnn  ssiiddee  ooff  PPoollaanndd  yyoouu’’llll  ffiinndd  tthhee  mmoouunnttaaiinn  rreeggiioonn  wwiitthh  tthhee  SSuuddeetteess,,  tthhee  

KKrraakkóóww--CCzzęęssttoocchhoowwaa  UUppllaanndd,,  tthhee  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiiee  MMoouunnttaannss,,  aanndd  tthhee  CCaarrppaatthhiiaann  MMoouunnttaaiinnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  BBeesskkiiddss..  YYoouu  ccaann  aallssoo  

ffiinndd  ggrreeaatt  llaakkeess  aatt  tthhee  MMaassuurriiaann  LLaakkee  DDiissttrriicctt..  

MMaannyy  lleeggeennddss  eexxiisstt  tthhaatt  ddeessccrriibbee  hhooww  tthhee  mmeerrmmaaiidd  ccaammee  ttoo  ssyymmbboolliizzee  WWaarrssaaww..  AA  ppooppuullaarr  vveerrssiioonn  ooff  tthhiiss  ssttoorryy  tteellllss  ooff  hhooww  tthhee  

mmeerrmmaaiidd  nnaammeedd  SSaawwaa  wwaass  rreessccuueedd  ffrroomm  ccaappttuurree  bbyy  aa  mmaann  nnaammeedd  WWaarrss..  BBeeccaauussee  ooff  WWaarrss''  kkiinnddnneessss,,  SSaawwaa  vvoowweedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  cciittyy..  

WWaarrsszzaawwaa  ((WWaarrssaaww))  bbeeccaammee  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  cciittyy  aanndd  tthhee  mmeerrmmaaiidd  iiss  sshhoowwnn  wwiitthh  aa  sswwoorrdd  aanndd  sshhiieelldd  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  hheerr  pprroommiissee  ttoo  

pprrootteecctt  tthhee  cciittyy..  

 

SShhoorrtt  HHiissttoorryy  ooff  BBEESSTT  WWaarrssaaww    

BBEESSTT,,  BBooaarrdd  ooff  EEuurrooppeeaann  SSttuuddeennttss  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  iiss  aa  ccoonnssttaannttllyy  

ggrroowwiinngg  nnoonn--pprrooffiitt  aanndd  nnoonn--ppoolliittiiccaall  oorrggaanniissaattiioonn..  SSiinnccee  11998899  wwee  

pprroovviiddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  eexxcchhaannggee  ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  

ssttuuddeennttss  aallll  oovveerr  EEuurrooppee..  9966  LLooccaall  BBEESSTT  GGrroouuppss  ((LLBBGGss))  iinn  3333  ccoouunnttrriieess  

aarree  ccrreeaattiinngg  aa  ggrroowwiinngg,,  wweellll  oorrggaanniisseedd,,  ppoowweerrffuull,,  yyoouunngg  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  

ssttuuddeenntt  nneettwwoorrkk..  BBEESSTT  ssttrriivveess  ttoo  hheellpp  EEuurrooppeeaann  ssttuuddeennttss  ooff  tteecchhnnoollooggyy  

ttoo  bbeeccoommee  mmoorree  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  mmiinnddeedd,,  bbyy  rreeaacchhiinngg  aa  bbeetttteerr  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  EEuurrooppeeaann  ccuullttuurreess  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ccaappaacciittiieess  ttoo  wwoorrkk  

oonn  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbaassiiss..  TThheerreeffoorree,,  wwee  ccrreeaattee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  tthhee  

ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  aanndd  lleeaarrnn  ffrroomm  oonnee  aannootthheerr  tthhrroouugghh  oouurr  aaccaaddeemmiicc  aanndd  

nnoonn--aaccaaddeemmiicc  eevveennttss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ssyymmppoossiiaa..  LLooccaall  BBEESSTT  GGrroouupp  

WWaarrssaaww  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  11998899,,  ssiinnccee  tthheenn  wwee’’vvee  bbeeeenn  ddooiinngg  vvaarriioouuss  

pprroojjeeccttss  ttoo  hhaavvee  ffuunn  aanndd  ddeevveelloopp  nneeww  sskkiillllss  iinn  tthhee  ssoocciieettyy  ooff  eennggiinneeeerriinngg  

ssttuuddeennttss..  



 

 

 

 

UUsseeffuull  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  PPoollaanndd  

 

 

 

 

PPooppuullaattiioonn::  3388..55  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  

LLaanngguuaaggee::  PPoolliisshh  

TTiimmee  ZZoonnee::  UUTTCC++11  ffrroomm  OOccttoobbeerr  2255tthh  ttoo  MMaarrcchh  2288tthh  aanndd  UUTTCC++22  ffrroomm  MMaarrcchh  

2299tthh  ttoo  OOccttoobbeerr  2244tthh..  

EElleeccttrriicciittyy::  VVoollttaaggee  ––  223300  VVoollttss  

TTyyppiiccaall  PPoolliisshh  FFooooddss::  bbiiggooss,,  ppiieerrooggii,,  kkoottlleett  sscchhaabboowwyy  ((ppoorrkk  bbrreeaaddeedd  ccuuttlleett)),,  

ggoołłąąbbkkii  ((ccaabbbbaaggee  rroollll)),,  aallll  kkiinnddss  ooff  ssoouuppss  aanndd  lloottss  ooff,,  lloottss  ooff  ppoottaattooeess..    

  

                                                              



 

 

  

DDoo’’ss  DDoonn’’ttss  

TTrryy  ttoo  vviissiitt  aatt  lleeaasstt  ssoommee  ooff  tthhee  

ppllaacceess  lliisstteedd  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  bbeellooww,,  

yyoouu  wwoonn’’tt  rreeggrreett  iitt..  

DDoonn’’tt  eeaatt  ffaasstt--ffooooddss,,  ppoolliisshh  ccuuiissiinnee  

iiss  rreeaallllyy  ggoooodd  

RReemmeemmbbeerr  ttoo  ooffffeerr  yyoouurr  sseeaatt  iinn  

ppuubblliicc  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  tthhee  eellddeerrllyy,,  

ddiissaabblleedd  ppeeooppllee  oorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn..  

DDoonn’’tt  bbee  aaffrraaiidd  ttoo  aasskk  rraannddoomm  

ppeeddeessttrriiaannss  ffoorr  hheellpp  iiff  yyoouu  nneeeedd  iitt..  

RReemmeemmbbeerr  ttoo  sshhaakkee  hhaannddss  wwhheenn  

mmeeeettiinngg  ssoommeeoonnee  aanndd  wwhheenn  

ddeeppaarrttiinngg..  

DDoonn’’tt  jjaayywwaallkk,,  tthheerree  iiss  aa  550000zzłł  ffiinnee  

ffoorr  tthhaatt..  

RReemmeemmbbeerr  ttoo  ssttaammpp  yyoouurr  bbuuss//ttrraamm  

ttiicckkeett..  

DDoonn’’tt  ddrriinnkk  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess  iinn  

ppuubblliicc  ssppaacceess..  

RReemmeemmbbeerr  ttoo  aallwwaayyss  ccaarrrryy  yyoouurr  IIDD  

wwiitthh  yyoouu..  

DDoonn’’tt  ssmmookkee  cciiggaarreetttteess  iinn  ppuubblliicc  

ssppaacceess..  

DDoo  eexxppeecctt  lloottss  ooff  ppaarrttiieess,,  wwee  lloovvee  ttoo  

ppaarrttyy!!  

DDoonn’’tt  ssaayy  ““tthhaannkk  yyoouu””  wwhheenn  ppaayyiinngg  

ffoorr  aa  mmeeaall  uunnttiill  yyoouu’’vvee  rreecceeiivveedd  yyoouurr  

cchhaannggee  bbaacckk,,  iinn  ssoommee  rreessttaauurraannttss  iitt  

mmeeaannss  ““kkeeeepp  tthhee  cchhaannggee””..  

 

 

 



 

TToopp  1100  ooff  WWaarrssaaww    

11..  ŁŁaazziieennkkii  KKrróólleewwsskkiiee  --  MMaaggnniiffiicceenntt  ppaallaattiiaall  aanndd  ggaarrddeenn  

ccoommpplleexx  wwaass  bbuuiilltt  bbyy  KKiinngg  SSttaanniissllaaww  AAuugguusstt  PPoonniiaattoowwsskkii  

dduurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  eeiigghhtteeeenntthh  cceennttuurryy  aanndd  

ffeeaattuurreess  tthhee  nneeooccllaassssiiccaall  PPaallaaccee  oonn  tthhee  WWaatteerr  ((LLaazziieennkkii  

PPaallaaccee))  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  mmaaggnniiffiicceenntt  ggaarrddeennss,,  ccaannaallss  aanndd  

ppoonnddss..  

                                  

22..  KKrraakkoowwsskkiiee  PPrrzzeeddmmiieeśścciiee  --  TThhiiss  22..55  mmiillee  ""RRooaadd  ooff  KKiinnggss""  

lleeaaddss  ffrroomm  TThhee  RRooyyaall  CCaassttllee  ((OOlldd  TToowwnn))  ttoo  WWiillaannooww  PPaallaaccee..  

  

33..  WWaarrssaaww  UUpprriissiinngg  MMuusseeuumm  --  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  vviissiitteedd  ppllaacceess  iinn  

WWaarrssaaww..  OOppeenneedd  oonn  tthhee  6600tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  oouuttbbrreeaakk  ooff  

ffiigghhttiinngg  iinn  tthhee  cciittyy,,  iitt  iiss  aa  ttrriibbuuttee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ffoouugghhtt  aanndd  

ddiieedd  ffoorr  aa  ffrreeee  PPoollaanndd  aanndd  iittss  ccaappiittaall..  TThhee  eexxhhiibbiittiioonn  sshhoowwss  

tthhee  ssttrruuggggllee  ooff  eevveerryyddaayy  lliiffee  bbeeffoorree  aanndd  dduurriinngg  tthhee  WWaarrssaaww  

UUpprriissiinngg  aanndd  tthhee  hhoorrrroorr  ooff  ooccccuuppaattiioonn..  

                    

 

 

  

                    

 

 

                                        

            



 

44..  OOlldd  TToowwnn  --  AAfftteerr  bbeeiinngg  lleevveelleedd  wwhheenn  tthhee  NNaazziiss  lleefftt,,  tthhiiss  wwhhoollee  

nneeiigghhbboorrhhoooodd  ooff  ccoobbbblleessttoonnee  GGootthhiicc  ssttrreeeettss  aanndd  aalllleeyywwaayyss,,  

bbaarrooqquuee  ppaallaacceess,,  nnuummeerroouuss  cchhuurrcchheess  aanndd  ttiieerreedd  bbuurrgghheerrss''  

hhoouusseess  wweerree  mmaasstteerrffuullllyy  rreeccoonnssttrruucctteedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  aattmmoosspphheerree  

ooff  bbyyggoonnee  ddaayyss..  

  

55..  CCooppeerrnniiccuuss  SScciieennccee  CCeenntteerr  --  oonnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  sscciieennccee  cceennttrreess  

iinn  EEuurrooppee..  IIttss  eexxhhiibbiittiioonn  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ssiixx  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  

ppaarrttss  wwiitthh  oovveerr  445500  eexxhhiibbiittss..  MMuussiicc  iiss  ccoommbbiinneedd  hheerree  wwiitthh  

bbiioollooggyy,,  aanndd  mmaatthheemmaattiiccss  wwiitthh  aarrcchhiitteeccttuurree..  SScciieennccee  eenntteerrss  tthhee  

rreeaallmm  ooff  ffeeeelliinnggss,,  aanndd  tthhee  vviissiittoorrss  tthheemmsseellvveess  mmaayy  bbeeccoommee  tthhee  

oobbjjeecctt  ooff  oobbsseerrvvaattiioonn..  

          

  

66..  WWiillaannooww  PPaallaaccee  MMuusseeuumm  --  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprreecciioouuss  mmoonnuummeennttss  

ooff  PPoolliisshh  BBaarrooqquuee..  BBuuiilltt  ffoorr  KKiinngg  JJaann  IIIIII  SSoobbiieesskkii  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

1177tthh  cceennttuurryy  aanndd  ggrraadduuaallllyy  eexxppaannddeedd  bbyy  ssuucccceessssiivvee  oowwnneerrss,,  iitt  

rreepprreesseennttss  aann  uunnuussuuaall  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aa  ttrraaddiittiioonnaall  PPoolliisshh  ccoouurrtt  

wwiitthh  aann  IIttaalliiaann  rruurraall  vviillllaa  aanndd  aa  FFrreenncchh  cchhaatteeaauu..                                                        

  

            

77..  CCaassttllee  SSqquuaarree  --  LLooccaatteedd  iinn  OOlldd  TToowwnn,,  tthhiiss  ppiiccttuurreessqquuee  ooppeenn  

ppllaazzaa  wwaass  bbuuiilltt  iinn  11882211  aanndd  ffeeaattuurreess  tthhee  KKiinngg  ZZyyggmmuunntt  IIIIII  

ccoolluummnn  iinn  iittss  cceenntteerr..    

                                                                    

  

                                                            

  



 

88..  PPaallaaccee  ooff  CCuullttuurree  aanndd  SScciieennccee  --  wwaass  bbuuiilltt  bbeettwweeeenn  11995522  aanndd  

11995555;;  iitt  wwaass  aa  ""ggiifftt  ooff  tthhee  SSoovviieett  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  PPoolliisshh  nnaattiioonn"",,  

ooffffeerreedd  bbyy  JJoosseepphh  SSttaalliinn  hhiimmsseellff..  TThhee  aarrcchhiitteecctt  wwaass  LLeeww  

RRuuddnniieeww..  TThhee  PPaallaaccee  iiss  tthhee  hhiigghheesstt  bbuuiillddiinngg  iinn  PPoollaanndd,,  

ssttaannddiinngg  aatt  223300..55  mm  ((wwhhiicchh  iiss  4422  fflloooorrss))  wwiitthh  aann  aarreeaa  ooff  

881177,,000000  mm22  aanndd  hhaass  oovveerr  33,,000000  rroooommss,,  iinncclluuddiinngg  ooffffiicceess,,  

iinnssttiittuuttiioonn  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aanndd  tthhee  PPoolliisshh  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  PPaallaaccee  hhaass  aa  ppoosstt  ooffffiiccee,,  cciinneemmaa,,  sswwiimmmmiinngg  

ppooooll,,  mmuusseeuummss,,  lliibbrraarriieess  aanndd  tthheeaatteerrss..              

                                            

  

                                                                        

                                                            

  

99..  MMeerrmmaaiidd  SSttaattuuee  --  AAccccoorrddiinngg  ttoo  lleeggeenndd,,  aa  mmeerrmmaaiidd  sswwiimmmmiinngg  

iinn  ffrroomm  tthhee  sseeaa  ssttooppppeedd  oonn  tthhee  rriivveerrbbaannkk  nneeaarr  tthhee  OOlldd  TToowwnn  ttoo  

rreesstt..  SShhee  ffoouunndd  tthhee  ppllaaccee  ssoo  aaddmmiirraabbllee  tthhaatt  sshhee  ddeecciiddeedd  ttoo  

ssttaayy..  LLooccaall  ffiisshheerrmmeenn  lliivviinngg  nneeaarrbbyy  nnoottiicceedd  tthhaatt  ssoommeetthhiinngg  

wwaass  ccrreeaattiinngg  wwaavveess,,  ttaanngglliinngg  nneettss,,  aanndd  rreelleeaassiinngg  tthheeiirr  ffiisshh..  

AAlltthhoouugghh  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  iinntteennttiioonn  wwaass  ttoo  ttrraapp  tthhee  ooffffeennddeerr,,  tthheeyy  

ffeellll  iinn  lloovvee  wwiitthh  tthhee  mmeerrmmaaiidd  uuppoonn  hheeaarriinngg  hheerr  ssiinngg..  LLaatteerr,,  aa  

rriicchh  mmeerrcchhaanntt  ttrraappppeedd  tthhee  ssiirreenn  aanndd  iimmpprriissoonneedd  hheerr  iinn  aa  

wwooooddeenn  hhuutt..  AA  yyoouunngg  ffiisshheerrmmaann  hheeaarrdd  tthhee  mmeerrmmaaiidd’’ss  ccrryy  aanndd  

wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  hhiiss  mmaatteess,,  rreelleeaasseedd  hheerr,,  wwhheerreeuuppoonn  sshhee  

ddeeccllaarreedd  hheerr  rreeaaddiinneessss  ttoo  ooffffeerr  ffiisshheerrmmeenn  hheerr  hheellpp  wwhheenneevveerr  iitt  

wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd..  EEvveerr  ssiinnccee,,  tthhee  mmeerrmmaaiidd,,  aarrmmeedd  wwiitthh  sswwoorrdd  

aanndd  sshhiieelldd,,  hhaass  bbeeeenn  rreeaaddyy  ttoo  hheellpp  pprrootteecctt  tthhee  cciittyy  aanndd  iittss  

rreessiiddeennttss..  

                                

  

  

                                                                        

                                                            

  



 

1100..  SSttaaccjjaa  BBaalloonn  ––  IIttss  mmaaiinn  aattttrraaccttiioonn  iiss  aa  vveerrttiiccaall  112200mm  fflliigghhtt,,  

ppoossssiibbllee  tthhaannkkss  ttoo  hheelliiuumm  bbaalllloooonn  wwiitthh  aa  ggoonnddoollaa,,  ttaakkiinngg  uupp  

ttoo  3300  ppeeooppllee  eeaacchh  fflliigghhtt..  FFrroomm  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  ddeecckk  yyoouu  wwiillll  

bbee  aabbllee  ttoo  iimmmmeerrssee  yyoouurrsseellff  iinn  aa  bbrreeaatthhttaakkiinngg,,  uunniiqquuee  vviieeww  

ooff  WWaarrssaaww..  

        

                                            

  

                                                                        

                                                            

  

AAllll  tthhee  ssttuuffff  tthhaatt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  bbrriinngg  wwiitthh  yyoouu  

  

11..    YYoouu  mmuusstt  bbrriinngg  wwiitthh  yyoouu  yyoouurr  IISSIICC  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt      

IIddeennttiittyy  CCaarrdd))  

22..    TTrraavveell  aanndd  mmeeddiiccaall  iinnssuurraannccee  --  EEuurrooppeeaann  HHeeaalltthh  

IInnssuurraannccee  CCaarrdd  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  lliivvee  iinn  aann  EEUU  ccoouunnttrryy..  

33..  IIDD  ccaarrdd  oorr  ppaassssppoorrtt  aanndd  vviissaa  iiff  yyoouu  nneeeedd  iitt..  

44..  MMoonneeyy..  

55..  CCllootthheess::  iitt  sshhoouulldd  bbee  rraatthheerr  hhoott  iinn  WWaarrssaaww  bbuutt  iitt  ccaann  ssttiillll  

rraaiinn  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ssoo  rreemmeemmbbeerr  ttoo  kkeeeepp  tthhaatt  iinn  mmiinndd..  

AAllssoo  bbrriinngg  ssoommee  wwaarrmm  ccllootthheess,,  bbeeccaauussee  iitt  mmiigghhtt  ggeett  ccoolldd  aatt  

nniigghhtt..  LLaassttllyy,,  bbrriinngg  yyoouurr  sswwiimmmmiinngg  ssuuiittss  aass  wweellll,,  wwee  mmiigghhtt  

ggoo  sswwiimmmmiinngg..  

66..  PPeerrssoonnaall  ccaarree  iitteemmss..  

77..  TToowweellss  

88..  MMeeddiiccaattiioonnss  iiff  nneeeeddeedd..  

99..    SSuunnggllaasssseess  aanndd  ssuunnssccrreeeenn..  

1100..  CCaammeerraa..  

1111..  TTyyppiiccaall  ffooooddss,,  bbuutt  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  ddrriinnkkss  ffrroomm  yyoouurr  

ccoouunnttrryy,,  ffoorr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEvveenniinngg..  

1122..  CCoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  oorrggaanniizzeerrss..  

1133..  EExxttrraa  ssttuuffff  ffoorr  ppaarrttiieess..  

1144..  AAnndd  lloottss  ooff,,  lloottss  ooff,,  lloottss  ooff  ssmmiilleess    



 

WWaarrssaaww??  HHooww  ddoo  II  ggeett  tthheerree??  

  

YYoouu  ccaann  ggeett  ttoo  WWaarrssaaww  bbyy  ppllaannee..  OOnnccee  yyoouu  aarrrriivvee  aatt  tthhee  WWaarrssaaww  CChhooppiinn  AAiirrppoorrtt  wwee’’llll  ppiicckk  yyoouu  uupp  aanndd  ttaakkee  yyoouu  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  

ddoorrmmiittoorryy..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthheerree  iiss  aann  aaiirrppoorrtt  ccaalllleedd  WWaarrssaaww  MMooddlliinn  AAiirrppoorrtt  tthhaatt  iiss  aabboouutt  4400  kkmm  ffrroomm  WWaarrssaaww..  IIff  yyoouu  ggeett  tthheerree,,  yyoouu  

ccaann  ggeett  aa  bbuuss  tthhaatt  wwiillll  ttaakkee  yyoouu  ttoo  WWaarrssaaww  iinn  aabboouutt  4400  mmiinnuutteess,,  hheerree  yyoouu  ccaann  ffiinndd  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  iitt::  wwwwww..mmooddlliinnbbuuss..ccoomm..  

TThheerree  aarree  vvaarriioouuss  aaiirrppoorrttss  aarroouunndd  PPoollaanndd;;  iitt  mmiigghhtt  bbee  cchheeaappeerr  ttoo  ttrraavveell  ttoo  aannootthheerr  cciittyy  aanndd  tthheenn  ttaakkee  aa  bbuuss  oorr  ttrraaiinn..  

IIff  yyoouu  ttrraavveell  bbyy  ttrraaiinn  yyoouu  mmiigghhtt  wwaanntt  ttoo  hheeaadd  ttoo  tthhee  WWaarrsszzaawwaa  CCeennttrraallnnaa  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn  iinn  

WWaarrssaaww..  YYoouu  ccaann  ffiinndd  aa  ttrraaiinn  aatt  hhttttpp::////rroozzkkllaadd--ppkkpp..ppll//eenn  aanndd  iiff  iitt’’ss  wwiitthhiinn  ccoouunnttrryy  bboorrddeerrss  yyoouu’’llll  bbee  aabbllee  ttoo  bbuuyy  tthhee  ttiicckkeettss  oonnlliinnee..  

OOnnccee  yyoouu  ggeett  tthheerree  wwee’’llll  bbee  aabbllee  ttoo  ppiicckk  yyoouu  uupp..  

IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ttrraavveell  bbyy  bbuuss,,  hheerree  aarree  ssoommee  hheellppffuull  lliinnkkss  ffoorr  yyoouu::  wwwwww..eeuurroolliinneess..ppll//eenn,,  hhttttpp::////wwwwww..ssiimmpplleeeexxpprreessss..eeuu//eenn..  HHeerree,,  yyoouu’’llll  

bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  ssoommee  cchheeaapp  pprriicceess  ffoorr  tthhee  ttiicckkeettss  iiff  yyoouu  bbuuyy  tthheemm  iinn  aaddvvaannccee  ––  hhttttpp::////wwwwww..ppoollsskkiibbuuss..ccoomm//eenn..  AAllssoo,,  hheerree  aarree  ssoommee  

wweebbssiitteess  tthhaatt  yyoouu  ccaann  uussee  ttoo  eeaassiillyy  ffiinndd  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  ccoonnnneeccttiioonnss  vveerryy  qquuiicckkllyy  wwiitthhiinn  PPoollaanndd  --  wwwwww..eenn..ee--ppooddrroozznniikk..ppll..  TThheerree  aarree  

vvaarriioouuss  ppllaacceess  tthhaatt  yyoouu  ccaann  aarrrriivvee  aatt  iinn  WWaarrssaaww,,  iinncclluuddiinngg  WWaarrsszzaawwaa  WWsscchhooddnniiaa  bbuuss  ssttaattiioonn  aanndd  WWaarrsszzaawwaa  ZZaacchhooddnniiaa  bbuuss  ssttaattiioonn..  

BBuutt  nnoo  wwoorrrriieess,,  nnoo  mmaatttteerr  wwhheerree  yyoouu  eenndd  uupp  iinn  WWaarrssaaww,,  wwee’’llll  bbee  aabbllee  ttoo  ppiicckk  yyoouu  uupp..  

  



 

TTiicckkeettss??  

YYoouu  ccaann  bbuuyy  ttiicckkeettss  iinn  WWaarrssaaww  tthhaatt  aarree  vvaalliidd  ffoorr  mmeettrroo,,  bbuusseess,,  

ttrraaiinnss,,  aanndd  ttrraammss..  AAllll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ffaarreess  aanndd  ttyyppeess  

ooff  ttiicckkeettss  yyoouu  ccaann  ffiinndd  aatt  hhttttpp::////wwwwww..zzttmm..wwaaww..ppll//??cc==551166&&ll==22..  

HHoowweevveerr,,  yyoouu  ddoonn’’tt  nneeeedd  ttoo  wwoorrrryy  aabboouutt  tthhaatt  bbeeccaauussee  dduurriinngg  tthhee  

ccoouurrssee,,  wwee’’llll  ppaayy  ffoorr  aallll  tthhee  eexxppeennsseess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

ttrraannssppoorrttaattiioonn..  

IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy,,  hheerree  aarree  ssoommee  pphhoonnee  nnuummbbeerrss  ttoo  ssoommee  

cchheeaapp  ttaaxxiiss  iinn  WWaarrssaaww::    

TTaaxxii  GGrroossiikk::  ++4488  2222  664466  4466  4466  ((11..6600  zzłł  ppeerr  kkmm))    

EEllee  TTaaxxii::  ++4488  2222  881111  1111  1111  ((22..4400  zzłł  ppeerr  kkmm))    

NNiigghhtt  DDrriivveerrss::  ++4488  2222  551111  1122  1122  ((11..6600  zzłł  ppeerr  kkmm))  

    

  
  

  

PPoolliisshh  LLaanngguuaaggee  iinn  aa  NNuuttsshheellll    

PPoolliisshh  EEnngglliisshh  IIPPAA  

ddzziieeńń  ddoobbrryy!!  ggoooodd  mmoorrnniinngg!!//ggoooodd  

aafftteerrnnoooonn!!  

ʥʥɛɛɲɲ  ddoobbrrɨɨ  

ddoo  wwiiddzzeenniiaa  ggooooddbbyyee  ddoo  vviiʣʣɛɛɲɲaa  

ddoobbrryy  wwiieecczzóórr!!  ggoooodd  eevveenniinngg!!  ddoobbrrɨɨ  vv ʲ̡ɛɛʧʧuurr  

ddoobbrraannoocc  ggoooodd  nniigghhtt  ddoobbrraannooʦʦ  

cczzeeśśćć  hheelllloo  ʧʧɛɛɕɕʨʨ  

ttaakk  yyeess  ttaakk  

nniiee  nnoo  ɲɲɛɛ  

ddzziięękkuujjęę  tthhaannkk  yyoouu  ʥʥɛɛŋŋkkuujjɛɛ  

nniiee  mmaa  zzaa  ccoo  yyoouu’’rree  wweellccoommee  ɲɲɛɛ  mmaa  zzaa  ʦʦoo  

pprrzzeepprraasszzaamm  II’’mm  ssoorrrryy  ppʃʃɛɛpprraaʃʃaamm  

KKttóórraa  jjeesstt  ggooddzziinnaa??  WWhhaatt  ttiimmee  iiss  iitt??    kkttuurraa  jjɛɛzzdd  ggooʥʥiinnaa  

GGddzziiee  jjeesstt……??  WWhheerree  iiss……??  ggʥʥɛɛ  jjɛɛsstt……??  

łłaazziieennkkaa  ttooiilleett  wwaaʑʑɛɛnnkkaa  

ddwwoorrzzeecc  kkoolleejjoowwyy  ttrraaiinn  ssttaattiioonn  ddvvoorrzzɛɛʦʦ  kkoollɛɛjjoovvɨɨ  

KKFFCC//MMccDDoonnaalldd’’ss  KKFFCC//MMccDDoonnaalldd’’ss  kkeeɪɪeeffssiiːː//mməəkkˈ̍ddɑɑːːnnəəllddzz  

DDaajjcciiee  mmii  ppiiwwoo..  GGiivvee  mmee  aa  bbeeeerr..  ddaajjʨʨɛɛ  mmii  ppiivvoo  

MMaasszz  ttaakkiiee  ppiięękknnee  

oocczzyy  

YYoouu  hhaavvee  ssuucchh  wwoonnddeerrffuull  

eeyyeess  

mmaassss  ttaakkiiɛɛ  pp ʲ̡ɛɛŋŋkknnɛɛ  ooʧʧɨɨ  

CCzzyy  cchhcceesszz  zzee  mmnnąą  

zzaattaańńcczzyyćć??  

WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  ttoo  ddaannccee  wwiitthh  

mmee??  

ʧʧɨɨ  xxʦʦɛɛʃʃ  zzɛɛ  mmnnɔ̃ɔ̃  

zzaattaajjɲɲʧʧɨɨʨʨ  

JJeesstteeśś  

łłaaddnnaa//pprrzzyyssttoojjnnyy  

YYoouu’’rree  pprreettttyy//hhaannddssoommee  jjɛɛssttɛɛɕɕ  wwaaddnnaa//ppʃʃɨɨssttoojjnnɨɨ  

NNaa  zzddrroowwiiee!!  CChheeeerrss!!  nnaa  zzddrroovv ʲ̡ɛɛ  

JJeesstteemm  ttrruusskkaawwkkąą,,  

zzjjeeddzz  mmnniiee!!  

II  aamm  aa  ssttrraawwbbeerrrryy,,  eeaatt  mmee!!  jjɛɛssttɛɛmm  ttrruusskkaaffkkɔ̃ɔ̃  zzjjɛɛʣʣ  

mmɲɲɛɛ  

  



 

PPrriicceess  ffoorr  EEvveerryytthhiinngg  YYoouu’’llll  NNeeeedd  iinn  PPoollaanndd  

TThhee  ccuurrrreennccyy  uusseedd  iinn  PPoollaanndd  iiss  ““zzłłoottyy””,,  mmeeaanniinngg  ““ggoollddeenn””  aanndd    

11  zzłłoottyy  iiss  tthhee  ssaammee  aass  110000  ggrroosszzyy..    

  CCooiinnss::  11,,  22,,  55,,  1100,,  2200,,  5500  ggrroosszzyy  aanndd  11,,  22,,  55  zzłłoottyy  

  BBaannkknnootteess::  1100,,  2200,,  5500,,  110000,,  220000  zzłłoottyy  

  

MMoosstt  bbaannkkss  aarree  ooppeenn  dduurriinngg  wweeeekkddaayyss  ffrroomm  1100::0000  aamm  ttiillll  66::0000  

ppmm  aanndd  oonn  SSaattuurrddaayyss  tthheeyy  aarree  ooppeenn  ffrroomm  1100::0000  aamm  ttiillll  22::0000  ppmm..  

YYoouu  ccaann  eeaassiillyy  ffiinndd  AATTMMss  aarroouunndd  WWaarrssaaww,,  aann  AATTMM  mmaacchhiinnee  iinn  

PPoolliisshh  iiss  ccaalllleedd  ““bbaannkkoommaatt””..  IIff  yyoouu  nneeeedd  ttoo  eexxcchhaannggee  ccuurrrreenncciieess  

llooookk  ffoorr  ppllaacceess  ccaalllleedd  ““kkaannttoorr””..  GGeenneerraallllyy,,  yyoouu’’llll  ffiinndd  bbeetttteerr  rraatteess  

aatt  tthhee  cciittyy  cceennttrree  rraatthheerr  tthhaann  aatt  tthhee  aaiirrppoorrttss..  

  

BBeeeerr  ((00..55ll))  iinn  aa  ssuuppeerrmmaarrkkeett  22..8800  zzłł  

BBeeeerr  ((00..55ll))  iinn  aa  rreessttaauurraanntt  99..0000  zzłł  

PPaacckk  ooff  cciiggaarreetttteess    1155  zzłł  

LLuunncchh  iinn  aa  rreessttaauurraanntt  3300  ––  4400  zzłł  

LLuunncchh  iinn  MMccDDoonnaalldd’’ss  2200  zzłł  

CCiinneemmaa  ttiicckkeett  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  1199..9900  zzłł  

PPaacckk  ooff  33  ccoonnddoommss  77  zzłł  

PPrrooffeessssiioonnaall  rraakkee  9900  zzłł  

BBoottttllee  ooff  ŻŻuubbrróówwkkaa  ((00..77ll))  3355  zzłł  

  



 

IInn  CCaassee  ooff  EEmmeerrggeennccyy  

HHeerree  aarree  ssoommee  PPoolliisshh  eemmeerrggeennccyy  pphhoonnee  nnuummbbeerrss,,  

wwee  hhooppee  yyoouu  wwoonn’’tt  nneeeedd  ttoo  uussee  tthheemm..  

AAmmbbuullaannccee  999999  

FFiirree  BBrriiggaaddee  999988  

PPoolliiccee  999977  

RRooaadd  AAssssiissttaannccee  998811  

MMuunniicciippaall  PPoolliiccee  998866  

GGeenneerraall  EEmmeerrggeennccyy  NNuummbbeerr  111122  

TTeelleeppiizzzzaa  880011  111111  111111  

  

CCoonnttaacctt  uuss!!  

    

JJuussttyynnaa  MMooddzzeelleewwsskkaa  

MMaaiinn  OOrrggaanniisseerr  ooff  SSuummmmeerr  CCoouurrssee  WWaarrssaaww  ''1155  

ee--mmaaiill::  jjuussttyynnaa..mmooddzzeelleewwsskkaa@@BBEESSTT..wwaarrsszzaawwaa..ppll    

tteell..::  ++4488  550044  445599  333311  

  

KKaarrooll  SSuucchhyy  

PPaarrttiicciippaannttss  RReessppoonnssiibbllee  

ee--mmaaiill::  kkaarrooll..ssuucchhyy@@BBEESSTT..wwaarrsszzaawwaa..ppll    

tteell..::  ++4488  669900  556611  666677  

  

BBEESSTT  WWaarrssaaww  

ppll..  PPoolliitteecchhnniikkii  11,,  pp..114422  

0000--666611  WWaarrsszzaawwaa  

ee--mmaaiill::  BBEESSTT@@BBEESSTT..wwaarrsszzaawwaa..ppll  

tteell..::  ++4488  2222  223344  5500  2222  

HHooww  ttoo  ggeett  ttoo  BBEESSTT  ooffffiiccee  

WWee''llll  ddoo  oouurr  BBEESSTT  ttoo  ppiicckk  yyoouu  uupp  ffrroomm  tthhee  aaiirrppoorrtt  oorr  wwhheerreevveerr  

yyoouu  aarrrriivvee..  BBuutt  iinn  ccaassee,,  wwee  ddoonn''tt  ffiinndd  eeaacchh  ootthheerr,,  iitt''ss  bbeetttteerr  ttoo  

kknnooww  wwhheerree  oouurr  ooffffiiccee  iiss  llooccaatteedd  aatt..  

LLeeggeenndd    

BB  ––  bbuuss  ssttoopp    

MM  ––  uunnddeerrggrroouunndd  eennttrraannccee  ((mmeettrroo))  

BBEESSTT  ––  oouurr  ooffffiiccee  

  

  


