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Bölüm I   
ÜLKE 

1.  Giriş 
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkeyi ziyaret etmek en iyisidir. Ama hazırlığı önceden 
yapılmış bir ziyaretin tadı başkadır, bu nedenle konuklarımıza Polonya’yı biraz yakından 
tanıtmak istiyoruz. 

Örneğin Almanya ve Polonya birbirlerine komşu olmalarına rağmen, tamamen farklı karakter 
yapılarına sahiptirler. Bu farklılığın sebepleri bu iki ülkenin tarihlerinde yatmaktadır. Polonya 
tarihini öğrenmek isteyenlere ingiliz tarihçisi Norman Davies’in „Europa“ (Avrupa), „Im Herzen 
Europas“ (Avrupa’nın Kalbinde) ve „God’s playground“ (Tanrı’nın bahçesi) isimli eserleri 
tavsiye edilebilir. Kitaplarında ortak geçmişimizle ilgili olarak lehler, almanlar ve türkler 
arasındaki ilişkilerle ilgili çok ilginç bir çok bilgi bulunur. Günümüzde giderek artan sayıda 
alman ve türk turistler gerek öğrenim, gerekse ziyaret için Polonya’ya gelmektedir. 

 
Resim 1 

16 Wojewodschaften 

Ama herkes tarih kitapları okumayı ilginç bulmayabilir. Bir ülkeyi seyahat edilen otobüslerin 
penceresinden ve bir gezi rehberi okuyarak tanımak da mümkündür. 

Ancak, örf ve adetlerin, kültür ve geleneklerin yaşanarak öğrenilmesi bir ülkenin bellekte 
kalmasını mümkün kılar. 

Polonyalılar nasıl kimselerdir ve Polonya’ ya giden yabancıların beklentileri nelerdir? Aşağıda 
yanlış anlaşılma ve anlaşmazlıkları önleyebilecek bilgileri bulacaksınız. 

Polonya Avrupa’nın turistik olarak tamamen keşfedilmemiş bir bölgesidir. Bilgi eksikliği, yoğun 
ön yargılar, sanki kapalı bir ülke görüntüsü ve kültürel özelliklerin iyi bilinmemesi, Polonya’ya 
gelen turistleri cesur maceraperestler, aile ziyareti yapanlar ve iş adamları ile sınırlı 
tutmaktadır.  

Bu sebeple kültürel farklılıklarını da dikkate alarak Polonya’nın karakteristik özellikleri 
hakkında verilen bu kısa bilgilerin Polonya’ ya ilgi duyanların sayısını arttıracağını umuyoruz. 
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Bu kültürlerarası el kitapçığı özellikle Alman ve Türk vatandaşları için hazırlanmış olmakla 
birlikte, içindeki bilgiler diğer ülkelerden çalışmak için veya turist olarak gelenlerin Polonya’yı 
keşfetmelerine de yardımcı olacaktır. 

2. Đlk Đzlenim 
Kentlerde 

Đnsan kalabalığı, koşuşturma, telaş, güzel ve şık bayanlar, büyük ve pahalı kamyonlar, 
etkileyici bankalar, geniş yeşil alanlar, çiçekler, kiliseler ve bir çok inşaat şantiyeleri. 

Ama aynı zamanda yaya geçitlerinde her zaman da durmayan kaba otomobil sürücüleri, 
bakımsız tren istasyonları ve caddelerde çok az çöp kutusu.  

Kırsal kesimde 

Satranç tahtasına benzeyen rengarenk tarlalar, ve kırsal romantizm. Pazar günleri güzel 
havalarda önlerinde köy yaşamının filizlendiği çiftlikler. Bol sohbet ve eğlence. 

Polonya’da kentlerde ve köylerde pazar sabahları bayramlıklarını giymiş yaya, arabayla veya 
bisikletle sabah ayini için kiliseye giden insanları görürsünüz. 

 

Resim 2 
Tatra –Sıradağlarındaki- Goral evi (dağ evi) denilen - bir evin içi  

(Orada yaşayan insanlara Goral denmektedir. Lehçede Gora Dağ demektir.)  

3.  Đnsan Polonya’ ya niye gider? 
• Sessizlik ve huzur arıyorsanız (Doğu beskitler bölgesinin güney-doğu tepelerinin bulunduğu 

bölümü) Masuren, Bieszczady ve Tatra-Sıradağları bu olanağı sunmaktadır. 

• Kaplıca amaçlı gezi için (Geleneksel Polonya kaplıcalarının geçmişi 13. yüzyıla kadar 
dayanmaktadır.) 40’dan fazla kaplıca bölgesindeki maden suları ve çamur havuzları çeşitli 
hastalıklara iyi gelmektedir. Hastalık sigortası tarafından karşılanması da mümkündür. 
Yaşlı turistler genelde, diğer yaşlardaki turistlerden farklı olarak, en çok sağlık sebepleriyle 
gelmekte olup (% 13), çoğunlukla da turistik bölgelerde kalmayı tercih etmektedirler. 

• Baltık Denizi kıyısındaki Woliński ulusal parkında kum tepeciklerine hayran kalmak için. 

• Łódź şehrindeki- Polonya’nın meyhanecilerle dolu en uzun caddesini – (Piotrkowska’yı) 
görmek için. 
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• Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etmek için. 2005 yılında Polonya’ya gelenlerin 
% 4’ünü 24 yaşına kadar gençler oluşturuyordu. Bu amaçla gelen gençlerin çoğu Đsrail’den 
gelmişti. 

• Avrupa’nın en tanınmış arkeoloji kentlerinden birisinin bulunduğu, Biskupin köyünde demir 
devri yaşamını tanıyıp öğrenmek için. 

• Bekarlığın son saatlerine veda etmek için. Đngiltere’den gelen bekarlar Kraków’ da çılgınca 
eğlenmektedirler. Burada bira ucuzdur. 

• Kazimierz ‚ deki sanatçıları iş başında görmek için. 

• Belediye binasındaki Posen koçlarını seyretmek ve St. Martin boynuzu denilen çöreklerden 
yemek için 

• Dünyanın en eski sürekli müzik yayınını dinlemek için. Kraków’daki Marien Kilisesi 
kulesinden her saat başı ve saat 12‘ de de canlı olarak radyodan dinlenen trompet konseri. 
Müzikli gösterinin orta yerinde müzik susar ve 1281’deki Tatar hücumu sırasında 
trompetçiyi öldüren oku anımsatır. 

• Kadın veya erkek bir eş aramak için? 

• Eğitim için? 

• Çalışmak için? 

• Lehçe öğrenmek için? 

• … için? 

4.  Gerçekler ve sayılar  
Polonyalı adı, 5. Yüzyılda Oder ve Vistül ırmakları arasındaki şimdiki Büyük Polonya 
Voyvodalığı bölgesinde Posen (pln Poznan) ve Gnesen (pln. Gniezno) çevresinde yerleşen, 
Polanların batı slav kökünden gelir (pln. Polanie). 312.683 kilometre karelik yüzölçümüyle 
Polonya Almanya’dan % 9 Türkiye’den ise 2,5 kez daha küçüktür. Polonya 38 milyonluk 
nüfusuyla Avrupa’nın nüfus bakımından 7. büyük ülkesidir. Bu bakımdan Almanya iki misliyle 
Avrupa’da birinci sıradadır, Almanya’daki Türklerin sayısı ise Polonyalılarınkinden % 70 daha 
fazladır. 

Ayrıca Dünya’nın her tarafında on beş milyonun üstünde Polonya kökenli insanlar 
yaşamaktadır. Polonya’nın toplam nüfusunun % 3’ünü teşkil eden azınlıkları, Beyaz Ruslar, 
Litvanyalılar, Almanlar ve Ukranylalılar oluşturmaktadırlar. 

Ülkenin sınırları kuzeyde Rusya’nın bir parçası olan Klaningrad ve Litvanya, doğuda Beyaz 
Rusya ve Ukrayna, güneyde Slovakya ve Çekya, batıda Almanya iledir. Baltık Denizi 
kıyısındaki Polonya kıyı şeridinin uzunluğu 528 km dir. Polonya sınırlarının toplam uzunluğu 
3582 km dir. 

Proje ortağı olduğumuz ülkelerle temel bir farklılık da coğrafi konumdur. Polonya ve Almanya 
ılıman iklim kuşağındadır, iklimleri birbirine benzer. Buna karşılık Türkiye astropikal iklim 
kuşağındadır ve Polonya’dan 1600 km uzaktadır. 

Sosyo-ekonomik gelişmelerinde de farklılıklar bulunmaktadır. 

Kişi başına düşen milli gelir Almanya’da Polonya’dakinin 3 katı, Türkiye’dekinin ise 3,5 katı 
büyüklüğündedir. 

Bu ülkelerde baskın olan dinler açısından da farklılık vardır: Polonya’da katoliklik, Almanya’da 
protestanlık ve Türkiye’de islam dinleri hakimdir. Polonya’nın %90’ı tek bir etnik kökenden 
oluşmaktadır, buna karşılık Almanya ve Türkiye çok kökenli ülkelerdir, öyle ki Almanya’ da en 
büyük azınlık grubunu Türkler oluşturmaktadır. 

Polonya 1 Mayıs 2004‘ ten beri Avrupa Birliği üyesidir. 
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5.  Hava  
Polonya’nın iklimi hem nemli atlantik hava kütlesi hem de kıtasal iklimden etkilenir. Bu da 
oldukça büyük sıcaklık farklarına neden olur. Buna rağmen Polonya’da havaların sürekli 
soğuk olduğu söylenemez.Yaz aylarında sıcaklık 10 ila 35 derece santigrad arasında seyreder 
(ortalama 18 derece). Kışın sıcaklık genelde -5 ila +5 arasında oynar, fakat sıcaklığın aniden -
30 santigrad dereceye düştüğü de görülür. Buzlu hava (don) öyle uzun sürmez, genelde bir 
hafta kadar sürer. 

Polonya’da en düşük sıcaklık -41 derece olarak 1940 yılında, en yüksek sıcaklık 40,2 derece 
santigrad olarak 1921 yılında ölçülmüştür. 

 
Resim 3 

Schwäne an der Ostsee 

6.  Polonya’ya nasıl gidilir?  
Genelde- trenle – arabayla - otobüsle – uçakla veya feribotla. Günümüzde internet sayesinde 
en uygun bağlantı çabucak bulunabilir. Polonya’da 11 adet uluslararası havaalanı mevcuttur: 
Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, 
Warszawa ve Wrocław.  

Internette bu şehirlerin adını aradığınızda, hemen, bilgilerin en az üç dilde : Lehçe, Almanca, 
Đngilizce olarak verildiği, şehirle ilgili ana sayfa ekranda belirir. Bu sayfalarda havaalanı 
bağlantı linkleri mevcuttur. Bu linklerde hem uçuş bağlantılarını görebilir hem de anında (on 
line) bilet satın alabilirsiniz. Uçuş fiyatları değişkenlik gösterir, ne kadar erken yer ayırtırsanız o 
kadar uygun fiyat bulursunuz. 

Bunun dışında dört Voyvodalıkta havaalanı bulunmamaktadır. Bunlar Lubelskie, Opolskie, 
Podlaskie und Świętokrzyskie’dir. Łódź, Wrocław, Gdańsk, Szczecin şehirlerindeki 
havaalanları Avrupa ölçülerine göre küçük olmalarına rağmen gelişen uluslararası trafiğe 
uygun olarak iyi hizmet vermektedirler. 

Uçmaktan hoşlanmayan turistler için Avrupa’nın bir çok ülkesine uygun otobüs bağlantıları 
vardır, örneğin sadece Almanya’da 200’den fazla şehirle bağlantı vardır. Bu hatlardaki 
otobüsler modern, rahat ve dakik olup pahalı değildir, ayrıca bir çok özel hizmetleri ve 
indirimler de mevcuttur: öğrenciler için, küçük çocuklar için, yaşlılar için, sürekli müşteriler için. 

Eğer Polonya’ ya tren ile gelecek iseniz, bu alanda bir çok modernizasyon ve düzenlemelerin 
yapıldığını bilmeniz gerekir. Polonya demiryolları (PKP) ile yolda seyahat etmek demek, 
modernizasyon tedbirleri bugün de devam ettiğinden seyahat planında değişiklik durumları 
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halen ortaya çıkabilir demektir. Bu sebeple her seyahat öncesi hareket ve varış saatleri tam 
olarak kontrol edilmelidir. 

Đyi ki PKP- internet ana sayfası (Almanca, Đngilizce ve Fransızca versiyonları dahil) sürekli 
güncelleştirilmektedir. Seyahat edenler bu sayfa üzerinde özel hizmetler ve indirimler 
hakkında tüm bilgileri bulabilirler, ayrıca burada internetten tren bileti de satın alabilirsiniz. 

7.  Döviz-Kambiyo 
Polonya’nın para birimi „Zloty“ dir. Polonya Mayıs 2004’den itibaren AB üyesi olmasına 
rağmen henüz Avro’ya geçilmemiştir. Kanunen tüm dükkanlar ve benzin istasyonlarında Avro 
geçerlidir, ancak sadece kağıt para olarak, kalan üstü (bozuk para) Zloty olarak ödenir. 
Pratikte ise sadece Almanya-Polonya sınırındaki süpermarketler ve dükkanlar Avro kabul 
etmektedir. 

Fakat ülkedeki küçük bir bakkal dükkanında da Avro ile ödeme yapılabilmektedir. Hatta hem 
Zloty hem de Avro olarak fiyat etiketi kullanan dükkanlar bile bulunmaktadır. Bu bilgiler 
oryantasyon mahiyetinde olup ödemeler genelde Zloty ile yapılmaktadır. 

Bir çok mağazalarda kredi kartı ile ödeme kabul edilmekte, ve benzin istasyonlarındaki en iyi 
ödeme şekli ise kredi kartı ile yapılan ödemelerdir. Ancak ne yazık ki kredi kartı ile ödeme her 
yerde mümkün değildir. 

Bu ödeme şekli büyük şehirlerde yaygındır. Bununla birlikte kredi kartı ile ödeme kabul 
edildiğini gösteren etiketlere rağmen peşin para ile ödeme yapılması talep edilebilmektedir. 

Bankamatiklerde de benzer durum söz konusudur. Küçük yerlerde ve nüfusu az bölgelerde 
bazen hiç para otomatı bulunmamakta veya nadiren bir tane bulunmasına karşın, büyük 
şehirlerde yeterli sayıda bulunmaktadır. 

Tavsiye: Polonya’ya seyahatinizden önce bankanızdan, Polonya’da ziyaret edeceğiniz şehirde 
kullanabileceğiniz bankamatik olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye ederiz. Doğru dürüst 
bankaların hepsinde Avrupa’daki tüm bankamatiklerin listesi mevcuttur. Bankamatiklerde AB 
ülkelerinde kullanılan tüm kartlar geçerlidir. Sadece seyahat çekleri bankalarda 
bozdurulabilmektedir. 

Ayrıca, seyahat acenteleri tarafından verilen çeşitli indirim kartlarının kabul edilmediği de 
olmaktadır. 

Polonya’da birçok bankada ve döviz bürolarında para bozdurulabilir. Fakat oldukça yüksek kur 
farklılıkları vardır. Havaalanları ve sınır kapılarındaki banka ve döviz bürosu kurları genelde 
pek uygun olmaz. Küçük miktarlar için bu önemsiz olabilir ancak biraz fazla para bozdurmak 
isteyenlerin, hangi döviz bürolarındaki kurun uygun olduğunu polonyalı bir tanıdıktan veya 
turist rehberinden sormaları gerekir. 

Sokaklardaki çok parlak döviz bozma önerilerine asla kanmayın, tercihan döviz büfelerinde 
paranızı bozdurun. 

Polonya’daki turistleri şaşırtan şeylerden birisi de ikamet masraflarıdır. Doğu Avrupa’dan gelen 
turistlere göre yüksek görülen fiyatlar, Almanlar tarafından uygun görülmektedir. Turistleri 
şaşırtan bir diğer özellik ise genelde geceleme için seçilen kamp yerlerinde geceleme ücretinin 
varışta peşin olarak ödenmesidir. 

Otellerde verilen ek hizmetler için ücret ödenmesi gereken durumlar vardır. Bunlar telefon 
görüşmeleri, yüzme havuzu, çamaşır yıkama veya ütüleme hizmetleridir. 

Bu çeşit ödemelerde bahşişin faturaya dahil edilmesi alışılagelmiş değildir. Bahşiş normalde 
hesaptan bağımsız olarak verilir. 

Otellerde ve pansiyonlarda çeşitli hizmetler genelde önerilen hizmetler arasında yer almasa da 
bu durum, bunun mümkün olmadığı anlamına gelmez. 
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Özellikle küçük otel ve pansiyon çalışanları, bunlar aile işletmeleri olduğu için, misafirlerini 
memnun etmek için ellerinden geleni hatta beklenenden fazlasını yapmaya gayret 
etmektedirler. 

Uluslararası turizm sektöründen turizm işletmeleri Polonya’da turist trafiğinin nisbeten çok 
olmasına rağmen gene de daha az kazanmaktadırlar. Halbuki benzer işletmeler Türkiye’de üç 
kat, Almanya’da ise dört kat daha fazla kazanmaktadırlar. 

Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu durum Polonya‘da ikamet masraflarının düşük 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tez Polonya’ya yapılan seyahat şekilleri ile 
doğrulanmaktadır. En büyük pay iş ziyaretleridir (% 27), sonra tipik kısa süreli ziyaretler ve 
dinlenme ziyaretleri (%20), aile ve tanıdık ziyaretleri (%18). Buna karşın en yüksek artış 
transit-alışveriş ziyaretlerinde gözlenmiştir (% 13). Almanlar arasında Polonya’ ya en yüksek 
seyahat nedeni iş seyahatleri olup (%35), turistik ve ziyaret amaçlı seyahatlerin oranı %20’dir. 
Diğer AB ülkelerinden gelen turistlerin % 33’ü turistik nedenle, ikinci sıradakiler ise iş seyahati 
nedeniyle Polonya’ya gitmektedir. 

Tipik olarak Doğu Avrupa’dan Polonya’ya turistler alış-veriş için gitmektedirler (yaklaşık % 32) 

8.  Yollar ve trafik  
Polonya içinde ve Polonya üzerinden transit gezi  

Polonya demiryolları dışında Polonya’da otobüs veya minibüs ile de seyahat edilebilir. 
Polonya’nın en büyük otobüs firması olanPKS’nin yanında, pekçok bölgesel otobüs firmaları 
da düzenli ulaşım sağlamaktadır. Fakat bu tür otobüslerde her zaman bir sefer planı bulmak 
pek kolay değil. Bazı otobüsler sürücünün isteğine göre arada bir gidip gelmektedirler. 
Bununla birlikte çoğunun belirli bir sefer planı mevcuttur. 

Tavsiye: Eğer herhangi bir sebeple sefer planı bulunmuyorsa, muhtemelen sefer planı asılmış 
durumdaki başka bir büronun satış elemanına yöneliniz. Ayrıca: Küçük yerlerde en iyi bilgi 
kaynakları satış elemanlarıdır. Geceleme ile ilgili bilgi yardımı da alabilirsiniz, satış elemanları 
nerede ilginç bir şeyin olduğunu çok iyi bilirler. Taksilerin olmadığı yerlerde, ikame olarak, bu 
hizmeti kimin verebileceğini bilirler. 

 
Resim 4 

Polnische Araber aus Janów Podlaski 

Kentlerde toplu ulaşım araçları 
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Polonya’da tramvay ve otobüs kartları (biletleri) gazete büfelerinde ve bazı bakkallarda 
satılmaktadır. Bazı şehirde otobüs veya tramvay sürücüsü bilet satar, ancak o zaman fiyatlar 
biraz daha fazla olur. Fiyatlar her şehirde farklıdır. Bazı biniş kartları sadece kullanılan trafik 
aracı için geçerlidir. Diğer şehirlerde, yolcunun istediği kadar aktarma yaparak belirli bir zaman 
birimi içinde kullanılabilen, örneğin, 10,20,30 veya 60 dakikalık süreler içinde geçerli kartlar 
(biletler) de vardır. 

4 bazı yerde 6 yaşına kadar çocuklar ve 70 yaş üzerindeki yaşlılar (Kontrol esnasında resimli 
bir kimlik göstermeleri gerekir) ücretsiz seyahat ederler. Öğrenciler, grupla seyahat edenler 
için indirimler / ve ayrıca haftasonu kartı, aile kartı gibi indirimler mevcuttur. 

Bir çok şehirde, iki veya daha fazla şehri birbirlerine bağlayan hatlar vardır. Bu sebeple 
genelde her şehir için başka bir kart olmak üzere çeşitli değişik kartlar (biletler) satın almak 
gerekir. Her bölge için o bölgenin başladığı yerde kartı kontrol aletine sokup çıkarmak gerekir. 
Genelde bölgeler tam belirgin olarak işaretlenmemiş olduğundan Polonyalılar bile bu konuda 
büyük zorluklar çekmektedirler. 

Tavsiye: Diğer yolcuları gözleyin. Eğer aniden bir çok yolcu kart basıyorsa yeni bir bölgenin 
başlangıcına geldiniz demektir. 

Bu trafik araçlarında zaman zaman bilet kontrolleri yapılmaktadır. Kontrol memurları üniforma 
giymezler (sivil kıyafetlidirler), fakat isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu firma kimlikleri 
taşırlar ve bunu kontrolden önce size göstermek zorundadırlar. Biletler sadece bu yetkili 
şahıslara gösterilmek zorundadır. 

Tarifeler, seyahat planları vs. konusundaki bilgileri ulaşım firmalarının linklerinden de 
ulaşabileceğiniz, her şehirle ilgili (WEB) anasayfasında bulabilirsiniz. 

Taksiler, kiralık araçlar 

Taksi tutmak isteyen kişilerin Telefon-Taksi istasyonlarından taksi çağırtmaları gerekir. Her 
tren garında veya havaalanlarında büyükçe bilgi levhalarında taksi çağırma telefon 
numaralarını görebilirsiniz. Taksi çağırma aramaları ücretsizdir. Herhangi bir telefon-taksi 
firmasına bağlı olmayan taksi tarifeleri iki misli daha pahalıdır. Telefon-Taksi sürücüleri daima 
en kısa yolu kullanırlar ve yardımseverdirler. Hatta bunlardan bazıları size Đngilizce veya 
Almanca olarak gezilecek yerler hakkında birşeyler veya ilginç hikayeler anlatabilirler. 

Ayrıca: 0-800-xxx-xxx şeklindeki telefon numaralarını aramak ücretsizdir. 

Araba kiralamak, özellikle de bir çok seyahat acentesinin bulunduğu havaalanlarında 
kiralamak kolaydır. Ancak Polonya’da doğrudan internet üzerinden de ve çok uygun fiyatlara 
araç kiralayabilirsiniz. 

Seyahat hedefinize bağlı olarak bölgelerde farklılıklar söz konusudur. Polonya’nın 
bölgelerinde seyahat amacına yönelik olarak bir uzmanlaşma açıkça görülür. Ülkenin 
merkezinde, firmalar arasındaki ekonomik bağlantılara bağlı olarak iş turizmi baskındır. 
Ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde ağırlıklı olarak tipik doğa turizmi ve tatil turizmi yapılır. 

Köpeğinizle birlikte seyahat  

Bir çok turist Polonya’ya köpeği ile birlikte gelmektedir. Umumi trafik araçlarında sahibinin 
kucağında yolculuk eden küçük köpekler hariç, köpekler için bilet satınalmak zorunludur. 
Ayrıca köpeğin ağızlık ve tasması takılı olmalıdır. 

Bu durum tarifelerde de değişiklik göstermektedir: Bazı taksi sürücüleri kesinlikle köpek 
bindirmezler, bazıları köpek için ekstra para isterler, bazıları ise seve seve bindirirler. 

Tavsiye: Eğer taksiye köpeğinizle binmek istiyorsanız ve bir telefon taksi çağıracaksanız, 
çağırma esnasında köpeğinizle birlikte gideceğinizi mutlaka bildiriniz. Bu durumda 
anlaşmazlıklar da önlenmiş olacaktır. 

Neredeyse hiçbir mağazaya/dükkana köpekle birlikte giremezsiniz (Hayvan malzemeleri satan 
mağazalar hariç). Ne yazık ki körlere refakat eden köpekler için de aynı durum sözkonusudur. 
Restoranlarda farklı durumlar söz konusudur, genelde restoran şefine bağlı olarak bazı 
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restoranların bahçelerine köpekler alınmakta bir kap su bazan da yiyecek bir şey 
verilmektedir. 

Otel veya özel oda rezervasyonlarında, köpeklere izin verilip verilmediğini mutlaka önceden 
sormak gerekir, aksi takdirde büyük problemlere neden olabilirsiniz. Her köpeğin geçerli ve 
güncel aşı karnesi yanında getirilmek zorundadır. 

Bisikletler  

Kırsal kesimde tarlalardan veya ormanlardan geçen birçok bisiklet yolu bulunmaktadır, fakat 
çoğu çukurlarla dolu ve taşlıdır. Büyük şehirlerde nadiren iyi bisiklet yolları bulunur. Đstisna 
olarak: Gdańsk’dan Sopot üzerinden Gdynia’ya sahil boyunca, ormanlar arasından giden çok 
güzel bir bisiklet yolu vardır. 

Karayolları ve otoyollar  

Dışardan gelen ziyaretçilerin sık sık eleştirdikleri şeylerden biri de yollardaki trafik durumudur. 
Genel olarak yurt dışından gelen turistlerin, eksik ve belirsiz trafik işaretleri yüzünden yönlerini 
kaybettikleri söylenir. 

100 km veya daha uzaktaki şehirleri gösteren tabelalar mevcutken, yakın mesafedeki yerleri 
gösteren tabelalar yoktur. 

Giderek daha çok kullanılan GPS sistemi bu konuda yardımcı olabilir, fakat bunun için 
yapılması gereken daha pek çok şey vardır. 

Trafikle ilgili bir diğer problem, ıslahı gereken yolların durumudur. 

Bazı şehirlerde, yollarda asfalttan çok çukur olduğu bir alay konusudur. Son 
zamanlarda AB-fonları yardımıyla bir çok yeni yol yapılmaktadır.  

1950’li ve 60’lı yıllarda inşa edilen yollar akıcı bir trafik için oldukça dardır. Bu nedenle Polonya 
yollarında yolculuk sandığınızdan daha uzun sürer. 

Eğer otoyoldan değil de , geleneksel karayolundan gidecekseniz, saatte 50 km’lik bir hızla 
seyahat etmenizi öneririz. Otoyollar ücrete tabidir. 100 km’lik bir mesafe için yaklaşık 11 Zloty 
(yaklaşık 3,50 Avro) ödemeniz gerekir. Bazen kredi kartı ile ödeme mümkün olmadığından 
yanınızda nakit Polonya parası bulundurmanız yerinde olur. Bu yüzden otoyollardaki 
tabelalara dikkat etmeniz gereklidir. 

Polonya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye geçen yolların üzerinde kesiştiği, Avrupa 
coğrafyasının merkezinde bulunmaktadır. Ağır vasıtaların ağır yükü altında ve çarpışma 
risklerinin olduğu bu yollarda turistlerin özellikle dikkatli olmaları gerekir. 

Sürücülerin en çok kızdıkları şey, iki veya üç ağır vasıtanın ikili veya üçlü konvoy 
halinde gitme alışkanlıklarıdır. Bu yüzden onları sollayıp geçmeniz mümkün değildir. 

Öneri: 

Hafta sonları yola çıkın. Pazar günü akşam sekize kadar yollar ağır vasıta trafiğine 
kapalıdır. 

Trafikte davranış 

Polonyalı sürücülerin tipik özelliği, trafik kurallarına çok az uymalarıdır. Yerleşim alanlarında 
hız sınırı saatte 50 km dir. Araçlar sadece hız kontrolü yapılan yerlerde ve polis kontrol 
noktalarında bu hız yasağına uyarlar. Eğer bir yaya bir yaya geçidine yaklaşmışsa, bu alman 
sürücüler için durması gerektiği anlamına gelen bir uyarıdır. Polonyalı sürücüler ise ancak 
yaya zebra geçidi üzerine gelmişse dururlar. Bu sebeple trafik ışıkları olmayan kavşaklarda 
yayalar karşıya geçmek için uygun bir anı beklerler. 

Sol şeridin sadece geçiş için kullanılması gerekirken, Polonyalı sürücülerin neden bir yolun 
tüm şeritlerinde paralel seyrettiklerini anlamak zordur. Ayrıca turistler trafik lambasının 
altındaki yeşil okun anlamını yorumlamada zorlanırlar. 

Yeşil ok, trafik müsaitse kırmızı ışıkta dönebilirsiniz demektir. Asıl yollardaki koşullar yolculuk 
güvenliğini büyük ölçüde sınırlamaktadır. 
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9.  Alışveriş 
Polonya’da neler satınalabilirsiniz? Yabancı turistler Polonya’da nelerle ilgilenmektedirler? 
Tıpkı Dünya’nın diğer yerlerinde olduğu gibi kartpostallar, takvimler veya küçük hatıra eşyaları 
satılmaktadır. Eğer Tatra-Sıradağlarını, özellikle de Zakopane’yi gezmeye gittiyseniz, kazak, 
terlik, eldiven ve koyun yününden örülmüş eldiven ve şapka almanız iyi bir tercih olur. 

Dağlarda, doğal koyun sütünden kabuğu ile meşhur koyun peyniri „Oscypek“ i denemelisiniz. 
Bunun yanına bira özellikle yakışır. Bira çeşitlerinde büyük bir seçeneğe sahipsiniz. 

Eğer canınız sert bişeyler içmek isterse, özel votka çeşitleri tavsiye olunur. Örneğin, sadece 
BiałowieŜa ulusal parkında (Beyaz Rusya’ya olan doğu sınırlarında) yetişen bir tür kamışın 
özel bir tat verdiği „Zubrowka - (Wisentwodka)“ bunlardan biridir. 

Bu özel otla beslenen yaklaşık 700 Wisent (Avrupa Bizonu) mevcuttur. 

Polonya’da üretilen bir bira çeşidinin adı da „Wisent“ dir. 

Baltık Denizi kıyısındaki Gdańsk’da (Danzig) doğrudan ressamlardan şehir peyzajları ve 
başka resimler satın alabilir ve sayısız satış standından sarı ve yeşil kehribar taşları 
seçebilirsiniz. 

Güneye doğru (Polonya’nın en büyük ırmağı) Weichsel boyunca Viyana üzerinden Đtalya’ya 
kadar uzanan meşhur „Kehribar yolu“ Gdańsk’ dan başlar. Kraków’ daki kumaşçılar çarşısında 
el sanatları ürünlerinden oluşan büyük bir seçim olanağı sunulmaktadır. 

Łódź’daki yeni alış-veriş ve eğlence merkezi eski fabrika binaları içinde yer alan 1250 
civarında mağazaları, restoranları kafeleri ve müzeleri ile görülmeğe değer. 

Toruń’un (Thorn) karakteristik özelliği Lebkuchenherzen (baharatlı noel kuru pastaları) ve 
Poznań’ın „parlak salyangozlar“ ıdır. Đkisi de tavsiye olunur. 

Öteki spesiyalitelerden biri de „Kremowka“ denilen ”kremalı pasta” (Cremeküchlein), ölen 
Papa II. Johannes Paul’ün en çok sevdiği pastaydı. Bunları Kraków’ a 48 km uzaklıktaki 
papanın doğum yeri Wadowice’ de bulup tadabilirsiniz. 

Hemen her şehirde ve köyde berbere/ kuaföre gitmeye değer. 

Kuaför hizmetleri, ayakkabı ve oto tamiri Polonya’da oldukça ucuzdur. 

Almanya ile ortak sınırda küçük bir Polonya köyü vardır. Bu köyde 50 kuaför salonu 
bulunmaktadır. Müşterileri Berlin, Leipzig ve diğer Alman şehirlerinde oturmaktadır. 

Bir çok yabancı Polonya pazarlarına hayrandır. Pazarda sebzeden, meyveye, çiçeğe, giyim 
eşyalarına, ayakkabıya, ev eşyalarına, et ve salam-sucuğa kadar her şey satın alınabilir. 
Büyük seçim olanakları mevcut olup pazarlık edilebilir. 

Pazarlarda değerli eski kitaplar, güzel vazolar ve diğer antika eşyalar da bulabilirsiniz. 

Polonya’da dünyanın her tarafından ticari satış zincirlerinden mağaza ve moda evlerini 
bulabilirsiniz, fakat pazarlardan da alışveriş yapabilirsiniz. Tipik Polonya çeşitliliği 

10.  Restoranlar ve Polonya spesiyaliteleri 
Polonya’da restoranlarda hem domuz eti yemeyen müşteriler için hem de vejeteryanlar için 
yiyecekler sunulmaktadır. 

Genelde restoranın bir spesiyalitesi tavsiye edilir. Restoranların çoğunda, menü kartında 
yemeklerin isimleri ve tanımları Đngilizce ve/veya Almanca’ya tercüme edilmiş olarak bulunur. 
Bununla beraber bazen bölgesel lokantalarda, Polonyalıların da genelde zor anladıkları, 
yöresel yemek isimlerine rastlayabilirsiniz. Eğer servis elemanı ile anlaşma yabancı dil 
eksikliğinden dolayı başarısız kalırsa, bu durumlarda eski yöntemi kullanmalısınız. 
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Bu da diğer masalardaki yemeklere göz atıp, riske girmek ve ona göre yemek siparişi vermek 
şeklinde olur. 

Domates çorbası, değişik mantar çorbaları, „Zurek“, ekşili un çorbası, pancar çorbası-
Barszcz czerwony – büyük, çukur tabaklarda servis edilir – lezzetlidir ve unutulmaz bir 
tadı vardır! 

Ayrıca diğer turistlerin ve çoğu yerli halkın yemek yedikleri yerlerde yemeniz önerilir. O zaman 
sunulan yemeklerin taze olduğundan emin olabiliriz. Şık ve iyi tefriş edilmiş de olsalar boş 
restoranlara girmekten sakınınız. 

Eğer Polonya’da karayolu yolculuğu yapıyorsanız polonyalı kamyon şoförlerinin gittiği restoran 
ve lokantaları seçiniz. Bu en iyi fiyat ve hizmet garantisi anlamına gelir. 

Polonya’ da öğlen yemeği için yaklaşık saat 12 ila 17 veya 18 arasında servis yapılır. 
Bazı restoranlarda daha geç saatlerde de yiyecek sıcak bir şeyler bulmak mümkündür. 
Lokanta sahipleri son derece esnektir ve müşteri kraldır. Fakat ucuz içki saatleri 
(„Happy hours“) yoktur. 

„Bary mleczne“ - Farklı süt barları 

Süt barları ucuz ayaküstü atıştırma yerleridir, her keseye uygun sade yiyecekler bulunur. 
Sosyalist zamandan kalmadır, her toplum sınıfından insanlara hizmet verdiğinden bunların 
muhafazası için mücadele edilmektedir. Bunlar birer Mc Donalds değildir, buralarda doğru 
dürüst yemek pişirilir. Ayrıca sıcak bir aile ortamı hakimdir, kadın aşçılar „evlerindeymiş gibi“ 
pişirirler. Ve isimleri süt barı olsa da, sadece sütlü ürünler değil, aynı zamanda bir çok et ve 
balık yemeği de bulunur. 

Parası az olanlara veya az para harcamak isteyenlere hararetle tavsiye edilir. 

 

Resim 5 
Baltık Denizi kıyısında güzel bir balık lokantası 
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Publar 

Polonya’da son 15 yılda binlerce pub ortaya çıkmıştır. Büyük şehirlerdeki tüm publarda çok 
hoş ve ucuza zaman geçirilebilir. Eğer haftasonunda iyi bir puba gitmek isterseniz en geç saat 
19.00’da orada olmalı veya yerinizi ayırtmalısınız. 

Hemen hemen tüm pubların bir WEB ana sayfası vardır ve gelecek hafta veya ay içindeki 
sergilenecek programlarla ilgili bilgi yaprakları (broşürleri) sürekli müşterilerine gönderilir. 
Rekabet oldukçe fazla olduğundan, her pub müşterileri kendine bağlayacak ilginç bir program 
yapma gayreti içindedir. 

Polonya’daki en büyük pub merkezleri Kraków ve Łódź’dadır. Kraków şehir merkezinde 
600’ün üzerinde pub vardır, şehrin diğer semtlerine dağılmış çok daha fazla pub vardır. Şehir 
Paris’ten veya Londra’dan oldukça küçük olmasına rağmen, neredeyse bu şehirlerdeki kadar 
pub bulunmaktadır. Kalite ve fiyatlar öyle cezbedicidir ki, her hafta sonu yüzlerce ingiliz bir 
pubda birinci sınıf eğlenmek için Kraków’a uçmaktadır. 

Łódź yurt dışında nispeten daha az tanınır, fakat daha fazla ilgiyi hakeder. Łódź publarının eşi 
bulunmaz bir havası vardır – örneğin bunların birinde dünyanın çeşitli yörelerinden 300 bira 
çeşidi bulunurken, bir başkasında personel sağır ve dilsizlerle işaretle anlaşmasını bilir, ağır 
işitenler hatta sağırlar burada kendilerini evlerinde gibi hissederler. Bir çok pubda hafta sonları 
canlı konserler düzenlenir ve her lokalde farklı müzik çalınır: Jazz, Dance, Techno, Rock, 
Shanties, Rap vs. 

Publarda ayrıca fotoğraf sergileri, küçük resim galerileri, şiir geceleri, kabare ve happeningler 
gündemdedir, kısaca herkes kendine uygun bir şeyler bulur. 

Cafe ve çay evleri 

Büyük şehirlerde hem hafif açlığınızı hem de tatlı bir şeyler atıştırma ihtiyacınızı bir cafede 
giderebilirsiniz. Orada çeşit çeşit pasta, espresso, normal sütlü kahve ve suda kaynatılarak 
hazırlanan türk kahvesi bulabilirsiniz. De gustibus non est disputandum! (Damak zevkleri 
tartışılmaz!). Orada iyi kahvenin tadına varabilirsiniz, çok fazla çeşit vardır. Cappuccino, Irish 
Coffee, Latte, Maccihato, romlu kahve, likörlü kahve, buzlu kahve. 

• Çay düşkünleri için de içinde 100 çeşit çay bulabileceğiniz küçük ve rahat çay evleri vardır : 
Siyah, yeşil, beyaz, kırmızı, sarı çaylar, baharatlı ve meyveli çaylar ve bunların yanında 
nefis kekler, pastalar. 

En çok tavsiye edeceklerimiz ise cheese cake, haşhaşlı pastalar, özellikle kuşburnu reçeli ve 
diğer reçellerle yapılan nefis kreplerdir. 

Turta sevenler de kendi damak zevkine uygun lezzetli şeyler bulacaklardır. 

Krepler çok büyük miktarlarda ve çeşitlilikte „ Yağlı Perşembe“ denilen ve karnevalin son günü 
olan çarşambadan önceki Perşembe günü yenir. Karnevalda en çok sevilen ikinci hamur işi 
„Faworki“ denilen yağda kızartılmış ve üzerine pudra şekeri serpilmiş olanıdır. 
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Bölüm II   
KÜLTÜR 

1. Portre  
Eski bir Polonya atasözü: Misafir giren eve Tanrı da misafir olur! 

Polonyalılar misafirperver bir milletttir; misafirlerin kendilerini övmesinden pek hoşlanırlar. 

Eski çağlardan kalma özdeyiş: „Misafir giren eve Tanrı da misafir olur“ misafire en iyi şeylerin 
ikram edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle masa bayramlardaki gibi donatılmalı ve 
misafirden hiç bir şey esirgenmemelidir. Kısa bir süreliğine ziyarete gelen misafire bile çay 
veya kahve içmek isteyip istemediği sorulur. 

Çay genelde cam bardak içinde servis edilir. Bazan votka veya bira ikram edilir. Fakat misafir 
her şeyi yemek veya içmek zorunda olduğu hissine kapılmamalıdır. Eğer misafir yapılan 
ikramı nazikçe reddederse, bu da kabul görür. 

Polonyalı ailelerin büyük çoğunluğu öğle yemeklerini evde pişirirler. Her zaman ev 
yemeklerinin restoran yemeklerinden daha iyi olduğu görüşü hakimdir. Ayrıca sofistike 
restoranlarda fiyatlar oldukça yüksektir. 

 
Resim 6 

Der Palast in Wilanów 

Kültür farklılıkları  

Bazan yabancılar Polonyalıların kültür farklılıklarından (din, giyim) dolayı nasıl karşılanacakları 
konusunda huzursuzdurlar Polonyalıların büyük bir kısmının katolik olmasına karşın, 
Polonyalılar diğer dinlere ve inançlara saygı duymak gerektiğini bilirler. 

Sadece tipik olmayan giyim tarzı zaman zaman ilgi uyandırabilir. Kırsal kesimde insanların 
yabancıları dikkatlice süzmeleri kötü anlama gelmez. Fakat kilise ziyaretlerinde Tanrı’nın 
evinde olduğunuzu unutmamalısınız. Tıpkı bir camide olduğu gibi, kilisede ıslık çalmak, 
yüksek sesle gülmek, bir şeyler yemek (örn. Hamburger veya dondurma), plaj kıyafetiyle 
kiliseye gelmek, kiliseye evcil hayvanla girmek, ayin veya dua esnasında tanımadığınız 
kimselerin fotografını veya filmini çekmek doğru değildir. 

Đki Polonyalı – Üç farklı görüş 

Polonyalılar – bireysel insanlardan oluşan bir halk. Bu sebeple ortak bir çözüme ulaşmakta 
zorlanırlar. Polonyalılar sadece, vatan tehlikede olduğu zaman, ortak düşmana karşı 
birleşirler. Yaşamlarından pek de memnun oldukları söylenemez. „Nasılsınız Bay Kowalski?“ 
sorusunun alışılagelmiş cevabı: öyle olmasını gerektiren hiçbir sebep olmasa bile „Pek iyi 
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değilim“ veya „Çok kötü“ şeklindedir. Bayan Kowalski’nin üzerindeki elbisenin ne kadar güzel 
olduğu komplimanı karşısında cevabı şöyle olacaktır: „Güzel mi? Yoo, hayır, eskidi bile. 

Tipik bir Polonyalı, örneğin, telaş, kıskançlık ve pek de bulunmayan takım ruhu eksikliği gibi, 
kötü özellikleri hakkında dırdır eder. 

Fakat, muazzam dayanıklılık, uyum kabiliyeti, yardımseverlik, bireysellik, doğaçlama yeteneği 
ve hayal gücü gibi olumlu özellikleri de mevcuttur. 

Resim 7 

Puck’da bir Kilise  

Yabancılar Polonya’da, kendileri için yepyeni sayılabilecek, sayısız örf ve adetleri 
gördüklerinde şaşkına dönebilirler. 

Böyle adetlere örnek olarak, Paskalya geleneği olan, Paskalya sabahı kendini suyla ıslatma 
bayram günleri dükkan, restoran veya kültür merkezlerinin hepsinin açık olmaması verilebilir. 

2. Bayramlar 
Đsim günü 

Polonyalılar isim günlerini doğum günlerinden daha fazla kutlarlar. Bu bayramın kökeni ismi 
taşınılan kutsal kişinin anma gününe dayanır. Bazı çevrelerde (özellikle katoliklerde) isim günü 
doğum gününden daha önemlidir. Ancak iki bayramı da kutlayanlar vardır. Đsim günü genelde 
evde arkadaş ve aile ortamında kutlanır. 

Đsim günleri takvimde her yıl birkaç kez tekrarlandığından, kural olarak, doğum gününden 
sonra gelen isim günü kutlanmalıdır. Fakat bu prensibe herkesin uyduğu söylenemez. Đsim 
günü kutlamaları ile doğum günü kutlamaları arasında pek fazla fark yoktur. Đşyerindeki 
çalışma arkadaşları isim günü çocuğunu kutlarlar. Bir buket çiçek de buna dahil olur. 

3 Mayıs ve 11 Kasım günleri (Bağımsızlığın tekrar kazanılması: 1918) Polonyalıların ulusal 
bayram günleridir. Mayıs 1791’de Polonya’nın ilk anayasası kabul edilmiştir. Bu sebeple Mayıs 
başlangıcında  (1 Mayıs Đşçi Bayramı) turistlerin kalacak yer bulması çok zordur ve birçok 
müze, kültür merkezi kapalıdır, çünkü birçok Polonyalı da (eğer takvim de uygun ise) izin 
kullanır ve tatile çıkar. 

Noel 

Polonyalılar için noel akşamı (24 Aralık) ve onu izleyen iki noel günü en önemli aile bayramdır. 
Noeli kutlamak için herkes daha Kasım ayından itibaren hazırlanmaya başlar. Gökyüzünde ilk 
yıldız parlamaya başladığında, Polonyalı aileler bayram süsleriyle bezenmiş yılbaşı ağacı 
yanında hazırlanmış zengin sofranın etrafına otururlar. Yemekten önce dua edilir. Kağıt 
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helvalar dağıtılır. Herkes bir diğerinin kağıt helvasından bir parça kopartır ve karşılıklı olarak iyi 
dilek ve temennilerde bulunulur. 

Bayram yemeğinden önce, kutsanmış kağıt helvaları birbirleriyle paylaşmak ve karşılıklı iyi 
dileklerde bulunmak sadece Polonyalılara özgü tipik bir kutlamadır. 

Beklenmedik misafirler için masaya fazladan bir servis konur. Kapıyı çalan herkes bir yabancı 
dahi olsa, masaya davet edilir. Eski bir Polonya geleneğine göre, noel akşamında yalnız 
yaşayan insanlar –çoğunlukla komşular da– davet edilir. 

Sadece hediyeler değil, aynı zamanda noel ağacı ve masada olması gereken 12 çeşit yemek 
de çok önemlidir.  

Bunlar arasında mantar çorbası, kızarmış sazan balığı, lahana salamuralı ve mantarlı mantı, 
kurutulmuş meyve kompostosu , kremalı ringa balığı konservesi ve daha birçok yiyecek. 

Saat 24’de kiliselerde , bir çok inananın ziyaret ettiği, törensel noel ayini başlar. 

Birçoğu batıl inanç karakterinde olan pek çok gelenek noele bağlanmıştır. Örneğin, çocuklara, 
noel akşamında özellikle uslu durmaları söylenir. Çünkü „noel nasıl geçerse bütün yıl da öyle 
geçer“ denilir. 

Bir başka gelenek noel akşamı yenilen balığın pullarından bir kaç tanesinin cüzdana 
konmasıdır. Böylece yıl boyunca paranın tükenmeyeceğine inanılır. Eski kuşaklar bir de noel 
ile yılbaşı arasındaki havaya bakarak yeni yılın hava tahmininde bulunurlardı. Bugün tüm bu 
gelenekler giderek unutulmaktadır. 

Fronleichnam  

Fronleichnam (Kutsal Üçlü) bayramından sonraki Perşembe günü (Paskalyadan sonraki 
61.gün) kutlanır. Bayramın en önemli anı, inançlı kişilerin bir Rahibin taşıdığı Monstranz’a 
şehir veya mahalle boyunca eşlik ettikleri kortejdir. Bu turistler için oldukça ilginç sayılsa da, o 
Perşembe günü Polonya’daki pek çok yolun trafiğe kapalı olduğu anlamına gelir. 

Yolculuk yapmak için ise en iyisi öğleden sonraya kadar beklemektir. 

Paskalya bayramı 

Geleneksel paskalya öncesi matem haftası denilen hafta Pazar günü palmiye dallarından 
oluşan çiçeklerin kutsanması ile başlar ve matem cuması denilen Cuma günü zirvesine ulaşır. 
Kiliseler loş ve mahzundur, insanlar dua ve ibadet etmek için sembolik Hz. Đsa mezarı ararlar. 

Resim 8 
Ostereier 

Paskalya Cumartesisinde Polonyalı aileler bayram hazırlığı yaparlar. Paskalya Pazar günü 
sabahı kahvaltısı en önemli törensel yemektir. Pisanki denilen paskalya yumurtaları boyanır, 
yemekler pişirilir. Đnançlı insanlar bayram sofrası için hazırladıkları yemeklerle tıka basa 
doldurulmuş irili ufaklı sepetlerle kiliseye doğru koşuşurlar. Orada yiyecekler – 
ekmek,yumurta, tuz, karabiber, peynir, salam / sucuk ve pastalar – kutsanır. Bu gelenek 14. 
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yüzyıldan bu yana süregelmektedir. Paskalya Pazarı sabahı çok erken saatlerde her tarafta 
Đsa’nın göğe çıkışı ayinleri yapılır. Ayinler daha hava kapkaranlıkken başlar ve inancın 
aydınlığa çıkmadan önceki dünyayı sembolize ederler. Daha sonra rahip elinde bir mumla 
kiliseyi dolaşır; karanlığı yenen inancın sembolü olarak giderek daha çok ışık yanar. Kilise 
çanları Đsa’nın yeniden canlanışını duyururlar. 

Ayin bittikten sonra herkes paskalya kahvaltısı için evlerine döner. Kırk gün tutulan oruç 
sonrasında, yemek her zaman Polonyalıların paskalya bayramının en önemli eylemi olmuştur. 
Bu durumda doğal olarak lezzetli yiyecekler en önemli konumdadır.   
Ailenin tüm fertleri birbirlerine şans, uğur ve bereketli günler dileyerek kutsanan ve 
bölüştürülen yumurtalardan birer parça alıp yerler. Geleneksel olarak paskalya sofrasında 
çeşitli et yemekleri ve salam/sucuk çeşitleri, mayalı hamur çorbası (Ŝurek), kara turpla birlikte 
pancar (ćwikła), ortası delik kapta pişirilen kek (babka), cheese cake (sernik), haşhaşlı pasta 
(makowiec) ve Mazurek isimli Polonyanın tipik paskalya pastaları bulunur. 

Paskalya Pazartesinde arkadaşlar ve akrabalar ziyaret edilir, bu vesileyle yürüyüş yapma 
imkanı sağlanır. 

Güneşli bir ilkbahar günü olsa bile şemsiyenizi yanınızda bulundurmaya dikkat etmelisiniz. 
Śmigus-Dyngus denilen bu günde, insanlar, genellikle de gençler tarafından suyla, bazan bir 
kova dolusu suyu boca ederek acımasızcasına ıslatılırlar. Bu geleneğin kökünün nereye 
dayandığı artık pek bilinmiyor. Kırsal kesimde suyun temizleme gücünden kaynaklandığı 
tahmin ediliyor. 

3.  Günlük yaşamdaki davranışlar, tabular 
Bir dükkana girildiğinde „Dzień dobry“ (Đyi Günler!), çıkarken de „Do widzenia“ (Hoşçakalın) 
demek uygundur. Tanışma/Selamlaşma sırasında karşıdaki kişinin elinin sıkılması gerekmez, 
fakat genelde yapılır. 

Polonya toplumunda bayanlar beylerin iltifatları karşısında pek memnun olurlar. Giderek 
seyrekleşse de bayanların elinin öpülmesi, kapıdan girerken öncelik tanınması ve iltifat 
edilmesi bunlar arasında sayılabilir. Đyi aile terbiyesi almış erkekler için cinsi latife saygı 
göstermek başta gelir. Bayanlar oturmadan, erkekler oturamazlar. Aynı şey masada servis 
esnasında da geçerlidir. Önce bayanlara servis yapılır, sonra erkeklere. Daha büyük 
topluluklarda da önce bayanlar, sonra eşleri selamlanır. 

Bazı kişiler, karşısındakilerle ilk defa karşılaşıyor olsa bile, selamlaşma esnasında öpüşürler. 
Bu durum yanlış anlaşılmamalıdır, bu jest dışa dönüklük ve sempatinin bir göstergesi olarak 
algılanmalıdır. 

Yeni tanışılan bir kimseye soyadlarından önce bayan „Pani“ ve bay „Pan“ eklenerek hitap 
edilir. 

Eğer karşınızdaki daha iyi tanıdığınız fakat henüz sen diye hitap etmediğiniz birisi ise ön 
isimleriyle birlikte Bay veya Bayan formu kullanılabilir. Birisine seslenirken isimlerinin önüne 
Bayan veya Bay getirilir (isim çekiminde 7. hal): Pani Mario! (Maria), Pani Kasiu! (Kasia), Pani 
Anno! (Anna), Pani Izo!(Iza), Panie Marianie! (Marian), Panie Wojciechu! (Wojciech), Panie 
Andrzeju! (Andrzej), Panie Stanisławie! (Stanisław). 

Bir Polonyalı karşılaştığı bayanın elini öpüyorsa, bu SADECE onu selamladığı anlamına gelir. 
Bu selamlama tarzı polonyalının yaygın bir nezaket göstergesidir.  

Tabular 

Yabancıların Polonyalılarla belirli konular hakkında şakalaşması hoş karşılanmaz. Bunlar : 
Kilise, Polonya tarihi (özellikle de II. Dünya savaşı tarihi) ve müteveffa Papa 2. Johannes Paul 
(Polonyalı Papa diye anılır) hakkında yapılan şakalardır. Haklarında farklı görüşleri olsa da, bu 
konular birçok Polonyalı için kutsaldır. Ayrıca seks hakkında konuşulmaması, özellikle de 
karşısındaki kişiye asla cinsel tercihinin ne olduğunun sorulmaması tavsiye olunur. 



20 

4.  Bilinmesi gerekenler (Bilinmeye değer şeyler) 
Nobel ödülü almış 6 Polonyalı vardır. Bunlar şunlardır: 

• Maria Skłodowska – Curie. Radyoaktivite alanında araştırmalar yaptı, Radyum ve 
Polonyum elementlerini keşfetti, kimya ve fizik alanında 2 Nobel ödülü aldı. 

• Henryk Sienkiewicz – Epik yazar. 

• Władysław Reymont – Yazar. „Çiftçiler/Köylüler“ ve „Övülesi Ülke“ isimli romanlarında 
öncelikle çiftçileri ve yücelen Łódź şehrini anlattı. „Övülesi Ülke“ adlı romanın daha sonra 
Andrzej Wajda tarafından filmi yapıldı. 

• Lech Wałęsa – 1990 -1995 yılları arasında Polonya Devlet Başkanı,               „Solidarność“ 
diye bilinen sendikanın kurucusu. Polonyanın politik olarak komünizmden demokrasiye 
geçişini sağlayan kişi. 

• Czesław Miłosz ve Wisława Szymborska – Đkisi de şairdir. 

Polonya’nın en önemli ulusal şairleri Adam Mickiewicz ve Juliusz Słowacki’ dir. 

Önemli Polonyalı rejisörler: Andrzej Wajda („Kanal“, Herşey Satılık“, „Almanya’da Aşk“, „ 
Mermer Adam“; Agnieszka Holland („Hitler Genci Süleyman“, „Oliver, Oliver“); Roman 
Polański („Rosmarie’nin Bebeği, „Çin Mahallesi“, „Tess“, „Sudaki Bıçak“..); Krzysztof 
Kieślowski („Dekalog“, „Üç Renk Mavi“, „Üç Renk Kırmızı“, „Üç Renk Beyaz“, „Öldürmek 
Üzerine Kısa Bir Film“, „Aşk Üzerine Kısa Bir Film “) 

 
Resim 9 

Das Dorf Biskupin 

5.  Leh Dili (Lehçe)  
Yabancıların büyük zorluklar çektiği Lehçe Batı Slav Hint Avrupa dil grubuna dahildir. Eski 
Slavlar Orta Çağın ilk dönemlerinde yerleştikleri Dinyeper ve Oder nehirleri arasındaki bölgeyi 
terkederek nerdeyse tüm Avrupa’yı içerecek şekilde Orta,-Güney- ve Doğu Avrupa’ ya 
yerleşmişlerdir. Batıda Elbe nehrine, Doğuda Dwina ve Volga nehrine, Güneyde ise Balkan 
Yarımadası’na kadar nüfuz etmişlerdir. Bu genişlemenin bir sonucu da üç slav dil grubunun 
ortaya çıkmasıdır : Batı, Güney ve Doğu Slav dilleri. 

Batı Slav dil grubuna Lehçe’nin yanısıra Çek dili (Çekce) ve Slovak dili (Slovakca) de dahildir. 

Leh dilinin gelişmesi 10. yüzyılda başlar. Bunda etkili olan Leh devletlerinin de bu tarihten 
önce ortaya çıkıp gelişmiş olmasıdır. 

Lehçe ve Latin dilinin karşılıklı etkileşimi neticesinde Latincede eğitim almış Leh din adamları 
tarafından, 13. yüzyılda ilk Lehçe yazım kuralları oluşturularak kaleme alındı. 

Bugünki Lehçe, sözlük ve gramer açısından tamamen tekdüzedir. 



21 

Lehçe’nin 5 diyalekti– Schlesisch, Kleinpolnisch, Masowisch, Großpolnisch ve Kaschubisch‘ 
tir. Bunlar turistlere güç gelmez, çünki bunlar sadece fonetik olarak birbirinden farklıdırlar, 
yoksa sözlük anlamında değil. 

Sorarsan belki bir kez yanılırsın, fakat sormazsan satlerce dolaşır durursun. 

Polonya’ ya gelen turistlerin sadece % 7’si turistik bilgilendirme (Enformasyon) yetersizliğinden 
yakınmaktadır. Enformasyon bürolarının azlığı ve sık karşılaşılan birbirlerini anlamakta güçlük 
çekilmesi durumu (Görevli personelin yabancı dil bilgisi/seviyesi genelde iyi değildir veya 
yetersiz kalmaktadır) yabancıların bazen yeterli bilgi alamama sebeplerinden bir tanesidir. 

Turistlerin yoğun olduğu sezonda her enformasyon bürosunda broşür bulmak mümkün 
olmayabilir. Yabancı turistlerin biraz lehçe bilmeleri hem kolay hem de pratik olacaktır. 

Polonya’ da okullarda öncelikle Đngilizce öğretilmektedir. Yolda birine bir şey sormak isterseniz 
eğer, en iyisi soruyu Đngilizce yöneltmenizdir. Bu özellikle gençler için geçerlidir. Buna karşılık 
yaşlı kişilerin çoğu Almanca bilirler. 

Almanca yapılan bir ankete göre Polonyalıların % 40’ının Almanca bilmesine karşın, 
Almanların % 2’ si biraz Lehçe konuşabilmektedir  

Lehçe Đsimlerin, hatta özel isimlerin bile çekimi yapılır, yani bir caddeye Polonyalı büyük 
besteci Fryderyk Chopin (Frederik Şopen) adı verilirse caddenin adı „ulica Fryderyka Chopina" 
şeklinde, şair Adam Mickiewicz’ in adı – cadde adı olarak „Adama Mickiewicza”, ve anıtı 
üzerinde ise „Adamowi Mickiewiczowi” şeklinde yazılır. 

Łódź şehrindeki en önemli caddenin adı „Piotrkowska“’ dır, Polonyalılar „Piotrkowską”’ ya 
giderler , fakat „Piotrkowskiej”’ de buluşurlar. 

 

Okunması çok zor olan yer ve yol isimleri başlı başına bir sorundur. 

Bir ismi tam ve anlaşılır şekilde söylemek/telaffuz etmek istiyorsanız, aşağıdaki kurallar 
uymanız gerekir: 

•  „sz“ – Örnek: Warszawa, Almanca’da „Warschau“’ nun okunuşundaki „sch“ ve Türkçe’deki 
„Varşova“’ nın okunuşundaki „ş“ gibi okunur. 

• „u“ ve „ó“ okunuşları birbirine benzer – Örnek: Kraków, Ustka ve Almanca’daki „und“, 
Türkçe’deki „Urfa“’ daki gibi okunur. 

• „ł“ Đngilizce’deki „window“ kelimesindeki „w“ gibi okunur. Örnek : Wrocław. 

• „cz“ – Örnek: Częstochowa, Almanca „Tschechien“ kelimesindeki „tsch“, Türkçe „çiçek“ 
kelimesindeki “ç“ gibi okunur. 

• Nazal „e“, yazılışı „ę” şeklindedir Almanca’daki „Cousin“ veya Türkçe’deki „misyon“ 
kelimesinin sonundaki „n“ gibi okunur. 

• Nazal „a“, yazılışı „ą“ şeklindedir ve Almanca „Champignon“ gibi okunur. 

• „rz“ ve „Ŝ Almanca „Garage“ kelimesi veya Türkçe’deki „garaj“ daki „j“ gibi okunur. 

• Örnek: śyrardów, Rzeszów. 

• „h“ ve “ch“ Almanca „Haus“ kelimesindeki „h“ veya Türkçe „Mehmet“ kelimesindeki „h“ gibi 
okunur. Örnek: Nowa Huta, Chełm. 

• „dŜ“ Almanca „Gin“ veya Türkisch „caz“’ daki gibi okunur. 

• „s“ - „Bass“.kelimesindeki gibi. 

•  „j“ – Almanca „Jahr kelimesindeki „j“ ve Türkçe’deki Türkiye“’nin „y“’ si gibi okunur. 
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Bölüm III   
MESLEK 

 
Resim 10 

Die Burg in Nidzica 

1.  Polonya’da Turizm 
Polonya’ ya yılda yaklaşık 18 milyon turist gelmektedir. 5,5 milyon kişiyle Almanlar yıllardır en 
büyük ziyaretçi grubunu oluşturmaktadırlar. Bunu etkileyen faktörler, ülkelerin sınırdaş olması, 
tarihi geçmiş (buna 2. Dünya savaşı sonrası yapılan sınır değişmesi de dahildir) ve şimdiki 
ekonomik ve politik durumdur. 

Polonya Avrupa Birliği üyesi olduğu için almanlar serbest dolaşım nedeniyle Polonya’dan 
kaliteli, eski reçetelere göre üretilmiş ve ucuz gıda maddeleri satın almak için komşu ülkeye 
geçmektedirler. Bu sebeple yıl içinde aynı kişilerin birden çok sınır geçişleri 
gözlemlenmektedir. Diğer AB ülkelerinden insanlar esas itibariyle Polonya’ya turistik amaçlı 
gelmektedirler. Son yıllarda gelen turist sayısı % 17 yükselmiş ve bu yüksek seviyede sabit 
kalmıştır. 

Gelen turist sayılarındaki artışın en çok olduğu ülkeler Portekiz, Büyük Britanya, Belçika, 
Đrlanda, Đspanya ve Danimarka’dır. Öncelikle Kuzey Kore ve Avustralya olmak üzere elbette 
Avrupa dışı ülkelerden gelenlerin de artışı sürmektedir. Polonya’ yı, dışardan gelen turistler 
konusunda, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak, 33 ülke arasında 9. sıradaki Polonya çok iyi 
bir yerdedir. Polonya’ya turistler en çok Yunanistan, Portekiz, Kore, Bulgaristan ve Norveç’ ten 
gelmektedir. Türkiye ve Ukrayna’ya gelen turist sayılarında da benzer seviyeler tesbit 
edilmiştir, buna karşın bu durum Almanya’da Polonya’dakinden ¼ oranında daha fazladır. 

Gelen turistlerin çoğunun seyahat türü (% 58’le) şehir ziyareti şeklindedir. Kırsal yörelerde 
dinlenmek amaçlı gelen turistler % 11 civarındadır. Bu gezi türü en çok alman turistlerce tercih 
edilmektedir. Organize turlar da giderek daha çok talep edilmektedir. 

Polonya’ya yapılan seyahatlerin sadece % 30’u seyahat büroları tarafından organize 
edilmektedir. Turistlerin çoğu Polonya’ya kendi başlarına veya Polonya’ daki tanıdık veya 
akraba daveti ile gelmektedirler. Tipik olan şey hizmetlerin sadece bir kısmının seyahatten 
önce, örneğin otelde geceleme gibi, yaptırılmasıdır. 
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Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Polonya nisbeten daha ucuz bir ülkedir. Polonya’ya iş gezisi, 
konferans veya kaplıca kürleri nedeniyle gelen turistler hem fiyatlardan hem de hizmetlerden 
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Polonya’ da en uygun fiyatla kalınabilecek yerler özel 
pansiyonlardır. 

Yapısal olarak turist harcamalarının en büyük kısmı tüm harcamaların yaklaşık % 40‘ı ile 
konaklama masraflarıdır. Gıda maddeleri için sadece % 20 harcamaktadırlar. Tipik turistler 
alış-veriş için bundan biraz daha fazlasını harcamaktadırlar. 

Bir sonraki harcama kalemi, esasını akaryakıt satın alımının oluşturduğu, ortalama % 13 
civarındaki ulaşım masraflarıdır. Konaklama masrafları heryerde aynı değildir, Polonya’ da 
doğuya doğru gidildikçe daha da ucuzlar. Đstisnai olarak Warszawa, Poznań, Gdańsk, 
Częstochowa gibi şehirlerde fiyatlar en yüksek seviyededir. 

Konaklama imkanları diğer AB ülkelerinde olduğu gibi çok farklıdır. Turistlerin çoğu otel veya 
motellerde kalmayı tercih etmektedirler. Diğer bilinen konaklama çeşitleri içinde bu tip 
konaklama oranı % 40’ ı geçmektedir. Polonya’ ya gelenlerin neredeyse ¼’ ü aile veya tanıdık 
kişilerin yanında kalmaktadır. Bu konaklama şekli Polonya’ da en ucuz ve en uzun konaklama 
şeklidir. Diğer bir kısım ise pansiyonlarda veya özel yerlerde kalmayı tercih etmektedirler. Bu 
seyahat şeklini tercih edenlerin oranı ise gelen turistlerin % 20’ sini oluşturmaktadır. 

Geriye kalan kısım ise kamp yerleri, yazlık evler, apartmanlar veya gençlik merkezlerinin 
misafirhanelerini tercih etmektedirler. Diğer AB ülkelerindeki otel kategori ve zincirlerinin aynısı 
Polonya’ da da bulunmaktadır. Bu sebeple turistler aynı standartlarda hizmet ve donanım 
sunan üç, dört veya beş yıldızlı herhangi bir oteli seçebilirler. Önemli olan bu standartların 
Polonya’da dünyanın benzer en büyük turistik merkezleri Mısır, Hindistan veya 
Tayland’dakinden daha yüksek olmasıdır. Cazip bölgelerdeki kırsal alanlarda ve çiftliklerde de 
kalmak mümkündür. Buralarda belirli kategoriler ve bu kategorilere uygun standartlar vardır. 
Geceleme kategorileri diğer ülkelerde olduğu gibi çok farklıdır ve her turist kendi mali 
durumuna uygun bir konaklama imkanı bulabilir. Polonya’ yı sık sık ziyarete gelen turistler, 
Polonyalıların misafirperverliğinden faydalanırlar, el değmemiş doğanın tadını çıkarma fırsatı 
yakalarlar. 

Çiftliklerde yumurta, süt, peynir, et, salam/sucuk gibi bio ürünler hatta köy ekmeği bulunur. 
Son zamalarda bu konaklama çeşidi çok hızlı gelişme göstermektedir. 

Resim 11 

Yabani bir domuz yavrularıyla birlikte.  

Çiftçiler bu konuda, devekuşları, karacalar, yabani domuzlar ve diğer hayvanlardan oluşan 
küçük hayvanat bahçeleri tesis etmek gibi, gittikçe daha yaratıcı şeyler yapmaktadırlar. 
Turistler çiftliklerde ev yapımı yemeklerin yanında, tarife göre ekmek pişirme, ata binme, 
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avlanma, mantar toplama, olta ile balık avlama ve yakaladıkları balıkları tütsüleme imkanı 
bulmaktadırlar. 

Bir çok turist dinlenme amaçlı gezilerle daha çok ilgilenmeye başlamış durumdadır. Polonya’yı 
ilk ziyaretlerinden sonra aynı yerlere tekrar seve seve gelmektedirler. 

Çiftlik sahipleri özellikle misafirperver olup misafirlerinin mutlu olmalarını 
istemektedirler. Hatta bazan işi abartarak çok fazla yiyecek sunmaktadırlar, örneğin 
bazen 6 çeşit pasta sunmakta ve bir parça tadına bakmanızı istemektedirler. Eğer 
hepsini yemezseniz hayal kırıklığına uğramakta ve tedirgin olmaktadırlar. 

Đstatistikler Alman turistlerin diğer ülkelerden gelen turistlere kıyasla daha çok çiftliklerde 
konakladıklarını göstermektedir. Diğer AB ülkelerinden gelenlerin % 60’ ı, Almanların ise % 46’ 
sı otellerde kalmaktadır. 

Polonya Biyo Turizm Federasyonu’nun logosu damdaki bir leylektir. 
Leylek kalite teminatı demektir. Kimileri de öncelikle sağlıklı yeni nesil olarak algılarlar. Artık 
ne niyete alırsanız! 

2.  Seyahat büroları ve oteller 
Turistlerin çoğu, komple bir seyahat programı veya belirli bazı hizmetler gibi servisleri polonya 
seyahat bürolarında satın alırlar. Seyahat büroları Polonya’nın her tarafında bulunur. Ama 
çoğu turistik olarak gözde bölgelerdedir. Her büyük kentte Avrupa’nın önemli seyahat 
bürolarının temsilcilikleri vardır. Bu büroların çoğu tur operatörleri olarak çalışır ve temsil 
ettikleri acentaların hizmet paketlerini satarlar. Seyahat büroları, çeşitli seyahat imkanlarını 
içeren çok geniş bir arz potansiyeline sahiptirler. Tipik gezi rehberleri yanında kent turlarını 
yetenekli bir şekilde yürüten özel rehberlere de sahiptirler. Polonya’nın güneyinde üstün 
yetenekli dağcılık rehberleri, en ilginç sıradağlarda güvenli tırmanışları garanti ederler. 

Her gezi türü ve her cüzdan için çeşitli konaklama olanakları vardır. 

Bir gezi planlarken, ilk önce, hedeflenen yerdeki konaklama tesislerinin kalitesi hakkında bilgi 
edinilmelidir. Geceleme tesislerinin, iyi otellerden konuk evlerine kadar, standardı Avrupa 
düzeyine uygundur ve yabancı turistler tarafından çok olumlu olarak değerlendirilmektedir. 
Sadece dağ kulübelerinde çoğu kez sert koşulların bulunduğu göze alınmalıdır. 

Büyük kentte bir otel:  
Resepsiyondaki bayan telefonla müşteriyi arıyor. Saat 6.30’da mı uyandırılmak istemiştiniz? 
Evet diyor müşteri. O halde acele edin saat 9! 
Bu olay gerçekten yaşanmıştır, ama Polonya’daki bir otelde değil, Đsviçrede’ki bir otelde. 
Polonya’daki servis elemanları güvenilir ve yardımseverdir. 

Polonya’ya bir gezi planlıyorsanız, vakitlice konaklama rezervasyonunuzu yaptırın. Otellerdeki 
yatak sayısı Voyvodalara göre değişir. Otellerdeki doluluk oranı %30 - %50 düzeyinde olmakla 
beraber, uluslararası ticari fuarların olduğu zamanlarda ve yaz aylarında oda 
rezervasyonunda sorun yaşanabilir. 

Ülkeyi coğrafyası ve kültürü ile yakından tanımak için kendi araçlarıyla gelen turistler,özel 
konaklama olanaklarını ya da kampingleri tercih ederler. Bunlar daha çok kuzey ve güneydeki 
cazip turizm bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 

Bunlar kuzeyde Baltık Denizi ve Masuren yöresinde göllerdeki yelken turları ile güneyde Südet 
ve Karpatlar’daki turizme açılmış yerlerdir. Ülkenin merkezinde ve güneyinde kamping alanları 
azdır ve standartları da düşüktür. Son yıllarda turistler giderek daha çok çiftlik evlerinde 
kalmayı tercih etmektedirler. Bunlar daha çok Karpatlar ve Masuren’da olup hoş manzaralı 
kırlarda öko tatil imkanı sunmaktadır. 

Polonya’da geceleme sayısı Avrupa Birliği’ndekinden farklıdır. Ama turist sayısı arttıkça, 
konaklama tesisleri de artmakta ve kaliteleri yükselmektedir. Her yıl yeni yatırımlar 
yapılmaktadır. 
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Uluslararası otel zincirleri de giderek artan ölçüde Polonya’da yatırım yapmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda turizm alanında daha hızlı bir gelişme beklenmektedir, çünki Polonya ve 
Ukrayna 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasını organize eden iki ülkedir. Bu nedenle Danzig, 
Varşova, Wroclaw ve Poznam’da otelcilik alanında kayda değer bir gelişme hesaba 
katılmalıdır. 

Giderek artan sayıda genç turist, Polonya’nın Baltık Denizi kıyısı boyunca bisiklet turizmine 
katılmaktadır. Bisiklet turları çoğu kez bizzat organize edilmekte, çok sayıdaki kamping 
alanları rezervasyon gerektirmeksizin gecelemeyi mümkün kılmaktadır. Alman turistler, 
polonyalıların konukseverliğini güzel bir sürpriz olarak karşılamaktadır. Gelen alman turistlerin 
% 65’i erkeklerden oluşmaktadır. 

 

Resim 12 
Tipik Dağ Manzarası 

 

Tuvaletler 

Çoğu lokallerde tuvaletler müşteriler için ücretsizdir. Gene de her halde insan 2 Zloty kadar bir 
bozuk parayı hazır bulundurmalıdır. Çoğu yerde tuvaletler tipik levhalarla belirtilmiştir, bilindiği 
gibi kadın ve erkek figürleriyle. 

Ama Polonya‘da farklı bir işaretleme levhası daha vardır. Bir üçgen, erkek tuvaleti, bir yuvarlak 
ise kadın tuvaleti anlamına gelir. Turistlerin benzin istasyonlarındaki tuvaletleri kullanmaları 
tavsiye olunur, çünki bunlar sürekli temizlenir ve ücretsizdir. Ormanlık bölgelerde yol 
kenarında pek çok dinlenme tesisleri bulunur. Bunların manzara itibarıyle konumları çok 
güzeldir. Muhteşem ağaçlar, ahşap masalar ve banklar, ocak yerlerinin bulunduğu bu yerler 
bazan çok pistir, çöp bidonları uzun süre boşaltılmamıştır ve tuvaletler girilmeyecek kadar 
kötüdür. 

Kamuya açık tuvaletlerin sayısı kentlerde çok azdır. Onun için publarda, restoranlarda ve 
alışveriş merkezlerinde bulunan tuvaletler tercih edilmelidir. Buralar lokalin müşterisi için 
ücretsizdir, ama dışarıdan gelenler 1 ila 2 Zloty ödemek zorundadır. Baltık Denizi kıyısındaki 
plajlardaki tuvaletler de parasızdır. 

Güvenlik  

Bilinmedik bir ülkeye gelindiğinde çoğu kez güvenlik konusu düşünülür. Klişeleşmiş 
söylentilerin çokluğu karşısında Polonya‘ ya gelen turistler otomobillerine bir şey olacak diye 
korkarlar. Đşte size birkaç tavsiye: otomobilinizi bekçili park yerlerine park ediniz. Hiçbir 
korkuya yer vermek istemiyorsanız, organize seyahat veya paket programlı gezilere katılın, 
bunlarda bir de gezi rehberi bulunur. Yetkili kişiler her konuda bilgi sahibidirler ve yardımcı 
olup bilgi verirler. 
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Bireysel turistler ise, geceleri kenar mahallelerde veya arka sokaklarda dolaşmasalar iyi olur. 
Restoran, pub, açık havadaki kır kahveleri, birahanelerde vakit geçiren turistlerden gönüllü bir 
bağışta bulunmalarının istendiği de olur. 

Başka pek çok atraksiyona da tanık olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda çok dikkatli davranmalıdır. 
Kesin bir hayır denmesi, arzu edilmeyen bir durumu önlemeye çoğu kez yeter. 

Polis çağırmanız gereken bir durum olduğunda, 112 numarayı arayın, bu numara hemen tüm 
Avrupa’da geçerlidir. Gene de bu numarayı çevirdiğinizde karşınıza itfaiye çıkarsa şaşırmayın, 
o durumu polise iletecektir. 

Polisin gelmesini bekleme süresi uzayabilir. Bu nedenle polisin 997 numaralı, itfaiyenin 998 
numaralı doğrudan hatlarını aramak daha iyi olacaktır. Zorunlu hallerde en iyisi, görgü 
tanıklarından, dükkan veya restoran çalışanlarından yardım istemek olacaktır. Bu gibi 
durumlarda, turistlere yakın ilgi gösterilir ve yardım edilir. 

3.  Turistik Atraksiyonlar 

 
Resim 13: Die Altstadt in Zamość 

Eleştirilerin % 1’i bulması, yabancı turistlerin Polonya’daki turistik atraksiyonları çok iyi olarak 
değerlendirdiklerini gösteriyor. Her ne kadar beklentiler, gezi hedefleri ve gerekçeleri bu 
değişik kültür çevrelerinden gelen grubun bireyleri için tek düze olmasa bile Polonya’nın çeşitli 
bölgeleri ve buralardaki turistik etkinlikler hakkında bir yığın yayın, broşür ve internetteki bilgi 
sayfaları da olsa, Polonya için asıl reklamı, ülkelerine memnun dönen turistler yapmaktadır. 
Yabancı konukların çoğu Polonya’ya yaptıkları ilk ziyaretten sonra giderek daha sık 
Polonya’ya gelmekte, bazıları yıllık tatillerini her defasında burada geçirmekte, aile ve 
dostlarını da birlikte getirmektedirler. 

Pek çok yabancı özellikle kentleri ziyaret etmekte, çok değerli doğal kaynaklar hakkında bir 
bilgi edinememkteler. Oysa insan bir kez haritaya baksa, dünyanın hiçbir yerinde 
göremeyeceği turistik atraksiyonlar görür. Örneğin: Mazurların el değmemiş gölleri, 
Bieszczady dağlarının el değmemiş doğası, Biatowieza’nın balta girmemiş ormanları, görkemli 
ve birkaç yıllık meşe ormanları, içerisinde böğürtlenleri, mantarları, yaban hayvanları ve hem 
acemiler hem de profesyoneller için 2000 dere ve çayları ile aynı zamanda olta avcıları için de 
bir cennettir. Bunlardan sabırlı olanları 50 kiloya kadar ağırlıktaki tatlı su balıklarını 
yakalayabilirler. 



27 

Yayalar ve bisikletliler için ulusal ve doğal parklarda, göllerin kıyılarında, Baltık Denizi 
kıyısındaki gel git olaylarının yaşandığı zeminlerde ve dağ zirvelerine dek ulaşan yollar ve 
patikalar vardır. Polonyalıların ortak bir hobisi de mantar toplamaktır. 

Yazın ve sonbaharda ormanlarda büyük sepetler taşıyan insanlara rastlarsınız. Ama deneyimli 
mantar toplayıcıları gizli av bölgelerini pek de ifşa etmezler. Mantarlı yemekler çok lezzetlidir. 
Çoğu turist anı olarak kurutulmuş mantar veya salamura mantar alarak evlerine dönerler. 
Đşletmeler de güz aylarında düzenledikleri toplu pikniklerde mantar toplamaya odaklanırlar. 

Malopolska Bölgesi, Polonya’nın eski başkenti Kraków ve Zakopane ile turistlerin özellikle 
ziyaret etmekten hoşlandıkları bir bölgedir. Burası çok güzel iklimi ve ve Batı Karpatya kültürü 
ile temayüz eder. Yüksek Tatra’nın bu en tanınmış yöresi daha 1866 yılında Temiz Hava Kür 
Merkezi unvanını kazanmıştı. 

Kraków yakınında da Wieliczka ve Bochnia’ daki tuz ocaklarındaki bir tedavi merkezinde kür 
yapılabilir. Yeraltındaki gezi yolları Wieliczka’daki tuz ocakları boyunca 20 oda ve göllerden, 
tuzdan heykellerin yer aldığı şapellerden geçerler. 

Krzemionki Opatowskie’de Avrupa’nın en önemli arkeolojik koruma alanlarından biri vardır. 

Burası maden ocağında bir yeraltı yolu olup, M.Ö. 3900-1600 yılları arasında çakmaktaşı elde 
ediliyordu. 

Kraków ve Varşova arasında, Świętokrzyskie dağının ve pek çok mağaraların yer aldığı 
Świętokrzyskie Voyvodalığı vardır. 

 
Resim 14 : Tatra-Sıradağları 

Chęciny yakınında, Kielce kentinin güneyindeki Raj/Cennet adlı damlataş mağarası 
Polonya’dakilerin en güzellerinden biridir. Başka ve görkemli bir ayı mağarası da çok güzel 
sarkıt ve dikitleri ile Kletno’dadır.  

Kırsal kesimde turistler, rengarenk bitkileriyle bir satranç tahtası görünümündeki tarlaları, çok 
sayıda açık hava müzesini, buralarda sergilenen yapı sanatı örneklerini, 100 yaşını geride 
bırakmış çiftlik binalarını barakaları, ahırları, yel değirmenlerini, demirci atelyelerini,kiliselerini 
ve ortodoks kiliselerini hayranlıkla seyrederler. 
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Kraków yakınındaki Wieliczka ve Bochnia tuz ocaklarında yer altında balo ve ziyafetler de 
organize edilmektedir. 

4.  Bir alman kız öğrencinin tuttuğu günlükten 
Alman kız öğrenci Tina K’ya Polonya izlenimleri soruldu. Söyledikleri aşağıda: 

Varşova 

Varşova’da en çok eski pazaryeri „Stary rynek“ hoşuma gitti. Buradaki evlerin çatısında çoğu 
kez küçük bir oda ve balkon var, bunu eşsiz güzellikte buldum. 

Varşova bir tezatlar şehri. Çok modern yüksek binalarla eski ve dökülen evler yan yana ve 
eski şehir kısmı ile tam bir tezat teşkil ediyor. 

Halen Varşova’da dikkati çekecek çoklukta yüksek binalar var. Bu bağlamda da gene çok 
sağlam kültür sarayı ile yepyeni ve camla kaplı yüksek binalar bir tezat teşkil ediyor. 

Olumsuz olarak dikkatimi çeken, Visla nehrinin kıyısına kadar inememek oldu, çünki nehir 
boyunca 4 şeritli bir otoyol geçiyor. 

Lodz 

Lodz son 10 yılda çok değişti. Eski yapıların pek çoğu yenilendi ve büyük mağazalar giderek 
arttı. Manifatura (el işleri) çok olumlu olarak dikkatimi çekti, gerçekten muhteşem bir düşünce. 
Olumsuz bulduğum şey, dev boyutlu reklam panoları. Bunlar kent görünümünü mahvediyor. 
Örneğin Piotrkowska Caddesi’ndeki yüksek bina üzerindeki Media Mark reklamı belleğimden 
silinecek gibi değil. Piotrkowska Caddesi çek çek araçlarıyla çok iyi bir izlenim bırakıyor; 
özellikle meşhur heykeller (örneğin Piyanist Rubinstein) çok hoşuma gitti. 

Ayrıca pek çok polonyalının mevcut durumdan (ekonomi ve politike) hiç de memnun 
olmadıkları duygusuna kapıldım. Diğer ülkelerle mukayese edildiğinde durumlarının daha kötü 
olduğunu düşünüyorlar. 

Genel olarak Polonya’daki göze çarpan eğilim, büyük kentlerin giderek Almanya’daki büyük 
kentlere benzemesi ve her yerde aynı mağazaların bulunması. 

 
Resim 15: Die Weiße Fabrik in Łódź 



29 

Krakow (Krakau) 

Turist olarak Krakau’ya gelen insan, gezi organizatörlerinin şehir turu, şehir dışı gezileri veya 
votka geceleri gibi konulardaki broşürlerinin altında kalıyor! Krakau, turizme açıklığı ve çok 
çeşitli etkinlik sunumları açısından, Polonya’nın diğer büyük kentlerinin üstünde bir yer alıyor. 
Krakau, hayran kalınacak eski şehir merkezi, yahudi mahallesi ve Wawel Şatosu ile turizm 
açısından iyi bir temele sahip. 

Biraz tuhaf olanı, büyük Pazar yerindeki at arabaları. Pek çok yer kaplamalarına karşı, pek de 
kullanılmadıkları duygusuna kapıldım. 

Diğer Polonya şehirlerine kıyasla Krakau kesinlikle biraz daha pahalı, ama gizli bazı köşelerde 
çok uygun lokallere rastlamak da mümkün. 

Krakau’da çok olumlu olan birşey de öğrenci çokluğu ve kültür çeşitliliği. Çok canlı bir şehir. 

Ayrıca Krakau insanı hayran bırakan bir doğa ile çepeçevre sarılı, insan burada hem çevrede 
hem kent içinde çok güzel yürüyüşler yapabilir. 

Dikkat çekici bir nokta da, eski bir kum ocağının şimdi bir göl gibi suyla dolmuş olması ve 
suyunun tertemiz ve açık mavi oluşuydu. 

Wieliczka 

Tuz ocağı gerçekten büyük bir atraksiyon ve bir eşi daha yok! Ama maalesef burada bir kitle 
turizmi söz konusu ve her 2 dakikada bir yeni bir turist grubu Wieliczka’dan geçirilmektedir. 
Böylece tıkanıklık oluşmakta ve her grup rehberinin sesi diğerine karşı bir mücadele 
vermektedir. Herşeye karşın bu yeraltı dünyası insanı büyülüyor. Çeşitli dillerde rehber bulmak 
mümkün. 

Auschwitz 

Krakau yakınındaki bu temerküz kampı insanda kalıcı bir izlenim bırakmakta. Burada insanı 
ürpertici pek çok şey korunmuş. Đnsan fazlasıyla etkileniyor. Burada da çeşitli dillerde rehber 
var, ama kampı rehbersiz dolaşmak da mümkün. 

Sochacsew ve śelazowa Wola 

Sochaczew Varşova’ya 60 km kadar mesafede ufak bir kent. Burada da son yıllarda çok şey 
yapıldı, ama açıkça görülüyor ki, burada o kadar da çok kamu yatırımı yapılmamış. Gene de 
ana karayolu artık Sochaczew’in ortasından geçmiyor. Artık bir çevre yolu var. Bu sayede 
TIR’ların ve kamyonların pisliği ve gürültüsü farkedilir ölçüde azalmış. Kent görünümüne 
çoğunlukla 3-4 katlı konut binaları damgasını vurmuş. Sochaczew’e 5 km mesafede Chopin’in 
doğduğu śelazowa kenti bulunuyor. Burada çok güzel bir park var ve sık sık konserler 
düzenlenmekte. 

Baltık Denizi kıyısı 

Polonya’nın Baltık Denizi kıyısı hep hoşuma gitmiştir. Özellikle güzel olan yanı, plajla yol veya 
şehir arasında çoğunlukla bir çam ormanının bulunmasıdır. Burası bu bakımdan doğayla daha 
çok iç içedir, oysa örneğin Kuzey Denizi kıyısında çoğu kez bir sedde plaja son verir. 

Maalesef son yıllarda burada da dev boyutlarda yatak kuleleri oluştu, bunlar doğal manzarayı 
kısmen tahrip etmektedir. Bu bölgede komik olan bir özellik de Lehçedir. Lehçe öğrenmiş olan 
yabancılar için buradaki lehçeyi anlamak çok zordur. Polonya’daki en sert aksan burada 
dikkatimi çekti. 

Danzig 

Danzig’in avantajı Baltık Denizi’ne yakınlığı ve bir liman kenti oluşudur. Vinç kapısı özellikle 
belleğimde yer etti; çok güzel bir fotoğraf konusu. 

Danzig’de çok sayıda eski ve iyi korunmuş binalar var. Polonya’nın pek çok büyük kentinde 
buna rastlayamazsınız. Danzig yakınında görülmeye değer Malbork Şatosu bulunuyor.“ 
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5.  Bir Türk Bayan Almanca Ögrtmeninin (G.K.) Anlattiklari 
„Polonya’da geçirdiğim hafta“ 

Polonya’ya yaptığım geziden önce hem heyecan hem merak içindeydim. Kafamda „Piyanist“ 
ve „Schindler’in Listesi“ filmlerinden bazı resimler vardı. Bunun dışında Türkiye’de Polonya 
pek tanınmaz. Varşova’da dikkatimi çeken ilk şeyler Türkiye gezisi reklam levhaları oldu. 
Türkiye’ye bunca çok polonyalı turistin gittiğini bilmiyordum. Varşova’nın eski şehir kısmı beni 
baştan çıkardı. O gün kar yağıyordu, her yer bembeyazdı, eski binalar kolayca 
betimlenemeyecek derecede güzel görünüyordu. Sanki geçmişe bir yolculuk yapıyordum. 
Herşey bir masal kitabından çıkmışcasına nostaljik ve romantikti. 

Çok rahat ve eski bir lokalde öğle yemeği yedik. Yemekte „pierogi“ vardı. Mutlaka 
denemelisiniz. 

„Wedel“ adlı, muazzam çeşitlerin sunulduğu çikolata mağazasını da hiç unutmayacağım. 
Đçerde oturan, şapkalı ve eldivenli iki yaşlı bayan çok zarif görünüyordu. 

Polonya’da kendimi baştan sona çok rahat hissettim. Đnsanlar çok cana yakın. Đngilizce veya 
almanca ile çok kolay anlaşmak mümkün. 

Đki günlüğüne de Krakau’daydım. Burası çok hoşuma gitti. Eski şehirdeki büyük kilise, çok 
sayıda küçücük dükkanlar, kumaş galerileri ve tabii çok sayıda turist, özellikle öğrenci grupları 
dikkatimi çeken şeyler arasındaydı. 

Tabii ki burada „ Jama Michalika“ adlı „art nouveau“ tarzındaki kafeyi de ziyaret ettim. Çok 
özelliği olan bir kafe. Mutlaka görmelisiniz. 

Krakau’dan Auschwitz’e geçtim. Gördüklerim beni hala sarsıyor. Bazı resimler gözümün 
önünden gitmiyor. Orada ingilizce konuşan bir rehberin grubunda yer aldım. Grupta 
Yunanistan’dan, Đngiltere’den, Đspanya’dan, Hollanda’dan ve ABD’den gelen turistler vardı. 
Tüm gezi sırasında boğazımın düğümlendiğini ve çevrenin tuhaf bir sessizlik ve boşluktan 
oluştuğunu hissettim. 

Ne yazık ki bir hafta çok hızlı geçti, Polonya’dan ayrıldığımda üzgündüm. Bu kısa zaman 
içinde ülkeye ve insanlara gönül verdim, öyle ki bu ülkede çalışabileceğimi bile düşünüyorum. 

 

 
Resim 16 

Das Café Jama Michalika in Kraków 
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6.  Önemli bilgiler ve Adresler  
ÇALIŞMA ĐZNĐ 

Polonya’ya olan ilgi giderek artıyor, bu nedenle çok sayıda uluslar arası firma Weichsel 
kıyısında şubelerini açıyorlar veya ortak arıyorlar. Pek çok anadili almanca olan öğretmenler 
polonya okullarında almanca öğretiyorlar. Otelcilik, gastronomi ve turizm dallarında pek çok 
yabancı da çalışmaktadır. 

Bir işte çalışmak isteyen yabancılar, çalışacakları yerdeki ĐŞKUR‘ a başvurarak bir çalışma izni 
almak zorundadırlar. Genelde AB kuralları geçerlidir. 

Polonya’da oturma iznine veya sığınmacı statüsüne sahip olan yabancıların çalışma izni 
almalarına gerek yoktur. 

Çalışma izni yabancıya belirli süreli bir vize sağlar. Bu vize her zaman uzatılabilir. 

Çalışma izninin süresi, vizenin veya oturma izninin süresini aşamaz. 

Polonya’daki açık işler ve çalışma koşulları hakkında bilgi EURES Homepage 
http://eures.europa.eu adresinden edinilebilir. 

Diğer adresler 

http://www.psz.praca.gov.pl 
http://www.epuls.praca.gov.pl 
http://www.pracuj.pl 
http://www.jobs.pl 
http://www.topjobs.pl 
http://www.cvonline.pl 

POLONYA’DAKĐ TURĐZM OKULLARI 

Öğrenciler, ilköğretim okulundan sonra, otelcilik, gastronomi ve turizm alanındaki ilgilerini 
geliştirme imkanı bulurlar. Hem meslek okulları hem meslek yüksekokulları vardır. Bunlar 
meslekle ilgili gastronomi ve otelcilik bilgileri verirler. Teorik eğitim alan öğrenciler pratik 
öğrenimlerini otel ve lokantalarda yaparlar. 

Eğitim arzu edilirse turizm yüksekokullarında sürdürülebilir. 3 yıllık bir öğrenimden sonra lisans 
diploması alırlar. Bunun üzerine 2 yıllık bir öğrenimle de yüksek lisans derecesini alabilirler. 

Genel lise mezunları, doğrudan üniversitelerde veya yüksek okullarda turizm öğrenimi 
alabilirler. Mezunlar, otellerde, tatil köylerinde ve seyahat bürolarında istihdam edilebilirler. 

POLONYA’DAKĐ OTELCĐLĐK, GASTRONOMĐ VE TURĐZM OKULLARINDAN BAZILARI 

Lodz 

Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I Armii Wojska 
Polskiego, 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 - woj. łódzkie 
tel. 042 636 12 33, fax 042 636 12 33  
WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 
Łódź, ul. Kopcińskiego 69 /71, tel. 042 632 42 23 

Bielsko-Biala  

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Bielsko-Biała, ul. Sternicza 4, tel. 033 8116199 w. 13  
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 
Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 5, tel. 033 812 44 29  

Bydgoszcz 

Zespół Szkół Drzewnych im. S. Staszica  
Bydgoszcz, ul. Toruńska 44, tel. 052 371 27 05 
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Zespół Szkół Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza  
Bydgoszcz, ul. Konarskiego 5, tel. 052 349 38 61 
WyŜsza Szkoła Gospodarki  
Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel. 052 348 23 48  

Varşova 

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów  
Warszawa, ul. Solec 48, tel. 022 425 54 66 
Prywatne Policealne Studium Hotelarsko-Turystyczne 
Warszawa, pl. Czerwca 1976 r. 1 b/129, tel. 022 667 28 74 
Prywatne Policealne Studium Turystyczne  
Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. 022 513 38 31 
Prywatne Policealne Studium Turystyki Języków Obcych i Zarządzania  
Warszawa, ul. Joliot-Curie 14, tel. 022 844 33 99  
Prywatne Policealne Studium Turystyki Języków Obcych i Zarządzania  
Warszawa, ul. Ogrodowa 46 /48, tel. 022 624 95 58  
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Warszawa, ul. Chmielna 9, tel. 022 826 49 00  
"Almamer" WyŜsza Szkoła Ekonomiczna Wydział Turystyki i Rekreacji  
Warszawa, ul. Białobrzeska 32, tel. 022 822 82 76 
WyŜsza Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki 
Warszawa, ul. Chodakowska 50, tel. 022 818 15 08  
WyŜsza Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa  
Warszawa, ul. 17 Stycznia 32, tel. 022 576 47 36 

Lublin 

Policealne Studium Rekreacji Sportu i Turystyki  
Lublin, ul. Mełgiewska 7 /9, tel. 081 749 17 66 
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Lublin, ul. Al. Racławickie 6 /5a, tel. 081 472 11 77  
WyŜsza Szkoła Społeczno-Przyrodnicza WydziałTurystyki i Fizjoterapii 
Lublin, ul. Choiny 2 p. 73, tel. 081 740 25 08  

Poznań 

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Poznań, ul. Garncarska 7, tel. 061 853 79 68  
Policealne Studium Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Technicznych  
Poznań, ul. Golęcińska 9, tel. 061 846 44 82  

Wrocław 

"Aned" Policealna Szkoła Turystyki 
Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 210 /218, tel. 071 794 05 00  
"Edukacja" Policealne Studium Turystyki 
Wrocław, ul. Kłodnicka 36, tel. 071 352 27 62 
"Internauka" Policealne Studium Techniki Hotelarstwa  
Wrocław, ul. Stabłowicka 95, tel. 071 354 37 49  
"Ho-Ga" Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 46 A, tel. 071 372 13 19  
Uniwersytet Wrocławski  
Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, tel. 071 375 22 15  
Politechnika Wrocławska 
Wrocław, ul. WybrzeŜe Wyspiańskiego 27, tel. 071 320 26 00 
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Gdańsk  

Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 3  
Gdańsk, al. Legionów 7, tel. 058 341 36 39 
WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku  
Gdańsk, ul. Miszewskiego 12 /13, tel. 058 348 82 20  
Uniwersytet Gdański  
Gdańsk, ul. BaŜyńskiego 1 a, tel. 058 552 91 00  
Politechnika Gdańska  
Najstarsza, a zarazem największa instytucja naukowa i techniczna w regionie pomorskim. 
Gdańsk, ul. Narutowicza 11 /12, tel. 058 347 11 00  

Gdynia 

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Gdynia, ul. Kopernika 34, tel. 058 781 93 81  

Szczecin 

Policealne Studium PilotaŜy i Przewodnictwa  
Szczecin, ul. Leszczynowa 11 a, tel. 091 461 40 92 
Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Szczecin, ul. Księcia Bogusława X 9 /3, tel. 091 431 87 87 
Uniwersytet Szczeciński 
Szczecin, al. Jedności Narodowej 22 a, tel. 091 444 11  
Politechnika Szczecińska  
Studia wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne. 
Szczecin, al. Piastów 17, tel. 091 449 41 11 
WyŜsza Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna  
Szczecin, ul. 3 Maja 1 a, tel. 091 489 12 05  

Kielce 

Świętokrzyska Szkoła WyŜsza 
Kielce, ul. Zagnańska 65, tel. 041 362 30 18  
WyŜsza Szkoła Ekonimii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach  
Kielce, ul. Piwnika 49, tel. 041 345 85 88  

Katowice 

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia Szkoła Turystyki  
Katowice, ul. Moniuszki 4, tel. 032 352 07 77 
Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego Hotel  
Katowice, ul. Mikołowska 72 a, tel. 032 251 40 66 
Uniwersytet Śląski  
Katowice, ul. Bankowa 12, tel. 032 359 24 00  

Kraków 

Małopolska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa  
Kraków, ul. Królewska 57 /209 c, tel. 012 293 45 71 
Policealne Studium Zawodowe Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego dla Dorosłych Zaoczne 
Kraków, ul. Rynek Główny 10, tel. 012 422 77 00 
Uniwersytet Jagielloński  
Kraków, ul. Gołębia 24, tel. 012 422 10 33  
Otelcilik, gastronomi ve turizm alanlarındaki meslek eğitimi konularında fazla bilgiye aşağıdaki 
adreslerden ulaşabilirsiniz: Szkoły hotelarskie i turystyczne – onet.pl Katalog edulandia.pl 
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POLONYA’DAKĐ ALMAN BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ VE KONSOLOSLUKLARI 

Varşova’daki Alman Büyükelçiliği 

ul. Dąbrowicka 30 
03-932 Warszawa 
+48 (22)58 41 700 
Fax +48 (22)58 41 739 

Gdańsk’ daki Alman Konsolosluğu 

ul. Fahrenheita 3 
80-214 Gdańsk 
+48 (58) 341 64 28 oder 341 66 38 
Fax +48 (58) 341 82 75 

Kraków’ daki Alman Konsolosluğu 

ul. Stolarska 7 
31-043 Krakaków 
+48 (12) 424 30 00  
Fax +48(12) 424 30 10 

Wrocław’ daki Alman Konsolosluğu 

ul. Podwale 76 
50-449 Wrocław 
+48 (71) 377 27 00 
Fax +48 (71) 342 41 14 

Łódź’ daki Alman Konsolosluğu 

ul. Piotrowska 111 
90-425 Łódź 
+48 (42) 633 71 00 
+48 (42) 632 73 36 

Poznań’ daki Alman Konsolosluğu 

ul.Ratajczaka 44 
61-816 Poznań 
+48 (61) 851 62 96 
+48 (61) 852 78 17 

Szczecin’ deki Alman Konsolosluğu 

Pl. Hołdu Pruskiego 9 
70-550 Szczecin 
+48 (91) 495 06 57 

Opole’ deki Alman Yardımcı Konsolosluğu 

Ul.Strzelców Bytomskich 11 
45-084 Opole 
+48 (77) 454 21 84 
+48 (77) 453 71 94 

POLONYA’DAKĐ TÜRK BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ 

Ul. Malczewskiego 32. Mokotów 02-622 Warszawa 
Tel:  (48-22) 646 43 21 
Fax:  (48-22) 646 37 57 


