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1. Date generale 

1.1. Tipul de guvernare 

Conform Constituției Republicii Poloneze din anul 1997, Polonia este o republică 

parlamentară bazată pe principiul separării puterilor în stat. 

   În conformitate cu Constituția, există un parlament legislativ (Sejm și Senat). 

Președintele exercită autoritatea executivă, iar Consiliul miniștrilor și autoritatea judiciară 

supraveghează conformitatea legislației cu Constituția. 

           

Steagul Poloniei.  

Stema națională a Poloniei este un vultur alb cu o coroană de aur pe un fond roșu. Steagul 

național este alb și roşu. 

 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

 

1.2. Religie 

În Polonia există 46 culturi religioase, cea mai mare dintre ele fiind Biserica Romano-

Catolică; aproximativ 95% din populație sunt romano-catolice. 

1.3. Populația și suprafaţa 

Populație   

 +/- 38 milioane de locuitori 

Suprafață   

 - totală 312.679 km² (locul 71) 

 

1.4. Limba officială 

Poloneză 

1.5. Moneda 

Zlotul (zloty) 

1.6.  Harta țării . 
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Polonia este împărțită în 16 voievodate (poloneză województwo).  

1.7. Capitala țării 

Varşovia 

1.8. Orasele principale 

Capitala sa și cel mai mare oraș este Varșovia, care are o populație de peste 1.700.000 de 

locuitori. Noua diviziune administrativă a Poloniei a fost introdusă în ianuarie 1999. Orașele 

capitale ale noilor șaisprezece voievodate sunt Bialystok, Gdansk, Katowice, Kielce, Cracovia, 

Lublin, Lodz, Olsztyn, Opole, Poznan, Rzeszów, Szczecin, Torun, Varșovia, Wroclaw și Zielona 

Góra. 

VARŞOVIA: Situat pe ambele părți ale principalului râu polonez Wisła (Vistula), sediul 

guvernului polonez complet distrus în timpul celui de-al doilea război mondial și reconstruit 

după război 
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 WROCŁAW: selectată capitală europeană a culturii în 2016. Estei tuată pe ambele părți 

ale celui de-al doilea mare râu polonez: Odra. Unul dintre cele mai mari și mai vechi orașe din 

Poloni 

     

 KATOWICE: Capitala regiunii Silezia (Śląsk) regiunea industrială a Poloniei Are 

multe mine de cărbune. Este faimoasă pentru sala sa de sport numită Spodek (farfurie) care arată 

ca un OZN. 
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CRACOVIA: Capitala istorică a Poloniei., centrul academic și artistic . Cracovia se află 

pe râul Wisła (Vistula). Aici este statuia cu aspect de dragon de care se leagă o legendă. 
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GDAŃSK :Situat pe litoral. Al patrulea cel mai mare oraș polonez .Cunoscut pentru 

răscoala lucrătorilor polonezi în timpul comunismului în Polonia. Faimos pentru Festivalul anual 

al nisipului de vară, când artiștii fac sculpturi de nisip pe plajă. 

                    

2. Geografie 

Polonia are un relief puțin înalt, scăzând în trepte de la zona montană din sud, trecând prin 

intermediul unor podișuri până la Marea Câmpie Poloneză și zona de nord – Pomerania – 

presărată cu mici coline din depozite morenaice cu numeroase lacuri (în jur de 2700). Țărmul 

Mării Baltice este înalt, cu faleză în est, și, jos, mlăștinos, cu lagune și estuare în vest. 

Înălțimea medie este egală cu 173 m. Părțile de așezare joasă (mai puțin de 300 m) 

constituie aproximativ 91,3% din teritoriul Poloniei, zonele deluroase (300-500 m) - 5,6%, iar 

munții (peste 500 m) doar 3,1%. 

Peisajului polonez de pe terenurile joase este foarte variat. Polonia este renumită pentru 

lacurile sale (există peste 9300 dintre ele) și râuri (principalele râuri ale Poloniei sunt Vistula 

(Wisla) și Odra). 

Cel mai înalt vârf : Rysy (munții Tatra) 2499 m. Cel mai lung râu: Wisla (Vistula) 1047 

km. Cel mai mare lac: Sniardwy (districtul lacului Mazury), cu 1313 km2 

Cel mai adânc lac: Hancza 108 m. Parcuri naționale: Primele parcuri naționale din 

Polonia au fost înființate în perioada dintre cele două războaie mondiale. Există 23 de parcuri 

naționale 

2.1. Clima 

Clima este temperată, caracterizată prin ierni relativ reci și veri calde. Temperaturile din sud 

ating valori mai înalte decât în nord. 

2.2. Râurile principale 
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Cele mai multe râuri ale Poloniei se varsă în Marea Baltică. 

Cele mai lungi râuri poloneze sunt: 

¨ Vistula - 1.047 km 

¨ Odra - 854 km 

¨ Warta - 808 km 

¨ Bug - 772 km 

¨ Narew - 484 km 

¨ San - 443 km 

2.3. Floră și fauna 

Primele parcuri naționale din Polonia au fost înființate în 

perioada dintre cele două războaie mondiale. 

Polonia are 23 de parcuri naționale care au fost înființate în 

scopul protejării peisajelor naturale, a florei și a faunei națiunilor. 

Ele sunt după cum urmează:  

în Parcul Național Babia Gora. În acest parc național se 

găsesc specii de păsări 105, mamifere precum lupi, urși și râs și 

multe specii de insecte. 

în Parcul Național Bialowieza. Parcul găzduiește cea mai 

mare populație a bizonului european din lume. 

în Parcul Național Biebrza. Păduri, mlaștini, pajiști și 

câmpuri creează habitate distincte în parcul național. Sunt găsite 

aici mamifere precum elk și castor, mai multe specii de păsări 

umede etc. 

în Parcul Național Bieszczady. Speciile de animale găsite 

aici includ urși, lupi, bizoni, râsi,  etc. O populație semnificativă 

de șerpi Aesculapian este de asemenea găsită aici. 

în Parcul Național Bory Tucholskie. Câmpiile nisipoase, 

cu lacuri și dune, cuprind peisajul parcului. Lacurile găzduiesc 

specii de pești 20 și, de asemenea, o populație semnificativă de 

boboci. Vulturul, macara, cocoșul de lemn sunt câteva dintre speciile de păsări 144 înregistrate la 

parc.   
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în Parcul Național Drawa. Parcul găzduiește o bună diversitate de floră, inclusiv stejari 

vechi de secole și specii de ciuperci 210. 40 specii de mamifere, specii de păsări 129, specii de 

reptilieni 7, specii de amfibieni 13 etc. 

în parcul național Gorce. Aproape 50 specii de mamifere, 90 specii de păsări și alte 

animale trăiesc aici. Salamandrul de foc este o specie rară găsită în acest parc. 

în Gory Stolowe National Park. Pădurile de molid reprezintă cea mai mare parte a 

vegetației parcului național. Căprioară roșie, porc sălbatic, arici, șopârle, păsări etc. reprezintă 

fauna parcului. 

în Kampinos National Park. Peisajul parcului cuprinde întinderi de terenuri mlaștină și 

dune de nisip. Au fost înregistrate aici specii de plante 1245.  

în Parcul Național Karkonosze 

în Parcul Național Măgura. Pădurile acoperă o mare parte din acest parc național. Păsările 

din acest parc  prezinta specii 137 precum barza si vulturul. Speciile de mamifere includ ursul 

brun, vidra, lupul etc. 

în Parcul Național Narew 

în Parcul Național Ojcow. Parcul este renumit pentru formațiunile sale în calcare. 

Peșterile din parc găzduiesc diferite specii de lilieci 15 

în Parcul Național Pieniny 

în Parcul Național Polesie 

în Parcul Național Roztocze 

în Slowinski Nationa Park 

în Parcul Național Swietokrzyski 

în Parcul Național Tatra 

în Parcul Național Râul-Gură Warta 

în Parcul Național Wielkopolski 

în Parcul Național Wigry 

în Parcul Național Wolin 
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2.4. Munţi 

În Polonia există mai multe lanțuri montane, situate mai ales în partea de sud a țării. 

Acestea sunt, de la vest la est, Sudeţi 

(Sudety), Beskizi, Tatra (Tatry), Gorce, 

Pienins (Pieniny) și Munții Bieszczady. La 

nord de Munții Beskizi se află gama Gory 

Swietokrzyskie. Toate aceste lanțuri 

montane, cu excepția Sudeţilor și a Gory 

Swietokrzyskie, aparțin Munților Carpaţi 

(Karpaty), care se extind de la vest la est și 

formează o graniță naturală sudică a 

Poloniei. 

Majoritatea acestor lanțuri montane nu se ridică la mai mult de 1.700 m deasupra 

nivelului mării. Munții Tatra sunt singura excepție, cel mai înalt vârf al acestora fiind Rysy, 

ridicându-se la 2.499 m deasupra nivelului mării. 

Cele mai înalte vârfuri montane  sunt: 

• Munții Sudeţi - Sniezka (1.602 m) 

• Munții Beskizi - Babia Gora (1.723 m) 

• Munții Tatra - Rysy (2.499 m) 

• Gorce - Turbacz (1.310 m) 

• Pienini - Wysokie Skalki (1.050 m) 

• Bieszczady - Tarnica (1.346 m) 

• Swietokrzyskie Hills - Lysica (612 m) 

2.5. Lacurile 

Polonia este statul cu cele mai numeroase lacuri din lume. Cele mai mari lacuri se află în 

Mazuria și se întind pe mai mult de 100 km² lacurile (Śniardwy – 113,8 km² și Mamry – 104 

km²). Alte lacuri importante sunt Łebsko și Dąbie. Departe de districtele lacurilor la nord, există 

și multe iazuri în munți, din care Morskie Oko este cel mai mare. 

Cel mai adânc lac este lacul Hańcza, care are 108,5 de metri adâncime. Se află în 

voievodatul Podlasia, în apropierea orașului Suwałki. 
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Pe lângă lacurile naturale, există și 98 de lacuri de acumulare. Cel mai vechi este lacul 

Mylof (lacul Zapora), creat în anul 1848. Cel mai important este lacul Włocławek, care are o 

suprafață de 70,4 km² și capacitate de 408 hm³ (lacul Solina are o capacitate mai mare – 472 hm³, 

dar este mai mic – suprafață sa este de 22 km²). 

2.6. Pădurile 

Pădurile poloneze acoperă aproximativ 30% din teritoriul Poloniei și sunt deținute în 

mare parte de stat. Părțile vestice și nordice ale 

Poloniei, precum și Munții Carpați din sudul extrem, 

sunt mult mai împădurite decât provinciile de est și 

centrale. 

Polonia ocupă poziția de lider în Europa în ceea 

ce privește zona pădurii. Pădurile depășesc 9,1 milioane 

de hectare, ceea ce reprezintă 29,4% din teritoriul 

Poloniei. Marea majoritate a acestei zone sunt păduri 

deținute de stat, dintre care aproape 7,6 milioane de hectare sunt sub gestiunea pădurilor de stat. 

2.7. Accesul la mare 

 

Coasta poloneză a Mării Baltice are 528 

de kilometri și se extinde de la 

Świnoujście pe insulele Usedom 

(Uznam) și Wolin la vest, la Krynica 

Morska pe Peninsula Vistuleană. 
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2.8. Granițele cu alte țări 

Vecinii Poloniei sunt: 

    Germania la vest (467 km) 

    Republica Cehă  (796 km) și  Slovacia (541 km) la sud 

    Ucraina  (535 km) și  Belarus (418 km) la est 

    Lituania  (104 km) și  Rusia (210 km) la nord 

    Danemarca  și Suedia  pe Marea Baltică 

 

 

2.9. Atracții turistice de top 

Iubitorii de natură se vor bucura, cu siguranță, de nisipurile aurii ale plajelor de pe coasta 

baltică din partea de nord a stâncilor stâncoase ale Tatrelor din sud. Există o rețea minunată de 

lacuri Mazuriene, pentru  fanii sporturilor nautice. Peisajele  sălbătice verzi ale Munților 

Bieszczady pentru aceia care se bucură de excursii şi drumeții. Întâlniți  bizonul european cel 

mai mare animal din Europa - în pădurea Bialowieska. Puteţi face foto-safari în mlaștinile unice 

ale Biebrzanskie. Puteţi să luați o plută rulată pe defileul Dunajec sau să  urmăriți schimbarea 

dunelor de nisip din parcul național Slowinski. 

Cei cu gust pentru istorie și monumentele  sale sunt invitați în numeroasele centre din 

orașele vechi restaurate cu durere: castelele regale din Varșovia şi Cracovia, fosta capitală a 

Poloniei.  Multe muzee sunt deschise ce ne aduc  amintirea secolelor trecute, inclusiv cele 

notabile, precum Muzeul biografic Nicolaus Copernicus din Frombork sau salina medievală 

subterană din Wieliczka. 

Mulţi sunt interesați de multitudinea de evenimente artistice din patria  lui Chopin şi 

Penderecki: Concursul de pian Chopin și Concursul de vioară Wieniawski, ambele cunoscute în 

întreaga lume, Festivalul de muzică contemporană de la Varșovia, Jamboree internațional de 

jazz, multe evenimente culturale pentru festivaluri de tineret și folclor. 

 

 

 

3. Date istorice 
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3.1. Cei mai importanți conducători ai țării 

Mieszko I myĕsh´kô [cheie] sau Mieczyslaw I –chĭsläf [cheie], 

c.922–992, ducele Poloniei (962–92), primul membru important al 

dinastiei Piast. În 966 a acceptat creștinismul și a început imediat 

convertirea Poloniei. 

 

Boleslaus I bō´ləslôs [cheie], c.966–1025, conducător polonez 

(992–1025), primul care s-a numit 

rege numit și Boleslaus Viteazul. I-a 

succedat tatălui său, Mieszko I, ca 

duce al Poloniei. Odată cu sancțiunea Sfântului împărat roman 

Otto al III-lea, a obținut (1000) ridicarea lui Gniezno într-un 

scaun mitropolitan, emancipând astfel biserica poloneză de sub 

controlul german. De asemenea, Otto a sprijinit planurile de 

autonomie politică poloneză 

Ioan al III-lea (John Sobieski) sôbyĕ´skē [cheie], 1624–96, 

regele Poloniei (1674–96), campion al Europei creștine împotriva 

otomanilor. Născut dintr-o familie nobilă străveche, a fost numit 

(1668) comandant al armatei poloneze. I-a învins (1673) pe otomanii 

de la Khotin. Cu toate acestea, accentul politicii sale externe s-a 

schimbat atunci când sultanul Muhammad al IV-lea și ungurii de sub 

Thököly au avansat împotriva Austriei. Dându-și seama de pericolul 

pentru toată Europa, Ioan s-a aliat (1683) cu Sfântul Împărat Roman 

Leopold I și, conducând forțele imperiale și poloneze, a ridicat asediul 

Vienei și a învins armata otomană mult mai mare sub Kara Mustapha. 

 

 

Stanislau II, 1732–98, ultimul rege al Poloniei (1764–95). S-a născut 

Stanislaus Augustus Poniatowski. Mama sa a fost un membru al puternicei familii Czartoryski, 

care a continuat cariera lui Stanislaus. El a fost (1756–58) ambasador polonez la Sankt 

Petersburg, unde a devenit iubitor al țarinei Ecaterina a II-a. 

 

3.2. Cine a stabilit țara. Cum s-a format țara 
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Începuturile statului polonez datează din secolul al X-lea, când prințul Mieszko I, 

fondatorul dinastiei regale Piast, a luat sub stăpânire majoritatea teritoriilor etnice poloneze și a 

acceptat creștinismul. Polonia a câștigat în forță în secolul al XI-lea sub Boleslaw Chrobry, 

primul rege polonez. Frecventele bătălii cu cavalerii teutoni, ordinele militare și religioase 

germane, au marcat următoarele câteva sute de ani. În 1226, cavalerii au ocupat cea mai mare 

parte a Poloniei și nu au plecat  până în 1410, o dată care este încă amintita astăzi, că polonezii i-

au învins în cele din urmă în bătălia de la Grunwald. 

3.3. Războaie principale 

În secolul al XV-lea, sub stăpânirea dinastiei Jagiellonian, Polonia a devenit unul dintre 

cele mai puternice state din Europa. Anii care au urmat până la sfârșitul secolului al XVII-lea 

alcătuiesc Epoca de Aur a Poloniei, o perioadă de relativă pace și dezvoltare prosperă. 

Începând de la sfârșitul secolului al XVII-lea și continuând pe tot parcursul secolului 

XIII, viața devine mai dificilă pentru polonezi. Începând din 1772, Prusia, Austria și Rusia au 

început să cucerească și să împartă părți ale Poloniei și până în 1795 nu a mai rămas nimic. 

Statul polonez a încetat să existe. Poporul polonez a încercat să recâștige independența printr-o 

serie de ascensiuni armate, cele  mai mari dintre acestea, în 1830 și în 1863. Polonia nu a apărut 

din nou pe hărțile europene timp de 123 de ani, până când a fost restabilită în Tratatul de la 

Versailles la sfârșitul Primului Război Mondial la 11 noiembrie 1918. 

La 1 septembrie 1939, Germania nazistă a atacat Polonia. Două săptămâni și jumătate 

mai târziu sovieticii au atacat Polonia de Est, în conformitate cu Pactul secret nazist-sovietic. În 

următorii șase ani, șase milioane de polonezi au fost uciși; dintre care trei milioane erau evrei. 

Aproape fiecare om pe care îl întâlnești a pierdut o rudă în cel de-al doilea război mondial. În 

1945, granițele Poloniei au fost mutate spre vest, în conformitate cu acordurile Marii Puteri, iar 3 

½ milioane de oameni au fost obligați să se deplaseze din teritoriile poloneze de est care au fost 

încorporate în Uniunea Sovietică. În 1944 a fost instituit un guvern socialist în Polonia. 

Anii postbelici ai Poloniei au fost marcați de o mare reconstrucție: astăzi, multe dintre 

orașele care au fost distruse complet în al doilea război mondial există din nou. Problemele 

economice și tulburările de muncitori au marcat și în ultimii 40 de ani, în special în 1956, 1970 și 

1980-1981. Detaliile tulburărilor din 1980-1981 sunt cele mai cunoscute. După luni de greve 

domestice și proteste, guvernul a încheiat Acordul de la Gdansk în august 1980 cu reprezentanții 

Solidarității sindicale. Acest acord a permis sindicatelor libere și independente dreptul la grevă și 

respectarea libertății de publicare pentru prima dată în blocul estic. 

 

4. Obiceiuri și tradiții 

4.1. Dansuri tradiționale 
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Poloneză 

         

 

`Polonaise sau Polonez, a evoluat dintr-un dans numit Chodzony (Dance Dance)  în 

secolul al XV-lea. Dansatorii se plimbă pe 

ringul de dans. A fost dansat chiar de regalitate 

și nobilime. 

 

 

 

Kujawiak 

Kujawiak își are originile din regiunea Kujawy. Este un simplu dans lent, cu multă 

demnitate, apărut în secolul al XIX-lea. 

Este un frumos dans romantic. 

 

Mazur 

 

Originea Mazurului este de la Kujawy, dar și-a 

luat numele din regiunea Mazovia din jurul Varșoviei. 

Acest dans a fost cunoscut în secolul al XVI-lea și ritmul a fost folosit de Chopin pentru a crea 

unele dintre piesele sale de maestru. Mazur a fost înfrumusețat într-un dans elegant ,prețuit de 

elita socială. În cele din urmă a devenit Imnul Național 

Polonez. 

 

 

 

 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

Oberek 

 

Oberek provenea din regiunea Mazowsze din 

Polonia. Numele său provine de la verbul polonez 

obracac  care înseamnă să se învârte. Este cel mai 

rapid dintre dansurile populare poloneze. Obereks este 

foarte vioi și greu de făcut. Dansul și ritmul a rămas în 

cea mai mare parte o comoară poloneză. 

 

 

Krakowiak 

Cracovia își are originea în Cracovia și 

regiunea Malopolska încă din secolul al XVI-lea. 

Krakovia are un ritm sincopat și din nou a fost o bază 

muzicală pentru Chopin. Este cu adevărat cunoscut 

drept adevăratul dans național al Poloniei. 

 

 

4.2. Mancare tradiţională 

Mâncarea ocupă un loc destul de special în viața oamenilor. Și asta se aplică tuturor, nu 

numai polonezilor. În această secțiune vom descrie câteva feluri de mâncare bine cunoscute 

pentru a vă face o idee ce puteți (și ar trebui) să încercați în timp ce vizitați sau trăiți în Polonia. 

 

 

 

Pierogi sunt servite într-o varietate de arome 

datorită diferitelor tipuri de umplutură din interiorul 

aluatului. Cele mai frecvente sunt cele cu varză și 

ciuperci sălbatice, carne și cartofi și umplutură de 

brânză albă.  
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  Supe şi ciorbe În Polonia, în mod tradițional, ciorba a fost servită ca prim fel de 

mâncare. Supele poloneze sunt foarte groase și substanțiale, astfel încât  să te simți plin toată 

ziua. Vă sugerăm să încercați cu siguranță żurek - o supă populară acră, cu bucăți de cârnați, 

cartofi și ouă, servită într-un bol de pâine, pe care îl puteți mânca, de asemenea. Nu este mai 

ecologic decât atât! O altă supă interesantă este borşul ( Barszcz), ciorba făcută din sfeclă roşie. 

Există şi alte tipuri diferite de borşuri. 

 

Bigos 

 

Unul dintre cele mai surprinzătoare feluri de 

mâncare pentru străini este bigosul (tocanele 

vânătorului). Este preparat din varză, usturoi și carne 

și orice altceva pe care le puteți găsi la frigider ca 

resturile după cină, cârnați și șuncă. În funcție de 

regiune se adaugă diferite legume, uneori vin. Ar 

trebui să fie gătit ore întregi și are un gust și mai bun 

a doua zi. Unele rețete cu adevărat vechi sugerează 

să-l gătești timp de 7 zile înainte de a mânca. 

Gołąbki 

Un alt fel de mâncare interesant se numește 

gołąbki. Literal numele înseamnă porumbei, dar nu vă 

faceți griji, nu are nici un porumbel! Gołąbki (pronunțat 

gowambkee) se prepară cu carne de porc sau de vită și 

orez învelit în frunze de varză. Se servesc cu cartofi și un 

sos de roșii. 
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Schabowy 

Cea mai obișnuită cină de duminică constă 

dintr-un cotlet de porc (numit schabowy), cartofi și 

ceva salată. Este excelent, deoarece fabricarea 

cotletelor de porc necesită lovirea cărnii și asta le 

permite oamenilor polonezi să scoată toată furia pe 

care o au și să facă și un pic de exercițiu. Și după 

toate astea are un gust minunat. 

 

3. Cele mai importante sărbători 

 

Înmormântarea „Marzanna” -  este un ritual păgân  de 

rămas bun pentru iarnă, în timpul căreia polonezii fac o 

sperietoare de ciori sau o păpuşă - Mazhannu care 

simbolizează acest timp inospitalier. Această sperietoare 

sau păpuşă este  îmbrăcată în haine albe și panglici 

strălucitoare, și apoi este arsă și îneacată. 

 

„Lunea udă”-  este sărbătorită în prima zi de după Paște și 

constă în udarea din plin cu apă și baterea ușoară cu crengute de 

salcie a fetelor de către băieți. 

 

 

Ziua Muncii, sarbatorită  

în fiecare an de 1 mai, cu acestă ocazie sunt organizate 

ceremonii, marşuri, concerte. 

 

 

3 mai - Ziua adoptarii primei constituţii polone, zi oficială cu 

participarea armatei poloneze. 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

 

1 noiembrie - Ziua tuturor sfinților . 

 

 

 

 

30 noiembrie  - Ziua Sf. Andrei „Andrzejki” Oamenii toarnă 

ceară prin găurile de cheie, în apă și prezic viitorul din figurile de 

ceară. 

 

6 decembrie -Ziua 

Moșului  

24 decembrie- Ajunul 

Crăciunului „Wigilia”. 

 

 

 

4.4. Haine tradţionale 

Costumele fac parte din cultura țărănească tradițională. Astăzi le privim ca obiecte de 

artă, fenomenul excelenței artistice. În plus, putem admira măiestria calităților lor estetice, simțul 

gustului, sensibilitatea la culori, care au fost înzestrate de producător. Cea mai mare floare de 

îmbrăcăminte tradițională poloneză a fost în a doua parte a secolului XIX. Costumele populare 

poloneze tradiționale variază în funcție de regiune, dar sunt de obicei colorate viu și decorate cu 

broderie. Costumele populare din Polonia sunt uneori încă purtate pentru ocazii speciale, precum 

nunți sau în cele mai rurale părți ale Poloniei de către membrii generațiilor mai vechi. Rochia 

tradițională din Polonia variază în funcție de regiune. Salopetele variază de la pălării la flăcări de 

flori, culorile țesăturilor variază mult, iar șorțurile, veste și panglici sunt utilizate în funcție de 

originea 
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Ținuta vestului din Cracovia                      Ținuta Krzcznowski - Zona de utilizare a             

acestei ținute se afla în sud-estul de la Lublin. 

 

Outowicki  - ținută tradițională din zona 

Mazowsze. Este considerată cea mai frumoasă și 

cea mai 

reprezentativă 

ținută poloneză. 

 

 

 

Ţinuta 

din zona 

Podhale. 
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4.5. Titlurile legendelor naționale 

Legenda „Lech, Cehia și Rus” 

Cu mult timp în urmă, pe un deal și 

departe, locuiau trei frați Lech, Cehia și 

Rus. Au decis să se despartă și să plece 

să găsească noi terenuri pentru oamenii 

lor. Toți au călătorit în direcții diferite. 

Rus au plecat spre est, Cehia s-a 

îndreptat către vest, în timp ce Lech a 

călătorit spre nord. Când Lech s-a săturat, 

a decis să se odihnească sub un stejar 

uriaș. După aceea, a observat un cuib în vârful copacului..Apoi a văzut o vedere neobișnuită, un 

cerb uriaș alb a apărut pe cer. Și s-a așezat pe un stejar din apropiere, unde a fost construit cuibul 

său Înainte de a ateriza pe stejar, vulturul s-a oprit în aer cu aripile larg deschise, penele ei erau 

frumos contrastate cu roșul cerul de seară.Lech a fost atât de impresionat încât a decis să rămână 

în acel loc. El a construit-o acolo o fortăreață și a numit-o Gniezno după un cuvânt care înseamnă 

un cuib (gniazdo). Gniezno a devenit prima capitală a Poloniei și a adoptat albul. 

 

Legenda sirenei de la Varșovia 

 

Sirena locuia pe o malul râului Wisla, lângă Orașul Vechi al 

Varșoviei. Într-o zi, un bătrân pescar a auzit cântarea 

sirenei, atât de frumos, încât a povestit despre ea celorlalți 

trei pescari. Într-o noapte au așteptat-o pe malul râului și 

când tocmai a început frumoasa ei lulaby, au aruncat o plasă 

de pescuit peste a ei. Pescarul a prins și a închis sirena. 

Auzind strigătele ei cel mai tânăr, pescarii s-au îndrăgostit și 

au salvat-o. Încă de când sirena, înarmată cu o sabie și un 

scut, a fost gata să ajute la protejarea orașului și a 

locuitorilor săi. A fost atât de mulțumitoare, încât a decis că, 

din moment ce Varsovia a ajutat-o, îi va ajuta dacă au 

nevoie, de aceea statuia ei are un scut și o sabie  
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4.6. Case tradiționale 

 

 

Sanok. Muzeul de arhitectură populară, este 

cel mai mare din țară. 

 

 

 

 

 

 

Katowice. Parcul Etnografic 

din Silezia Superioară este întins pe 20 

de hectare . 

 

 

 

 

 

 

Kashubia. Regiunea 

tradițională a satelor somnolente și a 

muzeelor etnografice oferă un 

contrast popular cu strălucirea 

coastei. 
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4.7. Artizanat traditional 

 

Tradiția fabricării ceramicii în regiunea Bolesławiec (Silezia Inferioară) se întoarce de 

câteva sute de ani. Dezvoltarea industriei ceramice a fost posibilă și merită datorită bogăției 

naturale a argilelor și mineralelor ceramice, precum și a locației strategice a orașului pe rutele 

comerciale internaționale și internaționale către Berlin, Praga, Dresda și Wroclaw. La început, au 

fost produse cani simple de bere și vin, împreună cu ulcioare, boluri și vaze. În secolul al 18-lea, 

serviciile de cafea și ceai au câștigat mai multă popularitate. Cu timpul, tehnologia procesului s-a 

îmbunătățit, iar formele, formele și decorațiile au devenit mai sofisticate. În zilele noastre, mai 

multe fabrici operează în Boleslawiec producând articole de masă și articole de bucătărie 

decorate manual și decorate manual, combinând tradiția olarului cu tendințele moderne. Unele 

ateliere sunt deschise vizitatorilor oferindu-vă ocazia unică de a vizualiza și experimenta 

personal procesul de creare a acestor opere de artă de tradiție poloneză. 

 

4.8. Jocuri tradiționale 

Blind-ul omului orb ( Baba oarba) Jocul începe atunci când o persoană este legată la 

ochi şi este rotită până când amețește, în timp ce celelalte, numite alergători sau captivi, fug. 

Obiectul jocului este ca jucătorul cu ochii acoperiţi să eticheteze un alergător care va deveni orb. 

Solicită jucătorului orb să ghicească identitatea persoanei pe care au prins-o înainte să poată 

schimba locuri. Variația copiilor are o scandare care merge cu ea, care trebuie spusă pe măsură 

ce baba oarbă este învârtită.  

Albina trece ("perna perna i melissa") Acesta este un joc vechi, tradițional. Este 

nevoie de cel puțin șase copii. Doi copii aplaudă și cântă. Restul trec pe sub mâinile care bat din 

palme. Oricine este prins trebuie să decidă cu care dintre cei doi copii aplaudați se va alătura. În 

cele din urmă, când toți copiii au luat parte formând două echipe, ei joacă tug of war și cei care 

nu cad jos sunt câștigătorii. 
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5. Artă și arhitectură 

5.1. Pictori și sculptori faimoși 

Jan Matejko 

Jan Alojzy Matejko a fost un pictor polonez cunoscut pentru 

picturile unor evenimente politice și militare istorice poloneze notabile. 

Lucrările sale includ mari ulei pe tablouri de pânză precum Rejtan, Uniunea 

de la Lublin sau Bătălia de la Grunwald, numeroase portrete, o galerie a 

regilor polonezi și picturi murale în Bazilica Sfânta Maria, Cracovia. El 

este numărat printre cei mai cunoscuți pictori polonezi. Matejko și-a 

petrecut cea mai mare parte a vieții la Cracovia. Profesorii săi de la 

Academia de Arte Plastice din Cracovia îi includeau pe Wojciech Korneli 

Stattler și Władysław Łuszczkiewicz. Ulterior, a devenit director la această 

instituție, care în cele din urmă a fost redenumită Academiei de Arte 

Plastice Jan Matejko. 

Wojciech Kossak 

 

Wojciech Kossak a fost un pictor polonez și membru al 

celebrei familii de pictori și scriitori Kossak. A fost fiul 

pictorului Juliusz Kossak, fratele geamăn al luptătorului pentru 

libertate Tadeusz 

Kossak și tatăl pictorului 

Jerzy Kossak. 

 

 

 

 

 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, cunoscut drept 

„Witkacy”, a fost un scriitor, pictor, filozof, dramaturg, 

romancier și fotograf polonez. 
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Stanisław Wyspiański 

Stanisław Wyspiański a fost un dramaturg, 

pictor și poet polonez, precum și designer de interior și 

mobilier. Scriitor patriot, a creat o serie de drame 

naționale simbolice în cadrul filozofiei artistice a 

Mișcării tinere Polonia. Wyspiański a fost unul dintre 

cei mai remarcabili și multifacetați artiști ai timpului 

său în Polonia, sub partițiile străine. El a alăturat cu 

succes tendințelor modernismului cu teme ale tradiției 

populare poloneze și a istoriei romantice. Neoficial, el 

a fost cunoscut sub numele de al patrulea bard polonez 

 

Zdzisław Beksiński 

Zdzisław Beksiński a fost un pictor, fotografiat și sculptor 

polonez, specializat în domeniul utopiei artei. Beksiński și-a făcut 

picturi și desenele în ceea ce privește numele fie „baroc”, fie 

„gotic”. Creația de vânzare a vânzării și a fost realizată în principal 

în două perioade. Prima problemă de lucru este considerată, în 

general, cu privire la expresia expresivă a culorii, cu un stil 

puternic de „realism utopic” și arhitectură suprarealistă, precum și 

un scenariu în ziua de azi. O două condiții conținea un stil mai 

abstract, cu caracteristici principale ale formalismului. Beksiński a 

favorizat într-un atac de înjunghiere în apartamentul de la 

Varșovia, în februarie 2005, un cunoscut de 19 ani din Wołomin, 

Magdalena Abakanowicz 

Magdalena Abakanowicz este un 

sculptor și artist de fibre poloneze. Se 

remarcă pentru utilizarea textilelor ca 

mediu sculptural. A fost profesor la 

Academia de Arte Plastice din Poznań, 

Polonia, între 1965 și 1990, și profesor 

invitat la Universitatea din California, 

Los Angeles în 1984. Abakanowicz 

locuiește în prezent și lucrează la 

Varșovia. 
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Xawery Dunikowski 

Xawery Dunikowski a fost un sculptor și 

artist polonez, remarcat pentru supraviețuirea 

lagărului de concentrare din Auschwitz, și mai 

cunoscut pentru sculpturile sale neo-romantice și 

pentru arta inspirată de Auschwitz. 

 

5.2. Cele mai cunoscute clădiri 

 

Castelul regal Wawel – Cel mai vechi dintre toate, 

puternicul castel din Cracovia este simbolul națiunii 

poloneze. 

 

 

 

 

Malbork - A fost nevoie de cărămizi roșii pentru a 

construi cea mai mare fortăreață medievală din 

Europa. 

 

Książ - Cel mai mare castel din Silezia este un 

edificiu splendid, care are un secret  de război 

sub temelii. 

 

 

 

 

Krzyżtopór - Castel polonez din secolul al XVII-lea. 
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Krasiczyn - O imagine a 

perfecțiunii renascentiste și 

castelul   fanteziei tale de basm 

din copilărie. 

 

 

 

 

5.3. Stiluri în arhitectură 

Potrivit istoricilor, începuturile statului polonez datează din secolul al X-lea d.Hr. Statul a 

început să se formeze după unirea a două triburi vecine - Wiślanie (Vistulans), care locuiau în 

zona modernă a Cracoviei și Polanie, care locuiau în nord-vestul lor, în jurul Poznań-ului actual. 

Acestea sunt regiunile care au păstrat resturi ale celor mai vechi clădiri poloneze. Ele sunt în 

principal sfinți. Acest lucru se datorează faptului că casele erau făcute din lemn și lut, care nu au 

supraviețuit testului timpului, în timp ce bisericile erau ridicate în piatră. 

Castelul regal Wawel din Cracovia păstrează fragmente dintr-o biserică din a doua 

jumătate a secolului al X-lea. Moaștele construcțiilor religioase pot fi găsite și la Poznań și 

Gniezno. Cele mai vechi clădiri care s-au păstrat în întregime au fost ridicate în secolul al XII-

lea. Biserica Sf. Prokop, o construcție rotundă din piatră construită în stil roman a fost ridicată în 

jurul anului 1160 în Strzelno. Este compus dintr-un turn în formă de potcoavă și este, de 

asemenea, singurul altar roman din lume cu un presbiteriu dreptunghiular. 

O comoară rafinată din 

Evul Mediu polonez a fost ridicată 

în aceeași epocă, în orașul 

mazovian Tuma de lângă Łęczyca. 

Un colegiu de piatră cu trei nave, 

cu două turnuri, decorate cu 

sculpturi (inclusiv un portic din 

secolul al XII-lea, păstrat și astăzi), 

cu un caracter simplu, chiar brut,. 

Construit cu forme geometrice de 

bază, seamănă cu o cetate. Toate 

acestea se datorează faptului că 
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atunci când în Polonia au fost ridicate clădiri pe scară largă, s-au angajat masoni germani. Acest 

lucru a dus la un import al stilului care a fost popular în rândul vecinilor din vestul Poloniei. 

Multe dintre monumentele de arhitectură 

din perioadele romane și gotice păstrate până în 

zilele noastre au fost cândva parte din mănăstiri. 

Primele ordine de a se stabili în Polonia în 

secolul al X-lea au fost călugării benedictini și 

cistercieni. Abadele benedictine din Tyniec, 

Mogilno și Łysa Góra, și abațiile cisterciene în 

Jędrzejów, Koprzywnica, Wąchock și Sulejów 

au suferit modificări și expansiuni arhitecturale 

ulterioare. Cu toate acestea, în ele pot fi 

observate încă ziduri ale zidurilor antice, 

medievale. 

Unele orașe sileziene, cum ar fi Gliwice, 

Zabrze și Bytom, au păstrat o mare parte a arhitecturii burgheze din secolele XIX și începutul 

secolului XX, distruse în timpul celui de-al doilea război mondial în majoritatea orașelor 

poloneze. 

 

5.4. Personalităţi 

 

Mikołaj Kopernik - Nicolaus Copernicus 

a fost cunoscut astronom polonez, El a 

scris teoria potrivit căreia soarele era în 

mijlocul sistemului solar. 

 

 

 

 

 Fryderyk Chopin - Frédéric Chopin a fost cel mai cunoscut 

compozitor și pianist polonez 
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Maria Curie Sklodowska - Maria Sklodowska-Curie a fost 

fizician și chimist din Polonia, dar a locuit în Franța. A fost 

expertă în domeniul radioactivității și a fost singura persoană 

care a obținut Premiul Nobel în două științe diferite. 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Kościuszko - Erou național, general și lider al răscoalei 

Kosciuszko împotriva Imperiului Rus. 

 

 

 

Adam Mickiewicz - renumit poet romantic 

polonez. 

 

 

 

 

Lech Wałęsa - Lech Walesa a fost un muncitor în 

șantierul polonez. Mai târziu a devenit liderul 

Solidarității și președintele Poloniei, a câștigat 

premiul Nobel pentru pace în 1983. 
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Papież Jan Pawel II - Papa Ioan Paul 

al II-lea sa născut ca Karol Wojtyla. El 

a fost ales Papa pe 16 octombrie 1978 

și a servit 27 de ani. În calitate de 

papă, a fost șeful Bisericii Romano-

Catolice și suveranul orașului Vatican. 

 

 

 

6. Cazare 

6.1. Hoteluri 

Fie că doriți să stați într-un hotel grandios, în stil Old World sau într-o proprietate 

elegantă de tip boutique, scena hotelieră din Polonia are ceva care să se potrivească tuturor 

gusturilor. Puteți găsi chiar și ceva înfricoșător din epoca sovietică, dacă doriți! 

Orașele majore din Polonia au cunoscut un avânt în mărcile hoteliere internaționale, dar 

există încă și o mulțime de proprietăți unice. Dintre numele mari, veți vedea mai multe 

proprietăți Accor decât oricare altul - în primul rând mărcile sale de valoare Ibis, Novotel și 

Mercure, operate în parteneriat cu grupul hotelier polonez Orbis. Există, de asemenea, o mulțime 

de proprietăți Best Western, precum și hoteluri Hilton, Marriott, Holiday Inn, Radisson și 

Sheraton. 

În partea superioară, Hotelul Bristol din Varșovia face parte din Starwood’s Luxury 

Collection, iar grupul Raffles Hotels & Resorts renovă istoricul Hotel Europejski, tot la 

Varșovia, care va fi deschis în 2016. 

Dacă sunteți în căutarea unui grup hotelier local, luați în considerare Qubus pentru 

proprietăți moderne, de gama medie, în stil business sau Gromada, cu proprietăți similare, dar 

puțin mai scumpe. Pentru ceva mai puțin tăiat cu cookie-uri, vă încurajăm să căutați hoteluri 

individuale, care pot varia de la nemaipomenit până la superbe. Adesea sunt localizate în clădiri 

mai vechi, unele dintre ele fiind renovate cu rezultate uimitoare. 

Polonia are un sistem de clasificare obligatoriu pentru hoteluri, variind de la una la cinci 

stele. Criteriile acoperă aspecte externe, elemente tehnice, servicii, specificații de cameră și spații 

publice. Mai ales, proprietățile de patru și cinci stele sunt singurele necesare pentru a avea aer 

condiționat, o schimbare zilnică a lenjeriei și un minibar sau frigider. Doar hoteluri de cinci stele 
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trebuie să aibă seifuri în cameră. Mai multe stele înseamnă camere și avantaje mai mari, precum 

servicii de spălătorie, piscine, spa-uri și ziare. 

Resurse hoteliere din Polonia: 

AccorHotels.com 

Booking.com 

Hotelarze.pl/en/regulations/hotel-1.php 

QubusHotel.com/en/ 

Raffles.com 

Starwood.com 

TripAdvisor.com 

 

6.2. Castele și palate 

Istoria bogată a Poloniei înseamnă că veți găsi castele și palate în toată țara - și multe au 

fost transformate în opțiuni de cazare. Adesea, puteți sta într-o proprietate splendidă (sau în unele 

cazuri, o proprietate anterior splendidă) pentru mult mai puțin decât s-ar putea în alte țări 

europene. 

Multe au fost transformate în stațiuni, cu piscine, spa-uri și chiar călărie. Câteva sunt în 

orașe mari sau în apropiere, dar, de obicei, sunt localizate în mediul rural. 

Stabiliți-vă la luxosul palat neo-gotic Paszkowka, la sud de Cracovia, sau optați pentru 

Palatul Renașterea-Barocul Krobielowice, la doar 12 km de Wroclaw și acasă la un teren de golf 

cu nouă găuri. Sau poate v-ar plăcea Hotel Castle Ryn, unde o piscină interioară este amplasată 

în bolți gotice, iar armele antice atârnă pe pereții bolii cu trei benzi (să sperăm că nu vă jucați cu 

un pierdut înfricoșător). Lista de posibilități este impresionantă - așa că sunteți sigur că veți găsi 

un castel sau un Polonia și Palatul Resurse de cazare: 

CzarnyLas.pl/en/ 

Krasiczyn.com.pl 

PalacKrobielowice.com 

Paszkowka.pl/en 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

Wiejce.co.uk 

ZamekKrokowa.pl 

ZamekNaSkale.com.pl 

ZamekNowecin.pl/en 

ZamekRyn.pl 

ZamekSobieski.pl/?l=en 

palat grandios care să se potrivească fanteziei voastre. 

 

6.3. Pensiuni 

În Polonia nu lipsesc locuințele bugetare. Veți găsi hosteluri în marile orașe, împreună cu case 

turistice. Acestea din urmă, prin regulament, au cel puțin 30 de locuri de dormitor; căminele nu 

au un număr minim de locuri. Ambele tipuri de cazare oferă doar servicii de bază. 

Resurse pentru pensiuni și case turistice din Polonia: 

HIHostels.com 

HostelBookers.com 

Hostels.com 

HostelWorld.com 

6.4. Rosom privat 

Vrei ceva mai puțin grandios și mai personal? Atunci poate doriți să optați pentru o pensiune sau 

o casă de oaspeți. 

În cadrul sistemului oficial de rating polonez, pensiunile (sau pensiunile) sunt cazări cu șapte sau 

mai multe camere, iar sistemul lor de evaluare este similar cu cel al hotelurilor, de la un nivel 

scăzut de o stea (facilități de bază) până la maximum cinci stele (mai mult spațiu) , mai multa 

intimitate, mai multe facilitati). Ambianța poate varia de la un hotel ca la ceea ce cred americanii 

ca fiind o pensiune sau un han. Ospitalitatea poloneză este de obicei fenomenală, așa că, dacă 

alegeți o casă de vacanță, vă puteți aștepta ca gazdele voastre să plece din calea lor pentru a vă 

asigura că aveți o călătorie bună. 
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Pe lângă resursele de mai jos, birourile de informare turistică din orașele poloneze vă pot ajuta, 

de obicei, să găsiți pensiuni sau case de vacanță. 

Resurse pentru pensiuni și cazare în Polonia: 

Airbnb.com 

Booking.com (filtrează rezultatele căutării după „Pensiuni” sau „Case de casă”) 

Homestay.com/poland 

TripAdvisor.com 

6.5. Închiriere apartament pe termen scurt 

Boom-ul pentru închirierile de la persoană la persoană a ajuns cu siguranță în Polonia și veți găsi 

o mulțime de opțiuni pentru a alege. Dacă sunteți mai mult de un tip independent sau ați vizitat 

anterior țara și sunteți siguri că o puteți merge singură, aceasta ar putea fi o alegere excelentă. 

Pe lângă serviciile personalizate, în orașele mari veți găsi clădiri de apartamente deservite 

disponibile pentru a fi închiriate prin resurse online precum TripAdvisor și Booking.com. 

Resurse de închiriere Polonia 

Airbnb.com 

Booking.com 

HomeAway.com 

RentFlatPoland.com 

TripAdvisor.com 

VRBO.com 

6.6. Camping 

Veți găsi locuri de campare în aproape toate colțurile Poloniei. Majoritatea sunt asociate cu 

Federația Poloneză de Camping și Caravaning. Adesea sunt localizate în locuri pitorești: în 

apropierea litoralului, lângă un lac, lângă un râu sau la poalele unui munte. Taberele de camping 

sunt clasate de la una la patru stele, patru fiind categoria de top. Evaluările reflectă calitatea 

serviciilor și comoditatea site-ului către destinații dezirabile. (Câteva campinguri sunt clasificate 

într-un sistem vechi, fie „1”, fie „2.”) 

Eticheta dictează că păstrezi tăcerea nocturnă de la 10 p.m. până la 7 a.m. spațiu alocat. 
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Resurse de camping din Polonia: 

Eurocampings.co.uk/poland 

PFCC.eu 

6.7. Rezervarea unei camere în limba dvs. cu pronunție 

 Bună ziua, Jan Kowalski vorbind. Cu ce vă pot ajuta? 

Dzień dobry, mówi Susan Brown. W czym mogę pomóc? 

 

Aș dori să fac o rezervare, vă rog. 

Chciałbym dokonać rezerwacji. 

 

Cu siguranță. Când este pentru? 

Oczywiście. Na kiedy? 

 

Este pentru prima iulie. 

Na pierwszego lipca. 

 

Îmi poți spune cât este? 

Czy może mi pani powiedzieć, ile to kosztuje? 

 

Da, adică 50 de kilograme. 

Tak. 50 funtów. 

 

Ok, o voi lua. 

Dobrze, wezmę to. 
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Asta este bine. Așteptăm cu nerăbdare să te vedem, adio. 

Dobrze. Cieszymy się na spotkanie z panem. Faceți widzenia. 

 

Mulțumesc. La revedere. 

Dziękuję. Faceți widzenia. 

 

7. Informații practice 

7.1. Călătorii 

Călătorind cu autobuzul 

Puteți lua un autobuz pentru a ajunge la majoritatea orașelor mai mici care nu au legături 

feroviare. Operate în trecut de sucursalele regionale ale Companiei de Transporturi Auto (PKS), 

astăzi majoritatea acestor linii au fost preluate de companii private. Pentru orar și tarife, căutați 

informații la terminalele de autobuz sau verificați online. Cu toate acestea, informațiile tind să fie 

neplăcute, însă planificarea călătoriei poate fi dificilă uneori. Puteți cumpăra bilete la ferestrele 

biletelor în terminalele de autobuz sau de la șoferul autocarului înainte de plecare. 

Liniile de autocare naționale și internaționale sunt, de asemenea, operate de agenții de turism 

private. 

Microbuze 

În unele părți ale țării (de exemplu, la munte), acestea sunt practic singurul mijloc de transport în 

autobuz public. Serviciile de microbuz sunt oferite de către un număr de transportatori; nu există 

un calendar uniform valabil pentru Polonia în ansamblu. 

Pe partea frontală, un microbuz va avea de obicei un afișaj cu numele destinației sale. 

Microbuzele sunt rapide, însă găsirea drumului în jurul orelor poate fi uneori dificilă. Atunci 

când vă diagramați călătoria în jurul Poloniei, merită vizitat e-podróżnik.pl. Website-ul conține 

probabil orarul cel mai actualizat al aproape tuturor transportatorilor naționali importanți. 

 

7.2. Zboruri și sosire (aeroporturi, autobuz, tren) 
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Călătoria aeriană este un mod rapid și ieftin de a ajunge în marile orașe poloneze. 

Zborurile internaționale sunt operate de aeroporturile din Varșovia, Gdansk, Katowice, Lodz, 

Poznan, Szczecin, Bydgoszcz, Wroclaw, Cracovia, Rzeszow și Lublin. Numai Aeroportul 

Okecie din Varșovia are legături directe cu peste cincizeci de orașe din mai mult de treizeci de 

țări din Europa și nu numai. 

Transportatorul nostru principal este LOT Polish Airlines, care oferă zboruri naționale și 

internaționale. Lista marilor companii aeriene care zboară către și dinspre Polonia include 

Lufthansa, British Airways și Air Emirates. 

Aeroporturi internaționale: 

Bydgoszcz (Szwederowo) - Aeroportul Bydgoszcz 

Gdansk (Rebiechowo) - Aeroportul Gdansk Lech Walesa 

Katowice (Pyrzowice) - Aeroportul Internațional Katowice 

Cracovia (Balice) - Aeroportul Internațional Ioan Paul al II-lea 

Lodz - Aeroportul Wymyslaw Reymont 

Lublin (Swidnik) - Aeroportul Lublin 

Poznan (Lawica) - Aeroportul Poznań 

Rzeszow (Jasionka) - Aeroportul Rzeszow-Jasionka 

Aeroportul Szczecin (Goleniow) –NSZZ Solidarność Goleniów 

Varșovia (Okecie) - Aeroportul Varșovia Chopin 

Varșovia-Modlin - Aeroportul Modlin din Varșovia 

Wroclaw (Strachowice) - Aeroportul Wroclaw 

Transportatori cu costuri reduse 

O serie de companii aeriene bugetare operează în Polonia. Iată o listă de operatori aleși care 

oferă zboruri către Polonia: 

EasyJet 

Germanwings 

Norvegian 
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Ryanair 

Wizz Air 

Majoritatea transportatorilor ieftini nu zboară de la și de la Aeroportul Varșovia Chopin, 

întrucât își au sediul în Modlin. Aeroportul Modlin este situat la aproximativ 40 de kilometri de 

Varșovia. 

Dacă o companie aeriană pierde sau dăunează bagajului dvs., asigurați-vă că completați un 

formular special (așa-numitul Raport de neregularitate a proprietății) pe aeroport. Descrieți 

bagajul, conținutul acestuia, atașați o copie a ID-ului, a biletului și a bonului și așteptați 

rezultatul revendicării dvs. 

Ajungând la și de la un aeroport 

La fel ca în orice altă țară, pentru a ajunge la și de la aeroport este nevoie de planificare înainte. 

Alegeți metoda de transport. Dacă luați un taxi, aflați costurile călătoriei. Atenție la persoanele 

care se prefac că sunt șoferi de taxi și taximetriști care încearcă să te smulgă. Cel mai bine este să 

întrebați centrul de informații de la aeroport în ce corporații de taxi sunt de încredere. Dacă 

puteți, apelați la un taxi la telefon (corporațiile mai mari de taxi oferă servicii pentru clienți 

englezi). În fiecare oraș polonez cu un aeroport operațional, veți găsi opțiuni de transport în 

comun confortabile. Pentru a găsi cea mai bună conexiune pentru dvs., consultați site-ul web al 

aeroportului. 

 

Căile Ferate 

În Polonia, puteți ajunge în multe locuri cu trenul. Un autocar sau microbuz vă va duce în 

majoritatea orașelor și satelor care nu au legături feroviare. Cu toate acestea, unele localități se 

pot ajunge doar cu mașina. 

O serie de companii feroviare oferă servicii de transport călătorilor care se îndreaptă spre 

Polonia. PKP Intercity și Przewozy Regionalne operează conexiuni pe distanțe lungi, în timp ce 

transportatorii regionali (de exemplu, Koleje Dolnośląskie sau Koleje Mazowieckie) se ocupă de 

pasagerii care călătoresc pe distanțe mai scurte. 

În funcție de bugetul dvs., atunci când vă orientați către destinații mai îndepărtate, puteți 

alege dintre liniile rapide (interurbane), rapide și locale, atât naționale, cât și internaționale. 

Pentru a vă garanta că aveți un loc unde să stați în tren, asigurați-vă că efectuați o 

rezervare separată. În caz contrar, riscați să vă petreceți călătoria stând pe coridor pentru câteva 

ore. 
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Pentru informații despre sosirile și plecările trenului, consultați panourile de anunțuri și 

birourile de informații la gările sau accesați online Puteți găsi cel mai complet orar la rozklad-

pkp.pl. 

Biletele sunt disponibile de la geamurile de la gările. Unii transportatori își oferă și 

biletele online pentru conexiuni selectate. 

Vă rugăm să rețineți că nu există o recunoaștere automată a biletelor de către diferiți 

transportatori. Așadar, înainte de a urca într-un tren, verificați dacă biletul dvs. este valabil 

pentru călătorie pe această rută! 

Călătorind cu autobuzul 

Puteți lua un autobuz pentru a ajunge la majoritatea orașelor mai mici care nu au legături 

feroviare. Operate în trecut de sucursalele regionale ale Companiei de Transporturi Auto (PKS), 

astăzi majoritatea acestor linii au fost preluate de companii private. Pentru orar și tarife, căutați 

informații la terminalele de autobuz sau verificați online. Cu toate acestea, informațiile tind să fie 

neplăcute, însă planificarea călătoriei poate fi dificilă uneori. Puteți cumpăra bilete la ferestrele 

biletelor în terminalele de autobuz sau de la șoferul autocarului înainte de plecare. 

Liniile de autocare naționale și internaționale sunt, de asemenea, operate de agenții de 

turism private. 

Microbuze 

În unele părți ale țării (de exemplu, la munte), acestea sunt practic singurul mijloc de transport în 

autobuz public. Serviciile de microbuz sunt oferite de către un număr de transportatori; nu există 

un calendar uniform valabil pentru Polonia în ansamblu. 

Pe partea frontală, un microbuz va avea de obicei un afișaj cu numele destinației sale. 

Microbuzele sunt rapide, însă găsirea drumului în jurul orelor poate fi uneori dificilă. Atunci 

când vă diagramați călătoria în jurul Poloniei, merită vizitat e-podróżnik.pl. Website-ul conține 

probabil orarul cel mai actualizat al aproape tuturor transportatorilor naționali importanți. 

 

7.3. Asigurare de sanatate 

În timpul unei șederi în Polonia, serviciile medicale gratuite sunt oferite cetățenilor UE și 

patru state EFTA (Asociația Europeană de Liber Schimb): Islanda, Norvegia, Liechtenstein și 

Elveția. Turiștii din statele menționate mai sus ar trebui să achiziționeze Cardul European de 

Asigurări de Sănătate (EHIC) înainte de a călători. 
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Asistență medicală de bază 

În caz de urgență, vătămare, boală bruscă sau deteriorarea sănătății, pacienții trebuie să 

apeleze la o ambulanță sau să meargă direct la un spital, la departamentul A&E. În astfel de 

cazuri, transportul medical este gratuit. În spital, trebuie să prezentați cardul european de 

asigurări sociale de sănătate valabil sau un certificat de înlocuire. 

Urgențe 

În caz de urgență, vătămare, naștere, boală bruscă sau deteriorarea sănătății, pacienții 

trebuie să apeleze la o ambulanță sau să meargă direct la un spital, la secția A&E. În astfel de 

cazuri, transportul medical este gratuit. În spital, trebuie să vă prezentați Cardul European de 

Asigurări de Sănătate sau un certificat de înlocuire. 

Atunci când solicită o viză poloneză, cetățenii țărilor din afara UE ar trebui să încheie o 

asigurare de sănătate valabilă în toate statele membre (sau în țările cărora li se aplică viza) pe 

durata șederii sau a tranzitului planificat. Suma minimă de asigurare este de 30.000 EUR. Polița 

de asigurare poate fi emisă de orice companie de asigurare străină sau internă, iar documentul 

original și fotocopia acesteia ar trebui să fie produse la solicitarea vizei. 

Numere de telefon ale serviciului de urgență: 

telefoane mobile: 112 

telefoane fixe: 999 

Nu uitați că, cardul EHIC este valabil 2 luni. Această perioadă este prelungită până la 5 ani, de 

ex. studenți, pensionari și pensionari. 

Asistență medicală privată 

În afară de asistența medicală plătită de Fondul național de sănătate, Polonia are servicii 

de sănătate private bine dezvoltate. O vizită la un GP vă va costa între 80 și 150 de zloti, în 

funcție de tipul de sfaturi pe care le căutați și de regiunea în care vă aflați. 

7.4. Informații despre directoare (ambasade, urgență, sărbători publice, acces la internet, 

etichetă, ziare și reviste) 

Numere de telefon de urgență 

De pe telefoanele mobile: 

Există un număr universal de urgență 112 pe care îl puteți apela fără niciun cod de zonă. 

IMPORTANT! Apelurile de urgență sunt gratuite în cabinele telefonice. 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_5 

 
 

De la numărul staționar: 

999: Servicii de urgență 

998: Servicii de pompieri 

997: Poliție 

981: Asistență rutieră 

986: Poliția municipală 

Turistii straini pot face schimb de bani, cecuri de călătorie în numerar și efectuează toate 

operațiunile financiare la bănci. Rețineți, totuși, că pot exista cozi. 

Orele de deschidere standard pentru bănci sunt între 10 și 6 pm. 

ATM-urile din diverse rețele și bănci sunt populare și ușor accesibile în orașele mai mari și în 

zonele urbane. Numerarul poate fi plătit, de obicei 24 de ore pe zi, în numere care constituie 

multiplu de 50 PLN. 

Un card bancar constituie un mijloc de plată foarte popular, sigur și convenabil în Polonia. Poate 

fi folosit fără probleme în supermarketuri, la benzinării, în restaurante și hoteluri. Doar în 

chioșcurile de știri, magazine locale și orașe și sate mai mici veți avea nevoie să ai bani pe tine. 

Sunt acceptate atât carduri în relief (Visa, MasterCard), cât și carduri electronice (Visa Electron, 

Maestro). 

Un card de credit este necesar atunci când doriți să închiriați o mașină sau să plătiți pentru 

cumpărături online (de ex. Bilete de avion). 

Turistii straini pot face schimb de bani, cecuri de călătorie în numerar și efectuează toate 

operațiunile financiare la bănci. Rețineți, totuși, că pot exista cozi. 

Sărbători naționale 

Data. Zile libere 

1 ianuarie Luni de Anul Nou 

6 ianuarie Epifanie 

 

1 Apr Duminică Duminică de Paște 

2 Apr Luni de Paște 

 

1 mai  Ziua Muncii 

3 mai Ziua Constituției 

20 mai Duminică de Duminică de Soare 

31 mai Thu Corpus Christi 
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15 aug. Ziua Adormirii Maicii Domnului 

 

1 Nov Thu Ziua tuturor sfinților 

11 noiembrie Ziua Independenței 

 

25 Dec Tue Christmas Day 

26 Dec Miercuri a 2-a zi a Christmei 

 

 


