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Efe İDİK 

İlk olarak Polonya’ya vardığımızda dikkatimizi çeken şeylerden birisi herkes güler yüzlü, nazik, kibar ve 

terbiyeli davranıyordu. Gördüğümüz kadarıyla sokaklar, meydanlar, parklar vb. çok temiz 

tutuluyordu. Ayrıca doğaya da ayrı ilgi gösteriliyordu. Kiliseleri gezdiğimizde çok güzel işlenmiş 

motifler bizi karşılıyordu. İnsanlar konuşmaktan çekinmiyor, yardım etmeyi baya seviyorlardı. En 

bayıldığımız kısımlardan birisi Majdanek toplama kampıydı. Polonya’nın eski tarihini öğrenip bu 

karanlık dönemlerden nasıl ders çıkaracağımızı anlamıştık. Bir toprak parçası için milyonlarca 

katledilen, işkence çektirilen insanlar ve daha çoğu vardı. En dikkatimizi çeken ve üzüldüğümüz yer ise 

ayakkabıların olduğu kısımdı. Çünkü oradaki her bir ayakkabı bir umudu temsil ediyor ve onların 

elinden alınıyor. Old Town’da ise yukarıdaki Meryem ana tablosu bizi selamlıyordu. İçeriye 

girdiğimizde restoranlar ve tarihi binalar yer alıyordu. Kısaca izlenimlerimiz bunlardı. Eğer bir şansımız 

daha olsaydı Polonya’ya seve seve yine gelirdik. 

 

When we first arrived in Poland, one of the things that caught our attention was that everyone was 

smiling, courteous, polite and well-behaved. As we could see streets, squares, parks, etc.  were kept 

very clean. In addition, special attention was paid to nature. When we visited the churches, 

beautifully crafted motifs greeted us. People were not afraid to talk, they loved to help. One of our 

favorite parts was the Majdanek concentration camp. We had learned about the history of Poland 

and understood how to learn from these dark times. There were millions of people killed, tortured 

and many more for a piece of land. The place that attracted our attention and we were sad was the 

part where the shoes were. Because every shoe there represents a hope and is taken away from 

them. In the Old Town, the Virgin Mary painting above greeted us. When we entered, there were 

restaurants and historical buildings. In short, these were our impressions. If we had another chance, 

we would gladly come again to Poland. 

 

Burak TORUN 

Polonya’ya geldiğimizde gözümüze çarpan ilk şey yerlerin temiz olmasıydı ve insanların doğaya sahip 

çıkmalarıydı parklar, bahçeler, meydanlar, sokaklar hepsi temizdi. İnsanlar çok nazik, güler yüzlü ve 

terbiyeliydi. İnsanların hiçbiri konuşmaktan çekinmiyor ve de kendileri bizim yanımıza gelip sohbet 

ediyorlardı ayrıca yardım etmeyi bayağı seviyorlardı. Fakat burası işin güzel kısmı. Maalesef  

Polonyalılar zamanında birçok acı çekmek zorunda kalmışlardı. En sevdiğimiz kısımlardan biri olan 

Majdanek Toplama kampını gezdiğimizde bunu fark ettik. Bir sürü insan o toplama kamplarında 

katledilmişti. Orada bir sürü katledilen insanın umudu temsilen bırakılan ayakkabılarını gördük. Fakat 

yine de insanlar bu karanlık günleri unutmuş geleceği mutlulukla kucaklıyorlardı. Ayrıca ülkenin çok 

temiz bir havası ve insanı sıkıştırmayan ferah tutan bir şehir tasarımı vardı. Şehirlerinin çok büyük bir 

tarihi bir geçmişi vardı. Ve sizi o tarihin içine sokan bir havası vardı. Kiliseleri gezdiğimizde birçok farklı 

resimler, motifler ve de heykeller gördük. Ayrıca Meryem ananın ve de İsa peygamberin resimlerin 

gördük. Old Town’ın içine girdiğimizde bizi restoranlar ve çeşitli tarihi binalar selamlıyordu. Yapmış 

olduğumuz gezdeki kısa izlenimlerimiz bunlardı. Tekrardan Polonya’ya gitme fırsatımız olursa veya 

başka bir ülkeye kesinlikle gitmek isterdim.  



 

When we came to Poland, the first thing that caught our eye was that the places were clean and 

people took care of nature. Parks, gardens, squares, streets were all clean. People were very kind, 

smiling and well mannered. None of the people hesitated to talk, and they came to us and chatted, 

and they liked to help a lot. But this is the good part. Unfortunately, the Polish had to suffer a lot in 

their time. We noticed this when we toured one of our favorite parts, Majdanek Concentration 

camp. Lots of people were murdered in those concentration camps. We saw the shoes of a lot of 

people who were killed there, representing the hope. But still, people forgot these dark days and 

embraced the future happily. In addition, the country had a very clean air and a city design that kept 

people comfortable. Their city had a great historical past. And it had an atmosphere that immerses 

you in that history. When we visited the churches, we saw many different paintings, motifs and 

sculptures. We also saw pictures of the Virgin Mary and the Prophet Jesus. When we entered the Old 

Town, restaurants and various historical buildings greeted us. These were our brief impressions of 

our trip. If we have the opportunity to go to Poland again, I would definitely like to go. 

 

Muhammet Emin YILDIRIM 

 

            Öncelikle uçaktan ilk girdiğim andan itibaren etrafımızdaki insanlar güler yüzlü, neşeli ve nazik 

insanlardı . İlk gün Varşova'da kollegium civitas binası çok görkemli duruyordu Bence orada 

gördüğüm en iyi Yapı oydu. Gezdiğimiz diğer tarihi mekanların arasında da çok beğendiğimiz 

majdanek Nazi toplama kampıydı . Orada tarihin en karanlık dönemlerinde bir tanesi geçmişti. Bir hiç 

uğruna yüz binlerce kişi katledilmişti. 2. Olarak da Old Town’du  Çok şirin bir bir yerdi.Polonya'nın En 

Güzel yanları da sokakları gerçekten çok temizdi, Trafik kurallarına da  uyuluyordu ve benzeri birçok 

özellik. Günden güne Polonya ile ilgili daha çok tecrübe kazanıyorduk ve her Geçen gün oranın tadı 

daha çok çıkmaya başlıyordu. Düşüncelerim kısaca bunlardı Umarım bir gün bir daha böyle bir 

deneyim yaşarız. Eğer bana böyle bir etkinliği bir daha Katılmak ister miydin diye sorsalardı hiç 

düşünmeden yine kabul ederdim. 

 

First of all, from the first moment I got on the plane, the people around us were smiling, cheerful and 

kind people. On the first day in Warsaw the Collegium Civitas building looked very majestic. I think it 

was the best Building I've ever seen there. Among the other historical places we visited was the 

majdanek Nazi concentration camp, which we liked very much. It was there that one of the darkest 

periods in history had passed. Hundreds of thousands of people were killed for nothing. Secondly, it 

was the Old Town. It was a very cute place. The most beautiful parts of Poland were the streets were 

really clean, the traffic rules were followed and many similar features. We were gaining more and 

more experience with Poland day by day, and we started to like it more and more every day. These 

were my thoughts in a nutshell. I hope one day we will have such an experience again. If they asked 

me if I would like to attend such an event again, I would accept without hesitation. 

 

 

 


