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خالد العسس مواطن بولندا  بقلم آتاب ارشادات عن آيفية التأقلم مع الحياة في بولندا  آتب: مقدمة 

صل من االم بولندية األلة مسلمة سنية و ب سوري من عائمن عائلة مختلطة االجناس بحيث األ

عائلة مسيحية آاثوليكية و حصل على فرصة العيش في آال البلدين بحيث انه عاش في بولندا منذ 

الوالدة الى سن الثامنة من عمره و من ثم و ألسباب عائلية رحل الى سويا و اآمل دراسته هناك 

سوريا إلى الرحيل  إلى ان أصبح في الثامنة عشر من عمره حيث أنه أضطر بسبب الحرب في

 و استقر فيها إلى يومنا هاذا  2012مجددًا  إلى بولندا بعام 

 

 بعض المعلومات عن بولندا

 

 Rzeczpospolita :بالبولندية الجمهورية البولندية رسميا  Polska :بالبولندية بولونيا أو بولندا
Polska جمهورية   ألمانيا ، وتحدها غربًاأوروبا الوسطى تقع في دولة هي

 معتزل روسي آاليننغراد ومنطقة وبحر البلطيق شرقًا بيالروسيا أوآرانيا جنوبًا وسلوفاآيا التشيك

مما   )ميل مربع 120726(آيلومتر مربع  312679إجمالي مساحة بولندا هو . شماًال وليتوانيا

ويبلغ عدد سكانها أآثر من  .أوروبا في 9األآبر في العالم وأآبر  69يجعلها تحتل المرآز الـ 

 ,البلد االآثر سكانا في العالم 34بولندا هو  نسمة 38500000
سادس عضو االآثر اآتظاظا بالسكان في االتحاد األوروبي، وعضو في مرحلة ما بعد الشيوعية  

حدوية تنقسم إلى ستة عشر تقسيم  دولة بولندا هي .االتحاد األوروبي حيث عدد السكان في من

 .إداري

حاآم  ,األول Mieszko ، عندما آان966 عام البولندية إلى دولة المؤرخين تتبع اقامة العديد من

فقد تأسست مملكة  .المسيحية إقليم توازي تقريبا، مع انه في الوقت الحاضر بولندا قد تحولت إلى

بعد ما عززت جمعية سياسية طويلة األمد مع دوقية ليتوانيا من  1569وعام  1025بولندا في 

توقف الكومنولث تدريجيا . ، وتشكيل الكومنولث البولندي الليتوانياتحاد لوبالن خالل التوقيع على

، عندما تم تقسيم األراضي البولندية 1795-1772من الوجود في السنوات 

الجمهورية البولندية  استعادت بولندا استقاللها باسم .والنمسا ،الروسية واإلمبراطورية بروسيا بين

 .1918في نهاية الحرب العالمية األولى عام  الثانية

مع غزو بولندا من  الحرب العالمية الثانية ، بدأت1939بعد عقدين من الزمن، في سبتمبر 

  واالتحاد السوفياتي ألمانيا النازية قبل

 . الحرب في خالل توفي أآثر من ستة ماليين مواطن بولندي .مولوتوف ريبنتروب آجزء من ميثاق

، تم تشكيل حكومة مؤقتة البولندية المدعوم من السوفييت، والتي، بعد فترة من 1944وفي عام  

من االتحاد السوفياتي والجمهورية  تابعة دولة قدم ترتفع إلىالصراع، استفتاء وانتخابات مزورة، و

 من بولندا رزيكزبوسبوليتا لجمهورية شعبية ، والتي سميت رزيكزبوسبوليتا بولسكا البولندية
Ludowa  1952في عام. 

، أطيح بالحكومة المارآسية اللينينية، اعتمدت بولندا دستور جديد ترسيخ 1989خالل ثورات عام  
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الجمهورية " ، وغالبا ما يشار إليها باسم  رزيكزبوسبوليتا ديمقراطية تحت اسم مكانتها آدولة

 .ةالبولندية الثالث

، تمكنت من الحفاظ الحرب العالمية الثانية على الرغم من التدمير الواسع الذي شهدته بولندا خالل

 54و أ تراثي مدرج في التراث العالمي لليونسكو موقع 14هناك . على الكثير من الثروة الثقافية

منذ نهاية الفترة الشيوعية، حققت بولندا . اآلثار التاريخية والعديد من الكائنات من التراث الثقافي

  .في مجال التنمية البشرية" عالية جدا"مرتبة 

 

 التاريخ

 

ُضمت أجزاء آبيرة من بولندا   1025 عام ملك بولندي آأول (Chrobry) خروبري ُنصب

عندما   1241 وتعرضت لضرية قاسية عامم 1163 عام طورية الرومانية المقدسةاالمبرا إلى

ألماني بولندي من  جيش وأبدت اإلمارات الجنوبية ولم ينفع باتو خان بقيادة المغول اآتسحها

، ُأعلن قيام القرن الخامس عشر بالد تدريجيًا فيبعد إعادة توحيد ال. إيقافهم في معرآة ليغنيتسا

و     1793 ،1772 ُقسمت بولندا ثالث مرات في األعوام .ليتوانيا مع 1447 الوحدة عام

، اتفقت الدول نابليون بعد هزيمة .تاديوش آوسيوسكو وآخرها آان بعد انتفاضة 1795

 بقيهكذا م  1815 عام نهائيًا فيما بينهم تقسيم بولندا على وروسيا  بروسيا ،النمسا تصرةالمن

الحرب  في خضم أحداثم  1916 حتى إعالن قيام مملكة بولندا مجددًا عام دولة شعبًا بال البولنديون

وفي السنوات الالحقة ضم أراضي م  1918 ُأعلنت الجمهورية عام 1919 - 1914 العالمية األولى

 ،1939 - 1919 في فترة ما بين الحربين العالميتين .بولندية سابقة للدولة

عاشت بولندا حالة من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، ساعد ضعفها في السيطرة على  

اتفاق عدم االعتداء . لمستمر على ذلكاألوضاع في مواجهة التهدبد السوفيتي واأللماني ا

كذا ه. ، قسم األراضي الواقعة بين بلديهما ومن ضمنها بولندا1939 عام وستالين هتلر بين

، حيث تقدمت 1939 أيلول/سبتمبر 1بغزوها لبولندا في  الحرب العالمية الثانية فتيل ألمانيا أشعلت

القوات السوفياتية من جهة الشرق وأصبحت بولندا خالل أيام معدودة غير موجودة على خريطة 

 .البالد األوروبية

 

واستولت الحقًا على شرق  1941 عام االتحاد السوفياتي الحرب على ياألمان لكن سرعان ما أعلنت

تمكنت القوات السوفياتية من هزيمة القوات األلمانية وبسط السيطرة السوفياتية على . بولندا أيضًا

بدأ السوفييت ببناء   حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تراجع م1945 بولندا مجددًا عام

الكتلة  فاصبحت بولندا جزء من. لى الطريقة السوفييتية الشيوعيةالبولندية الجديدة ع الدولة

حلف  ُأسس 1955 شعبية بدستور جديد وفي عام ُأعلنت بولندا آجمهورية 1952 ففي عام الشرقية

 .وارسو

من تشكيل أول  1989 بدأت الحرآة الديمقراطية بالصعود في بداية الثمانينات إلى أن تمكنت عام 

 .حكومة بدون رئيس شيوعي
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أعلنت . أول رئيس للبالد منتخب 1990 أصبح عام (Wałęsa) ليخ فاونسا 

أصبحت بولندا في نفس . للغربرغبتهم في االنضمام  1991 عام وتشيكوسلوفاآيا هنغاريا بولندا،

 1 وفي يوم) الناتو( بحلف شمال األطلسي 1999 العام عضو بالمجلس األوروبي، عام
  .االتحاد األوربي أصبحت بولندا عضوا في 2004 مايو

 

 

 الجغرافيا

 

والمناطق  أوروبا أراضي بولندا تكون منطقة طبيعية انتقالية بين المناطق المنخفضة في شرق

طبيعة البالد في الشمال سهلية بينما تزداد المرتفعات آلما اتجهنا  .ألمانيا المنخفضة في شمال

جمهورية  حدود بولندا الطبيعية مع وآارباتي السوديت تشكل سلسلتي جبال. جنوبًا

هو  فيسوا نهر. متر 2499فاع قدره بارت (Rysy) أعلى جبل هو جبل ريسي .وسلوفاآيا التشيك

من مساحة % 28تغطي الغابات . يكون الحدود الطبيعية مع ألمانيا) أودر( أودرا أطول نهر، نهر

تقع بولندا . المناخ بشكل عام معتدل، ويصبح قاريا آلما اتجهنا شرقًا وخاصة جنوب شرق. البالد

من الجنوب، واالتحاد  و التشيك و سلوفاآيابحر البلطيق من الشمال، وسط قارة أوروبا، ويحدها 

من الشرق والشمال الشرقي، وألمانيا من الغرب، نبلغ مساحتها ) السابق(السوفيتي 

  سنة آيلو مترًا مربعًا، وعدد سكانها في)312,683(

موانئها علي نسمة، وأهم المدن آراآوف، وبوزنان، ومن ) 37,860,000(، )م 1988 -هـ 1408(

، وعدد سكانها حوالي )فارشافا(وعاصمتها وارسو) دانزنج(بحر البلطيق شتشاتشيتن وجدانيسك 

 .قسمًا) 16(مليونين، وتنقسم البالد إداريًا إلى 

آيلومتر،  500تضم أرضها ثالثة أقسام، سهول شمالية، وتطل على بحر البلطيق بطول يصل إلى 

ساحلية، تمتد من مصب نهر أودر إلى خليج دانرنج، والقسم وتشرف على مجموعة من البحيرات ال

الساحلي من هذه السهول قليل الخصوبة تتخللة الكثبان الرملية، أما القسم الجنوبي من السهول 

فيعد أآثر خصوبة نسبيًا، وإن آانت تربته تتكون من الرآامات الجليدية، والقسم الثاني من أرض 

ستوية السطح أثرت فيها التعرية الجليدية، ويليها القسم الثالث وهو بولندا هضبة قليلة االرتفاع م

 ). الفودالند(المضرس من ارضها حيث القسم الشمالي من سفوح الكربات الغربية 

ينتمي مناخ بولندا إلى النمط القاري البارد، وهذه السمة تأتي من موقعها المتطرف، وبعدها عن 

وتنخفض الحرارة في معظم مناطقها إلى ما دون الصفر،  المؤثرات االطلنطية، فالشتاء بارد

ويتساقط الثلج في معظم أيام الشتاء، ويثأثر المناخ بالرياح الباردة القادمة من الشمال، والصيف 

 .دافيء، والتساقط المطري معظمه صيفي، والمرتغعات الجنوبية أوفر مطرًا من السهول في الشمال
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 المناخ

 

من يوم آلخر  الطقس ، ومن أبرز خصائصه هو التغير الكبير في أحوالمناخ معتدل يسود بولندا

والمحيط  ألخرى، نتيجة لتأثيرات الكتل الهوائية الدافئة الرطبة القادمة من البحر سنة ومن

وتصادمها مع الكتل الهوائية الباردة الجافة القارية القادمة من أعماق القارتين األوربية  األطلنطي

 . واآلسيوية

بشكل عام يسود طقس معتدل بحري الجزء الغربي من بولندا مع تغير في نسبة الرطوبة صيفا 

دة أو حرارة أما الجزء الشرقي فيسوده طقس قاري مع تغيرات حا. وزيادة في هطول األمطار

أآثر المناطق دفئا هي الواقعة في الجنوب الغربي من بولندا في . شديدة مع طقس صيفي جاف

 . الجزء الغربي من منخفض ساندومير

وأشد المناطق في بولندا برودة هي الواقعة في الشمال الشرقي أي الجزء المسمى منطقة 

 .السوفاوآى، والمسمى بأرض القطب البولندي البارد

تربة بولندا دافئة ورطبة وان آان يحدث أحيانا أن تصبح في غاية البرودة وذلك حينما تنخفض  تعد

في  ةالحرار ويتراوح متوسط درجات. درجات تحت الصفر 10درجة الحرارة إلى أقل من 

 . في الشمال الشرقي -5,5درجة في الشرق و  -4,5درجة في الغرب إلى  -1,0فيما بين  يناير شهر

. فتصبح درجة الحرارة لطيفة مع سقوط أمطار في أغلب الوقت وهبوب العواصف الصيفأما في

في  درجة مئوية 20وية على الساحل و ئدرجة م 17إلى  يوليو وتصل درجة الحرارة في شهر

وأقصى معدل له يكون في فصل  ,والمرتفعات الجبال يكون في طاراألم أعلى معدل لسقوط. الجنوب

 .الصيف

 

 الجذب السياحي في بولند

 

غالبا ما  ، أصبح مكان2004واالنضمام لالتحاد األوروبي على  1989بولندا، وخصوصا بعد عام 

وترتبط أهم المعالم السياحية في بولندا مع البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية . يرتادها السياح

وفقا لبيانات المعهد . انهم جذب ماليين السياح سنويا من جميع أنحاء العالم. واألحداث الثقافية

مليون سائح  15دار ، وبمق2006مليون سائح في عام  15.7السياحي، وآان زار بولندا بنسبة 

  2007في عام 

 

 البيئة الطبيعية

تنجذب الزوار من الجبال . بولندا وبيئة متنوعة الطبيعية، التي هي بعيدة نسبيا عن التنمية البشرية

جبال تاترا، وهو :  من بين الوجهات األآثر شعبية هي. وساحل البحر، واالحتياطيات من البحيرة

، غابة بيلويزي، Karkonosze ير االيثيلين أورال ؛أعلى قمة في البولندية، والشه
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Bieszczady ،Dunajec نهر خانق في Pieninyمازورسكي ، Pojezierze ،

Kampinos الحديقة الوطنية وغيرها الكثير. 

  الوجهات السياحية حسب المدينة

 مناطق الجذب السياحي في وارسو .1

 الطريق الملكي آراآوف .2

 يستوكالتراث اليهودي تريل في بيال .3

 المباني التاريخية واألماآن

 Wrocław قاعة الذآرى المئوية في .1

 روآلو نافورة .2

 ، ساحة السوقTumski Ostrów : روآلو المدينة القديمة .3

 Ślęża جبل .4

 Świdnicaو Jawor الكنائس الخشبية للسالم في .5

 المدينة القديمة) آراآوف(آراآوف  .6

 13من القرن Wieliczka منجم ملح .7

 من جنوب ليتل بولندا الكنائس الخشبية .8

 دير ياسنا جورا في شيستوشوا .9

 Kalwaria Zebrzydowska مالذ في .10

 القصر والمدينة القديمة Wilanów وارسو .11

 جنيزنو آاتدرائية .12

 سانت روش آنيسة في بياليستوك .13

 البلدة القديمة في تورون تورون .14

 غدانسك المدينة القديمة في غدانسك .15

 زاموسك .16

 لوبالن .17

18. Augustów قناة 
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19. Muskau بارك 

 القالع  .20

 افيل القلعة الملكية .21

22. Malbork القلعة 

23. Książ القلعة 

24. Chojnik 

 Czocha القلعة .25

26. Grodziec القلعة 

27. Niesytno القلعة 

28. Krzyżtopór 

29. Ogrodzieniec 

 

 

 

 

 القرى الشعبية

1. Chochołówفويفود بولندا الصغرى ، 

2. Bączal قرب آراآوف Biecz المعروفة قليال 

3. Srebrna  السفلى فويفودغورا، وسيليزيا 

4. Krzeszówسيليزيا السفلى فويفود ، 

5. Legnickie القطب 

6. Gogołówقرب ، سيليزيا السفلى فويفود Świdnica  مع التراث العالمي

 الكنائس للسالم
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 السكان

 

البولنديون يشكلون الغالبية العظمى بينما هناك أقليات غجر ألمانية، أوآرانية، ومن روسية البيضاء 

الجاليات األجنبية المقيمة ويكون الفيتناميون هم األغلبية، يتلوهم اليونانيون بين . وغيرها

لقد خضع سكان بولندا إلى العديد من عمليات النقل الجماعي أثناء سيطرة القوى . والمقدونيين

المختلفة من جيرانها، وهم أآثر شعوب وسط أوروبا نموًا، ويتكون السكان من البولندين وهم 

وشرد منهم عدة ماليين في  قتل عظمي من السكان، ثم أقليات ألمانية وروسية، ولقدالغالبية ال

الحرب العالمية الثانية، وترتفع الكثافة السكانية في الجنوب وتقل في الشمال، وبدأ سكان المدن 

 الشيوعية الوحيدة التي تعترف بالتعليم الديني، فغالبية بالتزايد نتيجة الصناعة ،وبولندا الدولة

 .، وهذا عامل من عوامل مقاومة النفوذ الشيوعي الذي سقط أخيرًاالكاثوليك سكانها من

نسمة، األمر الذي يضعها في  38,116,000حوالي  2007 بلغ عدد سكان بولندا في ديسمبر

عالميا وهذا يضعها في المرآز السابع من ناحية عدد السكان بين الدول األوربية  34المرآز 

 )من سكان القارة األوربية% 5,3وبنسبة (

من سكان دول االتحاد األوربي % 8,4وفي المرآز السادس بين دول االتحاد األوربي أي بنسبة  

 .نسمة في آم مربع 122من ناحية الكثافة السكانية إذ تبلغ الكثافة السكانية فيها  25

 .من إجمالي عدد السكان يسكنون المدن البولندية% 61,5نسبة 

من % 4,4يمثلون (ألف نسمة  1689,6والتي يبلغ عدد سكانها  وارسو ومن أآبر المدن العاصمة 

 779,1(ومن المدن الكبرى األخرى يأتي على الترتيب مدينة وودج ) إجمالي عدد السكان في بولندا

 574,1) وبوزنان (ألف نسمة 637,5) وفروتسواف( )ةألف نسم 757,7(، وآراآوف )ألف نسمة
ألف ) 370,2 وبيدغوش (ألف نسمة 414,0) وشتيتشن (ألف نسمة 461,0) وغدانسك (ألف نسمة

 .)ألف نسمة 322,3(وآاتوفيتسه ) ألف نسمة 356,6(نسمة ولوبلين 

ويبلغ متوسط % 51,6بينما تبلغ نسبة اإلناث % 48,4تبلغ نسبة الذآور في المجتمع البولندي 

 سنة 78,9لغ عند النساء في حين يب سنة 70,5العمر للرجال 

 

 اللغة

 

 .السالفية ، التي تتبع اللغاتالبولندية اللغة الرسمية هي اللغة

 الروسية التشيكية السلوفاآية: تشابه من حيث النطق اللغات التالية 
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 الدين

 

، منهم حوالي الثلثين من الممارسين للدين والباقي فقط آاثوليك من البولنديين هم% 90حوالي 

آاردينال تنصيب  .ويهودية ومسلمة وبروتستانتينية أورثوذآسية هناك أيضًا أقليات. اسميًا

دعم الصحوة م  1978 عام يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان آارول فويتيال ليصبح آراآوف آنيسة

 .الحكم الشيوعي يامالدينية في البالد وخاصة إ

 

 االعياد و العطل

 1 عيد العمال ،عيد الفصح يناير/األول من آانون الثاني رأس السنة الميالدية العطل الرسمية هي
تاسع  عيد القربان سابع خميس بعد عيد الفصح، عيد العنصرة ،مايو/أيار 3 ، يوم الدستورمايو/أيار

األول من تشرين  عيد جميع القديسين ،اغسطس/آب 15عيد الصعود خميس بعد عيد الفصح،

تشرين  11 وعيد االستقالل ديسمبر/آانون األول 26-25 وعيد الميالد المجيد وليلة نوفمبر/الثاني

 .نوفمبر/الثاني

 

 

 

 السياسة

 

 النظام السياسي

 

 البرلمان البولندي. أصبحت بولندا بعد انتهاء الحقبة الشيوعية دولة ديمقراطية برلمانية
(Zgromadzenie Narodowe) مجلس األعيان: مكون من مجلسين اثنين (Senat)  100وبه 

رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء الذي يعين من . عضو 460وبه  (Sejm) عضو ومجلس النواب

 . س الدولة اعتمادًا على نتائج االنتخابات النيابيةرئي
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 :أهم األحزاب البولندية

 آاثوليكي-يميني متطرف :(PiS) القانون والعدالة .1

 يساري :(SLD) تحالف اليسار الديمقراطي .2

 وسط :(PO) القاعدة المدنية .3

 )وسط(حزب الفالحين  :PSL حزب الشعب .4

 األحزاب الفلكلزرية

  عنوان في النت:ليبرالي-محافظي -يمني :(UPR)الواقعةاتحاد السياسة  .1
 يساري :(UP) اتحاد العمل .2

 

 السياسة الخارجية

 

آان هناك  .1990 - 1945 فيما يتعلق بالسياسة الدولية بين االتحاد السوفياتي آانت بولندا تتبع

. يوعية من ضمنها بولندابين دول الكتلة الش الكوميكون برنامج تعاوني اقتصادي مكثف ُيعرف باسم

 1990وبولندا عقود عدة بعد الحرب، إلى أن ُوقعت أخيرًا عام  ألمانيا استمر تطبيع العالقات بين

بحدود بولندا التي آانت دائمًا موضع  ألمانيا وجبهااتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، اعترفت بم

بعد  .ألمانيا الغربية قات دبلوماسية معبإنشاء عال 1972 قامت بولندا عام. خالف بين البلدين

وسقوط الحكم الشيوعي في بولندا، أصبحت البالد تتبع سياسة موالية  االتحاد السوفياتي انهيار

آانت يومًا ما  البلد التي. للغرب وداعية لالنضمام إلى المنظمات واالتفاقيات الدولية واألوروبية

االتحاد  يرى). الناتو( بحلف شمال األطلسي نفسها عضو 1999 أصبحت عام حلف وارسو تحتضن

في بولندا بلدًا واعدُا وخاصة في مجال الزراعة، الذي قد يجيء بالخيرات على االتحاد،  األوروبي

لالتحاد، التي  2004 علمًا بأنها األآبر من حيث المساحة والسكان بين الدول العشر المنضمة عام

 ولندامن ضمنهم ب

 

 التقسيم االداري و اهم المدن

 

آل  .(województwo) محافظة 16 والبالد مقسمة إلى 1999منذ إعادة التقسيم اإلداري عام 

من الحكومة المرآزية  (Wojewoda) منها له برلمانها الخاص وحكومتها ورئيسين واحد معين

 . من البرلمان (Marszałek) منتخب وواحد

 777،500) ودتش :تليها) 2003عام /نسمة 1,689,600( وارسو أآبر المدن هي العاصمة 
عام /نسمة 638،401) فروتسالو ،(2003عام /نسمة 750،000) آراآاو ،(2003عام /نسمة
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عام /نسمة 461،400) غدانسك ،(2002عام /نسمة 578،900) بوزنان ،(2003

 .)2000عام /نسمة 40,000(جيراردوف ).... 2004عام /نسمة 413,000( وشتاتشن(2003

 المقاطعات البولندية هي

  

 

 األقتصاد

 

اقتصاد بولندا صناعي زراعي وتساهم الصناعة بنصف الدخل القومي، وأهم الصناعات تتمثل في 

بناء السفن والسيارات واآلالت الكيميائية وتكرير البترول والزجاج والمنسوجات، اما الزراعة 

من سكان بولندا وتشغل نصف مساحة البالد، ومسموح في بولندا بالملكية % 32فيعمل بها حوالي 

من اإلنتاج الزراعي ،وأهم % 84من األراضي الزراعية، وتنتج % 87لفردية، ويملك المزارعون ا

 . الحاصالت القمح والشعير

هذا إلى جانب الشوفان والجودار، وهو المحصول األول، والبنجر السكري ،والبطاطس والخضر 

 مازورسكي-فارمينسكو )1
 warmińsko-mazurskie 

  بولندا الكبرى )2
wielkopolskie 

 شفينتوآشيسكي )3
 świętokrzyskie 

  سوبكارباتيا )4
podkarpackie 

 بولندا الصغرى )5
 małopolskie 

 بومورسكي-آويافسكو )6
 kujawsko-pomorskie 

 لوبوسكي )7
 lubuskie 

 łódzkie ودزآي )8

 لوبيلسكي )9
 lubelskie 

 مازوفيتسكي )10

 mazowieckie 

 دولنوشلنسكي )11
 dolnośląskie 

 أوبولسكي )12
 opolskie 

13(  
 podlaskie 

 pomorskie بومرن بومرسكي )14

 śląskie شليزين شلنسكي )15

 غرب بومرن زاخودنيبومورسكي )16
zachodnio 
pomorskie 
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ات الخشبية وقلت اآلن ،وتغطي الغابات ربع مساحة بولندا ،وآانت تصدر آميات آبيرة من المنتج

عن ذي قبل، وتوجد أفضل المراعي في جنوب بولندا، والثروة الحيوانية عنصر هام في اقتصادها، 

 .ومعظم ثروتها الحيوانية من األبقار والخنازير

توج هذا التحول في  ,لسوق مع انهيار الحكم الشيوعيتحول اقتصاد بولندا إلى اقتصاد ا 

من مساحة بولندا للزراعة % 60تستخدم حوالي  .االتحاد األوروبي بانضمام البالد إلى 2004 عام

 . لذا  القطاع الزراعي أهم أعمدة االقتصاد، الذي ينقصه االستثمارات واإلصالح

 .، الخضروات والفاآهةالشمندر السكري ،البطاطس،الحبوب أهم المنتجات الزراعية هي

 بحيث أن تصبح بولندا أهم منتج زراعي في االتحاد األوروبي خالل األعوام القادمةمن المتوقع  

 .تملك البالد ثروة حيوانية ضخمة

 .هي أهم المعادن المتواجدة في بولندا والرصاص الخارصين بأنواعه، الفحم 

 لسفن، تكرير النفط، الورق، المنسوجات، الكيميائية واإللكترونيةأهم الصناعات هي اآللية، بناء ا 

 .المدن والطبيعة البولندية تجذب مئات اآلالف من السياح سنويًا و إن

وشمال  البلقان ، وبينأوروبا تعد بولندا بلدًا مهمًا فيما يتعلق بالتجارة والنقل بين شرق وغرب

تدير معظم شبكات السكك  (Polskie Koleje Państwowe) شرآة القطارات البولندية ,أوروبا

أهم الموانئ . هناك شبكة طرق برية آبيرة ولكن ينقصها الطرق السريعة. الحديدية في البالد

 .هي شرآة الخطوط الجوية الوطنية (LOT) لوت شرآة. ، غدينياشتاتشن ،غدانسك البحرية هي

 

 

 

 الثقافة

 

تاريخها  لها طابع فريد وضعت نتيجة  1000توصيل ثقافة بولندا بشكل وثيق مع معقد عام 

مع جذور في ثقافة بروتو السالف، مع مرور الوقت . لجغرافيتها عند التقاء الثقافات األوروبية

ية ثقافة البولندية قد أثرت بعمق العالقات تتشابك مع العالمين الجرمانية، الالتينية من والبيزنط

وآذلك في الحوار المستمر مع العديد من المجموعات واألقليات العرقية األخرى التي تعيش في 

 . بولندا

تقليديا ينظر إلى الناس من بولندا ومضياف للفنانين من الخارج وحريصة على متابعة االتجاهات 

 .الثقافية والفنية الشعبية في بلدان أخرى

ترآيز على التطور الثقافي في آثير من األحيان لها األسبقية والبولندي ال 20و  19في القرنين  

ساهمت هذه العوامل في طبيعة تنوعا الفن البولندي، مع آل . على النشاط السياسي واالقتصادي

 .الفروق الدقيقة المعقدة
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 شخصيات مشهورة

 

 Kopernik ،Fryderyk ميكوالج: بولندا هي مسقط رأس العديد من الشخصيات المتميزة منها
جزف  ،آازيميرز بوالسكي ،تاديوش آوسيوسكو، ماريا سكلودوفسكا آوريشوبان، 

 آارول فويتيال) يوحنا بولس الثاني والبابا ليخ فاليسا ،بيلسودسكي

فنه ضخمة إلى األحداث التاريخية األآثر أهمية على  Matejkoآرس الرسام البولندي العظيم يناير

 .Wyspiański األراضي البولندية، جنبا إلى جنب مع الكاتب المسرحي والرسام والشاعر ستنيسو
دي الطليعية ومؤلف مثاال على فيلسوف البولن Witkiewicz (Witkacy) ستنيسو Ignacy آان 

 .آتاب النظريات الجمالية

 12يرجع تاريخ األدب البولندي يعود إلى القرن 

، آدم Kochanowski ، يناير شمل العديد من مشاهير الشعراء والكتاب مثل ميكوالجتبولندا 

ستانيسلو  ،Gombrowicz ، فيتولدBolesław Prus ،Juliusz Słowacki ميكيفيتش، الالعب

 Czesław ، الالعبفالديسالف ريمونت ،Sienkiewicz ، هنريكMakuszyński ، آورنلليم
 [164] .باللغة اإلنجليزية آاتب ملحوظ من األعمال جوزيف آونراد آان البولندية. ميلوش

مان رو تشمل العديد من المخرجين السينمائيين العالم الشهير البولندي الفائزين جوائز االوسكار

 ، آرزيستوفيانوش آامينسكي ،Rybczyński زبيغنيو ،أندريه جدة ،بوالنسكي
Kieślowski، الممثالت معروفة خارج بولندا، وتشمل هيلينا .أنيسكا هولندا Modjeska  وبوال

 .نيغري

 

 

 المجتمع

 

بولندا لديها ، تقليد طويل األمد من التسامح تجاه األقليات، فضال عن عدم وجود تمييز على أساس 

قبل الحرب العالمية الثانية، جعلت األقليات العرقية تصل نسبة آبيرة . الدين أو الجنسية أو العرق

، و حرآة من المساواة بين الجنسين ممتازحافظت بولندا على مستوى . من السكان البولنديين

 .عزز المساواة السلميةت حقوق اإلعاقة أنشئت و

بولندا طوال معظم تاريخها , آانت بولندا أول دولة في العالم تحظر العقاب البدني في جميع أشكاله 

الطويل، شهدت هجرة محدودة جدا من الخارج؛ هذا االتجاه يمكن أن يعزى إلى حد آبير إلى رفض 

 19مرات في الخارج، فضال عن احتالل أراضيها خالل معظم القرون بولندا إلى عدم وجود المستع
 20 القرن ال وأوائل

على الرغم من هذا، فقد لفترة طويلة تم اعتبار البالد وجود مجتمع متسامح جدا، مما يتيح 

يمكن أن يقال هذا لوقف حد  , المساواة في الحقوق لجميع الناس بغض النظر عن خلفياتهم العرقية
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عهد الملك آازيمير الثالث العظمى وقبوله للجالية اليهودية في بولندا، في الوقت الذي  آبير من

 .توقفت معظم دول أوروبا في المزاج واإلجراءات المعادية للسامية

 .تاريخ اليهود في بولندا يجسد التعايش السلمي لألمة مع مجموعة عرقية معينة 

أصبح ). 2002 احصائية(البولندية في المنزل  وندثتحي٪ من المواطنين 96.7اليوم، ما يقرب من 

متجانسة عرقيا في العالم نتيجة لحدود تغير جذريا بعد الحرب الدو السكان بولندا واحدة من أآثر 

 .العالمية الثانية والهجرات الالحقة

هذا التجانس هو نتيجة الترحيل بعد الحرب العالمية الثانية بأمر من السلطات السوفيتية، الذين  

 البولندية  اللغة يرغبون في إزالة

ضمن حقوق األقليات العرقية في بولندا مباشرة من تعلى عكس العديد من البلدان األخرى بولندا  

يات األلمانية واألوآرانية والبيالروسية آبيرة في ، واليوم هناك أقل)35المادة (قبل دستور بولندا 

  .بولندا

 ألن، المثلية ، رفض البرلمان البولندي التشريعات المقترحة على الشراآات المدنية2013في عام 

ضد،  ولكن للمرة األولى أنها أعطت حق اللجوء لشخص مثلي  آانتالبولندي غالبية المجتمع 

، آانت CBOS 2013وفي استطالع للرأي أجرته . جه الجنسيالجنس من أوغندا على أساس التو

٪ مقابل اعتماد األزواج من نفس الجنس، وآانت 88٪ من البولنديين ضد زواج المثليين، آانت 72

من دستور  18وتحظر المادة . ٪ ضد مثليون جنسيا ومثليات يظهر علنا طريقتهم في الحياة68

  .بولندا زواج المثليين

، بولندا تحسنت آثيرا صورتها في العالم، وبالتالي تلقى 1989يوعية رسميا في عام بعد انهيار الش

 .(EU) المزيد من الدعم من النجاح االقتصادي األخير في البالد ودخول الفعلي في االتحاد األوروبي
المواطنين البولنديين سمعة طيبة وعمال الصلب في االتحاد األوروبي، وذلك أساسا  وقد حصل

نتائج لمنظمة األمن . 2004مجموعة واسعة من فرص العمل خارج حدود دولتهم، منذ عام بسبب 

معظم ساعات في  تعملأن البولنديين  2004من المسح أظهر عام  (OSCE) والتعاون في أوروبا

 .عالميًا الثاني و يكونون بهادا في المرآز األسبوع

  .العالمبولندا ال تزال واحدة من أآثر البلدان سلمية في 

 

 الموسيقى

 

والتقليدية  Penderecki فنانين من بولندا، بما في ذلك ملحنين الشهيرة مثل شوبان أو

والموسيقيين الشعبية إقليمي، وخلق مشهد الموسيقى الحية والمتنوعة، التي تعترف بها حتى 

، 2006اعتبارا من عام . وديسكو البولو śpiewana poezja أنواع الموسيقى الخاصة، مثل

وبولندا هي واحدة من البلدان القليلة في أوروبا حيث الروك والهيب هوب تهيمن على موسيقى 

 . الموسيقى البديلة، في حين يتم تشجيع جميع أنواع أنواع البوب
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 13يمكن تتبع أصول الموسيقى البولندي بقدر ما يعود إلى القرن 
حتوي على مكونات متعددة األلحان المتعلقة ، التي تSącz تم العثور على المخطوطات في ستاري 

 SIE ومستنقع Bogurodzica المؤلفات المبكرة األخرى، مثل لحن. الباريسية مدرسة نوتردام
rodzi )التاريخ أيضا )أ رقصة بطيئة بولندية تتويج لملوك البولندية من قبل الملحن غير معروف ،

، ولدت و Radomia ملحوظ أوال، ميكوالج ضقد يعود إلى هذه الفترة، ولكن، الملحن المعروف 

آالهما مقره في آراآوف  -، مجموعتين الموسيقية الرئيسية 16خالل القرن . 15عاش في القرن 

الملحنين آتابة . أدت إلى التطور السريع للموسيقى البولندي -واالنتماء للملك ورئيس أساقفة فافل 

 .Gomółka ، وميكوالجZieleński الج، ميكوWacław Szamotuł خالل هذه الفترة تشمل
ديوميديس آاتو، وهو اإليطالية األم المولد الذي عاش في آراآوف من حوالي سن الخامسة، 

األآثر شهرة في محكمة سيغيسموند الثالث، ويتم استيراد سوى  lutenists أصبحت واحدة من

 .لموسيقى الشعبية األمبعض من األساليب الموسيقية من جنوب أوروبا، ولكن المخلوطة لهم ا

، تطورت الموسيقى الكالسيكية البولندي إلى أشكال الوطنية مثل رقصة بطيئة 18في نهاية القرن 

 . بولندية
 شوبان والالعب Fryderyk جزف إيلسنر وتالميذه: آانت الملحنين األآثر شعبية 19في القرن 

Ignacy Dobrzyński. ارولآانت الملحنين األوبرا هاما من عصر آ Kurpiński وستنيسو 
Moniuszko في حين أن قائمة العازفون المنفردون الشهير والملحنين وشملت هنريك 
Wieniawski ،Juliusz Zarębski.  قد الملحنين البارزين قال انه  20و  19في مطلع القرنين

 Szymanowski ، مع آارولMieczysław Karłowicz والالعب Zeleński آان اديسواف
عاش في باريس ولكن آانت له  Tansman الكسندر. ب أهمية قبل الحرب العالمية الثانيةتكتس

 Penderecki ، وآرزيستوفGórecki ، هنريكLutosławski فيتولد. صالت قوية مع بولندا
 Panufnik تتألف في بولندا وهاجر أندريه

الكثير من الملحنين البولندية  زارها الموسيقى الشعبية التقليدية البولندية تأثير آبير على أعمال

شوبان، بطال قوميا المعترف بها على نطاق واسع  Fryderyk المعروفة، وليس أآثر من ذلك على

آل أعمال شوبان تنطوي على البيانو ويطالبون من الناحية الفنية، مؤآدا الوضوح . من الفنون

ل يعرف باسم قصيدة ذات ثالث وملحن آبير، اخترع شوبان الموسيقية على شك. والعمق التعبيري

مقاطع مفيدة وجعل االبتكارات الرئيسية للسوناتا البيانو، المازورآا، الفالس، الموسيقى الهادئة، 

 رقصة بطيئة بولندية، القطعة الموسيقية، مرتجلة وتمهيدا، آما انه آان الملحن عدد من
polonaises ليدية البولنديةالتي اقترضت بشكل آبير من الموسيقى الشعبية التق. 

هو إلى حد آبير بفضل له ان هذه القطع اآتسبت شعبية آبيرة في جميع أنحاء أوروبا خالل القرن  

في أيامنا هذه الموسيقى الشعبية األآثر تميزا يمكن سماع في البلدات والقرى الجبلية في  .19

 .الجنوب، خاصة في المنطقة المحيطة منتجع الشتاء من زاآوباني

اليوم لديه المشهد الموسيقي نشطة للغاية، مع أنواع موسيقى الجاز والمعادن يجري شعبية  بولندا

، خلق أسلوب Komeda موسيقيي الجاز البولندي آرزيستوف مثل. خاصة بين الجماهير المعاصر

منذ . ، وال تزال شعبية لهذا اليوم1970و  1960فريد من نوعه، والذي آان األآثر شهرة في 

 الشيوعية، أصبحت بولندا مكانا رئيسيا لمهرجانات الموسيقى على نطاق واسع، وأهمها هيسقوط 
Open'er مهرجان، مهرجان أوبول ومهرجان سوبوت. 
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 الفنون البصرية

 

أنتجت مدرسة . الفنون البولندية قد تعكس دائما التوجهات األوروبية مع الحفاظ على طابعها الفريد

 الضخمة من الجم ر آيمةتصو Matejko التأريخية التي وضعتها ينايرآراآوف من اللوحة 

من المؤيدين المتحمسين من  Witkiewicz آان ستنيسو. واألحداث الهامة في التاريخ البولندي

 Młoda شهدت حرآة .Chełmoński الواقعية في الفن البولندي، ممثلها الرئيسي هو جوزيف
الفن البولندي المعاصر، واشتبكت في قدر آبير من التجريب والدة ) يونغ بولندا(والتليفزيون 

، ومجموعة Mehoffer فوزي، جWyspiański ستنيسو , Malczewski رسمي بقيادة جاسيكال

 . االنطباعيين ينمن البولندي

 Makowski تأثر فن تاديوس. فناني القرن العشرين الطالئع تمثل مختلف المدارس واالتجاهات
. داخل لغة البنائية Stażewski وهنريك Strzemiński في حين عملت اديسواف. من التكعيبية

، Nowosielski ، جيرزيTarasewicz ، ليونOpałka تشمل الفنانين حاليا المعاصر الرومانية

في جيل  Wąsiel وزبيغنيو Kozyra بالكا، وآاتارزينا Mirosław ، الالعبSiudmak فويتشخ

 ، أليناKobro ، آاتارزيناXawery Dunikowski لندي األآثر شهرةتشمل النحاتين البو. الشباب
Szapocznikow وماغدالينا Abakanowicz.  منذ سنوات ما بين الحربين، والفن البولندي

 .والتصوير الوثائقي تتمتع باعتراف عالمي

 . Świerzy البولندي المشارك، مع هنريك أوقعت وفالديمار بأسم في الستينات تم تشكيل مدرسة 

أآاديمية الفنون الجميلة، آلية آراآو  Matejko أفضل مدارس الفنون الجميلة في بولندا هي يناير 

من شتشيتسين، ، أآاديمية الفنون وارسو للفنون وتصميم األزياء، وأآاديمية الفنون الجميلة في

 .أآاديمية الفنون الجميلة Geppert جامعة الفنون الجميلة في بوزنان ويوجينيوس

 

 وسائل اإلعالم

 

ألن في ايام الشيوعية آانت وسائل االعالم وضعت بولندا حرية الصحافة منذ سقوط الشيوعية، 

 .تابعة للحكومة فقط

ومع ذلك، التلفزيون واإلذاعة العامة ال تزال تخضع لرقابة الحكومة، ويمارس هذا من خالل وآالة  

، الذي يشبه إلى اللجان التنظيمية التلفزيون في الدول  راديوفوني اي تلفيزي  رادا آرايوفا تسمى

 .المتقدمة األخرى

هو  TVP .ات التلفزيونية الوطنيةبولندا لديها عدد من وسائل اإلعالم الرئيسية، أهمها هي القنو

نحو ثلث دخلها يأتي من رخصة البث االستقبال، في حين يتم إجراء . هيئة اإلذاعة العامة في بولندا

قنوات التلفزيون الرسمي السائدة في بولندا . بقية اإليرادات من خالل اإلعالنات التجارية والرعايات

باإلضافة إلى هذه القنوات . في البالد TVP) اإلقليمية، فضال عن البرامج TVP 2و  TVP 1، هي 

 TVP، وثائقية  TVPالرياضة،  TVP تدير عددا من البرامج النوع محددة مثل TVPالعامة، 
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تلفزيون بولونيا، وهذه األخيرة هي قناة المملوآة للدولة مخصصة  و ,مسلسالت TVP، الثقافية

 .لبولندي في الخارجلشتات اللنقل التلفزيوني اللغة البولندية 

ساعة، أهمها هي بولسات أخبار،  24بولندا لديها عدد من القنوات اإلخبارية بث دوليا وعلى مدار 

TVN 24.  مثل بولسات وشبكة آبيرةهناك عدد من وسائل تلفزيونية خاصة TVN , canal+ ,  و

 .... .غيرها الكثير 

من التطور، مع الصحف اليومية مثل غازيتا بولندا لديها صناعة األخبار المطبوعة درجة عالية 

آثر تقليدية، و هي األ وغازيتا بولسكا) جمهورية( جيتشبوسبوليتا، )الجريدة االنتخابية(فيبورتشا 

 .آثيرة فيها الكتابة المثيرة Fakt وحفز فكريا التقارير والصحف مثل 

عمل حتى اليوم، تأسست في عام تزال تهي واحدة من أقدم المطبوعات في البالد ال جيتشبوسبوليتا 

على الجائزة المرموقة  تحصل 2006، وفي عام ةالتقارير البولنديلمعظم معقال  ت، أصبح1920

أفضل صحيفة  و جيتشبوسبوليتا هي ،)صحيفة بريطانية(لكونها، جنبا إلى جنب مع الجارديان 

  .مصممة في العالم

، غازيتا Gość Niedzielnyألنجورا، ا Tygodnik في الصحف األسبوعية األآثر شعبية هي

 .، نيوزويك بولسكاW SIECI ،Rzeczyبولسكا، 

 

 

 األدب

) على سبيل المثال، يناير دلوجوسز(خالل العصور الوسطى، معظم الكتاب والعلماء البولندية 

 آتب فقط باللغة الالتينية، اللغة المشترآة من الرسائل األوروبية

، الذي أصبح أول آاتب البولندي لكتابة معظم Kochanowskiآسر هذا التقليد من  و تم

 باللغة البولندية أعماله

،  Sienkiewicz، هنريكآدم ميكيفيتش المؤلفين 20والقرن  19وشملت خصوصا بارزة 

 والالعب  Gombrowicz، فيتولدفالديسالف ريمونت ، Bolesław Prusالالعب

Czesław ميلوش 

، ابن آاتب مسرحي والشاعر البولندي أبولو  1857)-(1924جوزيف آونراد فاز

آورزينيويسكي، والشهرة في جميع أنحاء العالم مع الروايات باللغة اإلنجليزية والقصص التي 

وقد فاز اثنين من الكتاب النثر البولندية على . اصر الخبرة الوطنية البولنديةيتم اطالع مع عن

 وريمونت  Sienkiewiczجائزة نوبل في األدب
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 REJ ميكوالج
(1505-1569) 

 Ignacy الالعب
 آراسيكي

(1735–1801) 

 آدم ميكيفيتش
(1798–1855) 

 Sienkiewicz هنريك
(1846–1916) 

 

 

 

 

 Bolesław الالعب
Prus 

(1847–1912) 

 فالديسالف ريمونت
(1865–1925) 

 تشيسالف ميلوش
(1911–2004) 

 يسالوا سزيمبروسكا
(1923-2012) 

 

 

 

 

 

 

 بولندا لديها تاريخ طويل ومتميز من إنتاج الشعراء من الطراز العالمي

شعراء الوطنية الثالث من  ("wieszcze trzej") "- ثالثة الشعراء"ومن بين أشهرها هي 

 آلمة البولندية يعني .Słowackiو آرازينسكي ،ميكيويتش: األدب الرومانسي البولندي

"wieszcz" "وهو مصطلح المناسب لاللرؤى الثالث، الذين أعربوا عن  -" آاهن"أو " نبي

 مشاعر ليس فقط لألمة البولندية لكنه توقع مستقبلهاال
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 العمارة

 

 .المدن والبلدات البولندية تعكس الطيف آله من األساليب األوروبية

آنيسة آراآوف، ومميزة لبنة القوطية من  من ويمثل العمارة الرومانية من قبل القديس أندرو

والمقطع المقنطرة هي العناصر المشترآة من السندرات مزينة . آنيسة سانت ماري، غدانسك

 .آما في قاعة المدينة في بوزنان ,عصر النهضةمن  العمارة البولندية

وقت متأخر،  وعلى األخص في قصر المطران في آيلسي، تتعايش مع  حتاالنهضة  من بعض 

 .بطرس وبولس في آراآوف .الباروك في وقت مبكر آما هو الحال في آنيسة

 ومع ذلك، فإن عددا من المبانى القديمة نجت. اآلثار المعمارية في بولندا على اريخ رحيمالم يكن الت

القالع والكنائس والمباني الفخمة، وغالبا ما فريدة من نوعها في السياق اإلقليمي أو : و منها 

 .األوروبي

الحرب  مجددة بالكامل بعد أن دمرت في و هيبعضها قد تم ترميمه بشق األنفس، مثل قلعة فافل،  

المدينة  منطفة وغدانسك وارسو ذلك البلدة القديمة والقلعة الملكية في، بما في العالمية الثانية

 .القديمة

عمارة غدانسك هي في معظمها من مجموعة متنوعة هانزية، على الطراز القوطي المشترك بين ال

 .مدن التداول السابقة على طول بحر البلطيق وفي الجزء الشمالي من أوروبا الوسطى

النمط المعماري للفروتسواف هو ممثل أساسا من العمارة األلمانية، نظرا ألنه آان لقرون تقع داخل 

 .األلمانية الواليات

 .مثال جيد للمدينة من القرون الوسطى المحفوظة جيدا يهو مرآز آازيميرز دولني على فيستوال  

القوطية وعصر النهضة  مثل العاصمة البولندية القديمة، آراآوف، يصنف من بين أفضل حفظا 

 .المجمعات الحضرية في أوروبا

 بولندا الشرقية، حيث تم االعترافمناطق من  Kresy Marchlands وفي الوقت نفسه، إرث 
Wilno وLwów )دورا خاصا  ومن المراآز الرئيسية للفنون، لعباثنين  هم) اآلن فيلنيوس ولفيف

التي تستحق في تطوير الهندسة المعمارية البولندية، مع بنية الكنيسة الكاثوليكية الخاصة 

  .المالحظة

أبراج الجانب، مرئية في . ن العمارة الباروآيةم 17يتم وضع عالمة على النصف الثاني من القرن 

 .في بياليستوك هي نموذجية لاللباروك البولندي Branicki قصر

قصر في  Branicki األوسمة وافر من. يمثل الباروك الكالسيكية سيليزيا من جامعة في فروآالف

حت حكم ملك من وارسو ت في آان مرآز الكالسيكية البولندية. وارسو هي سمة من نمط الروآوآو

 .ستانيسالف أغسطس بونياتوفسكي أسمه الماضي البولندي

 .قصر على الماء هو أبرز مثال للعمارة الكالسيكية الجديدة البولندية 

 Poznański قلعة لوبالن يمثل إحياء الطراز القوطي في الهندسة المعمارية، في حين أن عزرايل 
 .قصر في لودز هو مثال على االنتقائية
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 المطبخ البولندي

 

  .لتاريخ بولندا صبح انتقائي للغاية نظرايوقد تطور المطبخ البولندي على مر القرون ل

العديد من أوجه التشابه مع المأآوالت األوروبية الوسطى األخرى،  البولندي في سهم المطبخ

، والروسية واألوآرانية البيالروسية والمأآوالت الهنغارية، وآذلك النمساوية ،األلمانية وخاصة

  .اليهوديةواإليطالية الفرنسية تقاليد الطهي

والشتاء ) اعتمادا على المنطقة( ولحم البقر والدجاج لحم الخنزير ومن غنية في اللحوم، خاصة

 .، والتوابل)الملفوف في طبق بيجس(الخضار 

وآذلك الحبوب مثل  kluski آما أنه مميز في استخدامها ألنواع مختلفة من المعكرونة وأبرزها هي 

 عموما،  البرغل

وقت آبير تتطلب وغالبا ما األطباق التقليدية . مطبخ البولندي يستخدم الكثير من القشدة والبيضال

 .للتحضير و الطبخ

آمية سخية من الوقت للعمل والتمتع بوجبات الطعام  ألخذ العديد من البولنديين يسمحوا ألنفسهم 

أو فطور عيد الفصح الذي قد يستغرق  (Wigilia) االحتفالية، خصوصا عشية عيد الميالد عشاء

 .في بعض األحيانعدة أيام للتحضير 

 

 

 الرياضة

 

 .هي الرياضة األآثر شعبية في البالد، مع تاريخ غني من المنافسة الدولية) آرة القدم( آرة القدم

لمتحد، ومجلس العمل ا والمالآمة وآرة اليد الكرة الطائرةو وآرة السلة والميدان المضمار سباقات

ورفع  والسباحة والمبارزة والتنسالهوآي ، الجليدالتزلج ،والقفز للتزلج ،الدراجات النارية سباق

 .هي الرياضة الشعبية األخرى األثقال

عندما حقق  1980، واستمرت حتى أوائل 1970 عاموقع عصر الذهبي لكرة القدم في بولندا في 

بحيث يتخذ سات آأس العالم لكرة القدم مناف معظمالمنتخب البولندي لكرة القدم أفضل النتائج في 

فاز الفريق بالميدالية الذهبية في آرة القدم في دورة  و  1982و  1974 عام في المرآز الثالث

 ايضًا.1992و  1976في  تينميداليتين فضيبوفاز أيضا  1972االلعاب األولمبية الصيفية عام 

 عام ، استضافت بطولة آأس األمم األوروبية لكرة القدم فيأوآرانيا جنبا إلى جنب مع بولندا

2012.  

 15 تي في المرتبةويأ عالميًا المرآز الرابعواحتل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال البولندي 

هو منافس األشداء نجاحا آبيرا وحصل  Pudzianowski ماريوس. الطائرة للسيداتفريق الكرة 

أقوى رجل في العالم من أي منافس آخر في العالم، والفوز في الحدث في آمن األلقاب  الكثيرعلى 

 .للمرة الخامسة 2008عام 

بدرجات ممتازة ا، وأدى سباقات الفورموال واحد تسأول سائق فورموال واحد البولندي روبرت آوبي
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، متسابق Gollob بفضل توماس ات النارية الدراج اتحققت بولندا عالمة مميزة في سباق و آما

 .للغاية بولندي ناجح

فريق سباق الدراجات النارية الوطني لبولندا هو واحد من المنتخبات الكبيرة في سباق الدراجات  إن

  .جدا في مختلف المسابقات رية الدولي وناجحالنا

، وخاصة في فصل جبال الهيمااليا إنجازات آبيرة في تسلق الجبال، وال سيما في لدى بولندا 

 .الشتاء

، Pustelnik ، بيوترWielicki ، آرزيستوفKukuczka هم  األآثر شهرة ولنديالمتسلقين الب

، Pawlikowski ، ماسيجCzok ، أندريهHajzer ، ارتورBerbeka ، ماسيجZawada أندريه

 .Baranowska واندا روتكيويكز، آينغا Kurtyka ، فويتشخGajewski ريزارد

وتجذب  ورآوب الدراجات الجبلية والتزلج والتسلق الجبال البولندية هي المكان المثالي للتنزه،

 . العالمالماليين من السياح آل عام من جميع أنحاء 

، والتجديف ومجموعة والتجديف ،لصيد األسماك شواطئ البلطيق والمنتجعات والمواقع شعبية

 .واسعة من الرياضات األخرى، تحت عنوان المياه

 

 

 

 التعليم

 

 Szkoła) التعليم المدرسي يبدأ من سن السادسة أو السابعة في المدرسة االبتدائية
podstawowa) وينتهي في المدرسة الثانوية (Liceum) اإلعدادية، مرورًا بالمدرسة 
(Gimnazjum). هناك عدة شهادات جامعية أهمها البكالوريوس (licencjat) والحقًا الماستر 

(magister) والدآتوراة (doktor). 

وطنية من بينها  جامعة 126البولنديون هم واحد من أفضل المجتمعات تعليمًا في أوروبا في بولندا 

 ).البوليتيكنيك واألآاديميا التقنية(جامعة تقنية  22جامعة عامة و 17

ألف عالم نصفهم من حملة  100ويعمل فيها أآثر من . جامعة خاصة 301وآذالك  

 .الدآتوراه شهادة

 24و  19بين (ميليونان من الشباب مما يعني حوالي نصف الشباب هم في عمر التعليم العالي

 ،)عاما

 48% عاما مستوى 24و 19ينكّبون على الجامعات حيث بلغت نسبة عدد الطالب ما بين  

 بالمقارنة مع الشباب عموما في هذا العمر 

ف أل 384و  2003 ألف طالب في عام 360وقد تخرج من الجامعات . وهذه النسبة بازدياد مستمر

 .  2014في العام التالي
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 التصنيفات الدولية

فيما يلي روابط لتصنيفات دولية من بولندا من معاهد البحوث والمؤسسات بما في ذلك اختيار 

 .الناتج االقتصادي ومؤشرات مرآبة مختلفة

 تاريخ البلدان الترتيب مؤشر

 35th 187  2013 مؤشر التنمية البشرية

 38th 177  2013 فهرس مدرآات الفساد

 5th 34  2012 وقت العمل منظمة التعاون والتنمية

 50th 165  2014 مؤشر الحرية االقتصادية

 26th 176  2013 مؤشر العولمة

 23rd 162  2014 مؤشر السالم العالمي

سنوي الترتيب الخصوصية للبلدان،  الخصوصية الدولية

2007 
19th 45 

 19th 180  2014 مؤشر حرية الصحافة مراسلون بال حدود

 14th 21 للطفولة صندوق األمم المتحدة للطفولة

 49th 142  2013 اهزية الشبكيةمؤشر الج

 22nd 50  2012 إنتاج سيارات ضياء

 34th 142  2013 مؤشر ليجاتوم الرخاء

 8th 60  2013 مؤشر إتقان اللغة اإلنجليزية

 13th 65 2012 الرياضيات في ييم الطلبةالبرنامج الدولي لتق

 8th 65 2013 العلوم  ييم الطلبةالبرنامج الدولي لتق

 9th 65 2013 القراءة  البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
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 السكن 

 

 

وتضم الغرف التي تؤمنها , فيما يتعلق بالسكن فأن الجامعات تخصص أماآن لسكن الطالب األجانب 

, وفي حال عدم رغبة الطالب في األقامة في سكن الطلبة. الجامعات مكانًا لطالبين أو ثالثة طالب

عن  فبأستطاعته مع بعض زمالئه إذا مارغب ذلك أن يستأجر سكنًا خاصًا به وهو األفضل بعيدًا

وباالضافة اسعار العقار في بولندا جدا رخيصة  اتكلم عن واقع تجربة .. مشاآل سكن الجامعة 

بعض المناطق في وارسو  واولشتن  وبلوبلن   

 

 المواصالت 

 

) قطارات ،أنفاق , ترام , سكك حديدية , حافالت ( تتميز بولندا بشبكة متكاملة من وسائل النقل من 

أجزاء المدينة أو الدولة ، آما يوجد العديد من شرآات سيارات األجرة التي التي تربط بين جميع 

يمكن أستدعاؤها عن طريق الهاتف ومن األفضل في البداية أن يمتلك الطالب العنوان الذي يقصده 

أما فيما يتعلق بالمواصالت بين . مكتوبًا باللغة البولندية لتجنب عدم معرفة السائق باللغة األنكليزية

مدن فهناك شبكة متفدمة من القطارات التي تربط المدن الرئيسية فيهاال . 

 

 

 االنترنت 

وتعرض جميع شرآات األتصاالت األرضية والخلوية , يستخدم األنترنت بصورة واسعة في بولندا

ويمكن ألي شخص توقيع عقد مع أحدى تلك الشرآات على أساس إقامته . خدماتها في هذا المجال

سرعة (سيحصل عليها ، أما أسعار هذه الخدمات فهي تتفاوت تبعًا للخدمة المقدمة الموقتة التي 

آما توجد قاعات اإلنترنت في الجامعات ومساآن ). السلكي, أرضي, طريقة األستقبال, األنترنت

الطلبة حتى أن بعض هذه المساآن تقدم خدمة اإلنترنت في الغرف الخاصة بالطلبة إلى جانب وجود 

مقاهي اإلنترنت في أرجاء الدولةالعديد من  . 

 من الشرآات المعروفة لتزويد خدمة االنترنت

Orange  

Polsat 

UPC 
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NETIA 

Vectra 

 

 

 حرية الحرآة في بولندا وأرجاء أوربا 

 

وبإعتبار بولندا عضوًا في األتحاد األوروبي ومنطقة , ال توجد أية قيود تحد من الحرآة داخل الدولة

التي تصدر [ بين الدول األوروبية المنضمة إلى هذه المعاهدة ببطاقة اإلقامة  الشنجن فيمكن التنقل

أوجواز السفر] لك بعد انتهاء مدة الفيزا  . 

 

 

 انظمة المرور والسرعة

 
فالسرعة المسموح بها , شبيهة باألنظمة المطبقة في دول األتحاد األوربي) بولندا(أنظمة المرور في 

أما الطرق , س/آم 90أما السرعة المصرح لها على الطرق العادية فهي , س/آم 50داخل المدن هي 
السرعة وهناك أنظمة مرورية صارمة في حالة عدم التقيد ب, س/آم120السريعة فيجب أن التتعدى 

 القانونية 

 

 

 النظام الصحي 

 

. يمكن للجميع استخدام بطاقة التأمين الصحي األوروبية تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية

بولندا لديها أيضا اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة والسويد وسلوفاآيا، والذي يخول هؤالء 

المجانيةالمواطنين في الحصول على الرعاية الطبية  . 
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 المطارات 

 

, )ليخ فاونسيا(ومطار آراآوف , )فريدريك شوين(مطار وارسو : تعتبر أهم المطارات في بولندا هي

) ريمبيخوفو(وغدانسك , )بيجوفيتسيه(وآاتوفيتسيه , )ليمنتا(وودج , )الفيتسا( وبوزان   

 

 الجيش 

عام 18عير ألزامي سن الخدمة من سن   

من حيث القوة عالميًا و هو من  19يحتل المرآز  2016الف جندي  120 تعداد الجيش البولندي
 اقوى جيوش اوربا

 العام الى المسلحه قواتها لتطوير دوالر مليار 43.8 النفاق خططها عن البولنديه الحكومه اعلنت

2022  

  االسلحه لتحديث برنامج 14 على دوالر مليار 30.5 تخصيص سيتم دوالر مليار 43.8 مبلغ ومن

 التحديث برامج قبل من التغطى اخرى عسكريه ومعدات اسلحه لشراء تخصيصه فسيتم مايتبقى اما

  14 ال

 االنفاق بزيادة الناتو متطلبات لتحقيق ستسعى بولندا ان اعلن البولندي الرئيس فان لذلك اضافة

  االجمالي القومي الناتج من%  2 الى ليصل الدفاعي

  2022 عام دوالر مليار 2.55 و 2016 عام الدفاع لميزانية دوالر مليون 300 اضافة سيتم حيث 

 في االجمالي القومي للناتج وايجابي مستقر نمو:  شيئين خالل من الهدف هذا لتحقيق بولندا وتعتمد

 الى االن% 21-20 من الكامله الدفاعيه الميزانيه الى المشتريات نسبة زيادة مع القادمه السنوات

 2022-2017 االعوام في%  37.3

  التفاؤل آثيرة تبدو البولنديه التوقعات

 من انه اال - نظريا ممكن آونه من الرغم على - الضعف الى العسكريه المشتريات نسبة فزيادة

 الدفاع وزارة هيكليه في وعميقه واسعه تغيير عمليات اجراء يتم مالم عمليا تحقيقه الصعب

  البولنديه

 الى العسكريه المشتريات نسبة تزيد ان بولندا تستطيع ان المتوقع من فأنه الواقعيه الناحيه فمن

  اآثر ال% 25 الى لتصل الكامله الدفاعيه الميزانيه

"  جيشها لتحديث خططها على دوالر مليار 30.11 انفاق على قادره ستكون بولندا ان يعني وهذا

 " الماضي العام خطتها في اعلنت آما مليار 43.8 من بدال
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 وضعها تم التي االهداف ان آما التمويل في عجزا سيعاني البولندي الجيش فأن االساس هذا وعلى

  آلها تحقيقها يتم لن

  مراجعه اعادة الى بحاجه الجيش لتحديث البولنديه الخطه فأن مختصر بشكل

 تعرضا االآثر المشاريع مراجعه الضروري من فأن اعاله ذآرها تم التي والعراقيل المشاآل وبسبب

 :للخطر

 دبابات استبدال هو المشروع من الهدف ان حيث :والميكانيكيه المدرعه القوات تطوير مشروع - 1
T-72 ومدرعات BMP-1 احدث ومدرعات بدبابات البولنديه. 

 انها الى اضافه Leopard 2A5 و Leopard 2A4 نوع مستعمله دبابات بالفعل استلمت بولندا ان

  2019 عام تستلمها ان المقرر ومن Patria مدرعه 307 لشراء صفقه على بالفعل وقعت

 ! للتوقف معرضا يكون وقد بدايته في هذا المشروع الزال العموم وعلى

 

 اسناد وسفن دوريه وزوارق آورفيتات شراء ويشمل :البحريه االخطار مواجهه مشروع - 2

  تقليديه وغواصات

 االهم فهو الوقت نفس وفي,  وتعقيدا تكلفه االآثر التقليديه الغواصات شراء مشروع ويبدو

  لبولندا بالنسبه استراتيجيا

 ومرونه جيده ردع قوه لبولندا يعطي مما آروز صواريخ حمل على قادره التقليديه فالغواصات

  ممتازه استراتيجيه

 تبدا جديده المهام متعددة مقاتله 64 بشراء بولندا تفكر :المهام متعددة مقاتالت شراء مشروع - 3

  2022-2021 العام في للخدمه بالدخول

 لما الدفاعيه الميزانيات من ستنفق المشروع هذا على االموال من آثيره نسبه ان من الرغم وعلى

  ايضا متفائله تدو البولنديه الخطه ان اال 2022 عام بعد

 48-30 بين الجديده المقاتالت عدد يكون ان يتوقع آما المقاتالت تسليم يتأخر ان المتوقع من لكن

 " 64 من بدال"  مقاتله

 

 

 سيجعلها ذلك فان 2022 العام الى قواتها لتحديث دوالر مليار 30 انفاق بولندا استطاعت اذا فانه

  المشتريات مجال في المنطقه في رائده

آما انها تصنع االسلحة و   خاص بشكل الغربيه االسلحه لموردي مهمه سوقا بولندا وسيجعل
 تصدرها منها االسلحةال خفيفة و العربات المدرعة و غيرها
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 مع السالح صيانة وآلفة باالسعار مهتما يبدو البولندي المشتري فان االخرى االيجابيه النقطه

 و امكانية تصنيع قطع الغيار  سالح صفقه اي في التقنيه نقل بضروره االهتمام

 

يولندابداية حياتنا في   

 

لنبدأ حياتنا في بولنداعلينا ان نعي بعض االختالفات االساسية بين الشعوب العربية و الشعب 

البولندي من حيث العادات و التقاليد و االرتباطات العائلية و بعض االختالفات الحساسة في التعامل 

ة بين الناس على الصعيد اليومي التي من الممكن ان تسبب بعض المشاآل البداي  

العائلة: أوال  

آما نعلم أن العائلة شئ مهم و في بعض االحيان مقدس بل النسبة لشعوبنا العربية في معظم 

االحيان بحيث معظم العائالت العربية تحافظ على زيارة العائلة وقت المناسبات الدينية أو األفراح 

خاالت و هذا آما ان قداسة العائلة في معظم االحيان تمتد من األم و األب و حتا اوالد األعمام و ال

آما أن معظم العائالت العربية تحاول جاهدة السكن بل القرب من بعضها البعض اي بنفس الحي او 

المدينة و الآن في بولندا سوف نالحظ اإلختالف   بما ان الشعب البولندي شعب عامل و الشخص 

ه و هو من االسباب البولندي مستعد السفر الى اقصى العالم للعمل في المجال الذي يحبه و يبدع في

الرئيسية لمعظم األشخاص في بولندا لعدم محافظتهم للقرب من العائلة مقارنتًا مع معظم الشعوب 

 العربية والآن ايضًا ال نستطيع القول ان البولنديين ال يزورون عائالتهم ابدًا ولكن في معظم االحيان 

  

االساسية بين الشعوب العربية و الشعب لنبدأ حياتنا في بولنداعلينا ان نعي بعض االختالفات 

التقاليد و االرتباطات العائلية و بعض االختالفات الحساسة في  تالبولندي من حيث العادات و

 التعامل بين الناس على الصعيد اليومي التي من الممكن ان تسبب بعض المشاآل البداية 

 

 

اة العائلةحيال  

 

االحيان مقدس بل النسبة لشعوبنا العربية في معظم آما نعلم أن العائلة شئ مهم و في بعض 

االحيان بحيث معظم العائالت العربية تحافظ على زيارة العائلة وقت المناسبات الدينية أو األفراح 

آما ان قداسة العائلة في معظم االحيان تمتد من األم و األب و حتا اوالد األعمام و الخاالت و هذا 

ربية تحاول جاهدة السكن بل القرب من بعضها البعض اي بنفس الحي او آما أن معظم العائالت الع

المدينة و الآن في بولندا سوف نالحظ اإلختالف   بما ان الشعب البولندي شعب عامل و الشخص 

البولندي مستعد السفر الى اقصى العالم للعمل في المجال الذي يحبه و يبدع فيه و هو من االسباب 

شخاص في بولندا لعدم محافظتهم للقرب من العائلة مقارنتًا مع معظم الشعوب الرئيسية لمعظم األ

 العربية والآن ايضًا ال نستطيع القول ان البولنديين ال يزورون عائالتهم ابدًا ولكن في معظم االحيان
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التواصل يكون لمناسبات مثل أعياد الميالد و أفراح الزواج و بعض المناسبات الدينية و معظم  

اس في بولندا تمتد صلتهم بشكل قوي مع األب و االم و بشكل متوسط مع أخوات االب و االم و الن

بشكل ضعيف مع اوالد االعمام و الخاالت  و خصوصا في داخل المدن الكبرى في بولندا وعاداتا ما 

رفين تكون الروابط العائلية اقوى في مناطق االرياف و ايضا بسبب العمل بحيث في بولندا آال الط

الزوج و الزوجة يعمالن و النساء في بولندا تعمل مثل الذآور و اآثر احيانا فينطبق فعليًا همن 

المثل الشعبي الشهير المرأة نصف المجتمع و بسبب هاذا فإن نسبة انجاب االطفال في بولندا ضئيلة 

نتهي بهما األمر بإنجاب نسبيًا مقارنتًا بل المجتمعات العربية و ذالك لقلة الوقت لتربية االطفال في

طفل او طفلين و احيانا ثالثة لدى العائالت ذو الحالة المادية القوية و التي في معظم االحيان توظف 

شخصًا ما لتربية االطفال و االعتناء بهم و بحاالت نادرة و معظمها في االرياف ينجب الزوجين اآثر 

 من ثالثة 

 

 

 العادات و التقاليد

 

سأبدء من التحية التحية في بولندا مختلفٌة عن التحية العربية المعروفة بين الشعوب العربية و هي 

احدى اهم االشياء التي يحب علينا التعرف عليها و التي قد تسبب حرجًا او بعض المشاآل و 

 اإلضرابات إن لم نعيها و خصوصا لدى العائالت المحافظة و المتدينة مثل التقبيل 

يل بين الرجال و النساء في بولندا في منطقة الخد عند التحية  هي التحية المعتادة في بولندا التقب

حتا لو آان اللقاء بينهما ألول مرة فهو ليس شيئًا ليسبب الذعر لدينا على العائالت المحافظة و 

دينية او خصوصا المسلمة الشرح للشخص اآلخر عند التقدم للتقبيل بأن هاذا ال يناسبهم ألسباب 

لعادات و تقاليد و أنا متأآد بأن الشخص البولندي سيتفهم ذالك بحيث الشعب البولندي متفهم جدا 

  لهذه االمور  و لن يكرر هذه التحية معكما ابدًا بعدها

يحث بولندا دولة ديموقراطية و يحق ألي شخص أن يأمن بما شاء طالما انه ال يؤدي اآلخرين أو 

نا تنتهي عندما تبدء حرية االخرين فلنتعرف عل الحرية البولندية قانونا و يأسر   حريتهم فحريت

 على ما تنص

 

يجب علينا احترام االخرين ويجب احترام حريتهم ايضآ واحترام آرآئهم فلكل شخص له حريته 

باتخاذ قراراته ويجب احترام االشخاص بل تشجيعهم على طرح ارآئهم وابداء الرأي بها فالحريه 

الديموقراطيه وهي ايضا نوع من ان يبدي الشخص او االنسان مقترحاته حول شي ما او  نوع من

ان يعطي رأئيه ويطرح افكاره حول موضوع ما فيجب االحترام والتقدير ، ان االحترام هو أحد القيم 

 الحميدة التي يتميز بها اإلنسان، ويعبر عنه تجاه آل شيء حوله أو يتعامل معه بكل تقدير وعناية

فهو تقدير لقيمة ما أو لشيء ما أو لشخص ما، وإحساس بقيمته وتميزه، أو لنوعية . والتزام

يتجلى االحترام آنوع من . الشخصية، أوالقدرة، أو لمظهر من مظاهر نوعية الشخصية والقدرة

لكن  أو مبدأ التعامل بالمثل،" احترام اآلخرين"األخالق أو القيم، آما هو الحال في المفهوم الشائع 

... يفضل عدم الخلط بينها" االهتمام واالعجاب " هنالك فرق بينة وبين عدة مصطلحات مثل 

ان احترام حق الحريات واألراء تعبر عن . ويفضل عدم المبالغة في االحترام حتى ال يساء الفهم

 مدى احترام الشخص نفسه 
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الن احترامك لألخرين . مبادئنا  لذلك يجب علينا ان نحترم حرية االخرين ويجب ان ال نفرض عليهم 

  هو احترامك لنفسك اوآل ومن ثم لهم

و بعد تعريفنا للحرية و الديموقراطية يحب علينا فهم ان الديانة هي رأي و الرأي محمي من 

القانون فيجب علينا ان ال نخجل او نخاف   من ديننا او معتقداتنا النه حقنا المشروع و محمي من 

  ف لكل شخص له حرية االعتقاد بما يشاءالقانون البولندي 

 فلنرجع اآلن معن لنتابع موضوع العادات و التقاليد و لمسئلة التحية 

التقبيل بين الرجل و الرجل أو المرأة و المرأة هو مسموح والآن غير محبذ و انا مدرك تماما انه   

و األصدقاء إلى أنه في بولندا شيئ معتاد في المجتمعات العربية و خصوصا بين االقارب و العائالت 

هي أن يكون : هاذا النوع من التحية يرمز إلى المثلية الجنسية للذين ال يعلمون ما  معناها فهيه 

و يوجد الكثير ممن .لدى الشخص انجذاب نفسى وعاطفى وجنسى تجاه أفراد من نفس جنسه

واألبحاث التي تقول أن وتوجد بعض الدراسات . يملكون هذه الميول والمشاعر بصورة طبيعية 4 %

 .من سكان العالم هم أصحاب الميول المثلي

و يجدر التنبيه إلى أن الكثير ممن لديهم هذه الميول ال يقومون بأي ممارسة جنسية مثلية  اي ان 

المثلية الجنسية ال تعني ممارسة الجنس  مع نفس جنسك بل هي دالك االحساس بالميول الجنسي و 

ك لكنها تتوج غالبا بممارسات جنسية مثليةالعاطفي لنفس جنس  

لذلك من االفضل اال نمارس هاذا النوع من التحية مع الغرباء الذين نلقاهم ألول مرة أو مع االقارب 

و األصدقاء على مرئى من الناس إال في حالة إذا آنت مثليًا جنسيًا و نعرف أن الشخص االخر مثليًا 

ع من التحية عندها نستطيع أن نمارس هاذا النو  

المثلية الجنسية مسموحة في بولندا لذلك قد نرا هاذا النوع من التحية في بعض االحيان إال أن 

2016الزواج للمثليين ممنوع بحسب القانون البولندي لعام  و ُيمنع تبني األطفال للمثليين الن  

 بولندا من اآثر الدول المحافظة بداخل االتحاد األوربي

 

 

ي شعب محب للسالم و الطبيعة و الحيوانات شعب مضياف و محترم شعب نظيم جدا الشعب البولند

معظم الناس هنا تستحم على االقل    مرة يوميًا قبل النوم آما يوجد الكثير منهم ال يأآلون منتجات 

   اللوحومية للرفق بل الحوانات

الشعب البولندي  ال يرمي القمامة على الشوارع و االرصفة و حتا بعضهم اذا رئى بعض القمامة 

في مكان عام يلتقطها و يرميها في  اية سلة قمامة قريبة و لو لم تكن تخصه آما ان بولندا تقوم 

في بيوتنا علينا بتدوير القمامة  و تعد بولندا من الدول الرائدة بهاذا المجال في معظم االماآن و حتا 

فصل القمامة بحسب المواد الخام بحيث خارج المنازل يوجد حاويات مختلفة و فعلى سبيل المثال 

علينا رمي البالستيك في حاويات البالستيك و المعادن في حاويات المعادن و الزجاج في حاويات و 

بحيث يستخر منها الحقا  المواد العضوية ققشر الموز و بقايا الطعام في حاويات المواد العضوية

الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء آما يمنع رمي األجهزة  األلكترونية أو األثاث في القمامة هناك 

شرآات مختصة إلعادة التدوير يجب علينا األتصل بهم و أخبارهم ما هو نوع األثاث او األجهزة 

ا و في معظم األحيان تكون هذه األلكترونية التي نريد التخلص منها عندها يرسلو سيارة ألخذه

الخدمة مجانية تمامًا حيث يكون ربح هذه الشرآات المادي من إعادة تدوير هذه األشياء التي نريد 

 التخلص منها 
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 بعض االمثلة عن فوائد التدوير و أهميتها في الدول االوربية

 

 البالستيك مخلفات تدوير :: أوًال

 يمكن اختصارها في نوعين رئيسين هما البالستيك الناشفينقسم البالستيك إلى أنواع عديدة 

Hard Plasticوأآياس البالستيكThin Film Plastic. 

 .يتم قبل التدوير غسل البالستيك بمادة الصودا الكاوية المضاف إليها الماء الساخن-

عات، بعد ذلك يتم تكسير البالستيك الناشف وإعادة استخدامه في صنع مشابك الغسيل، والشما-

 .وخراطيم الكهرباء البالستيكية

ال ينصح باستخدام مخلفات البالستيك في إنتاج منتجات تتفاعل مع المواد الغذائية، أما بالستيك  -

 .األآياس فيتم إعادة بلورته في ماآينات البلورة

بعد يوم، توصف صناعة تدوير البالستيك بأنها االستثمار المضمون؛ ألن الطلب يزداد عليها يومًا  -

حيث أنه يدخل في معظم الصناعات، ويناسب جميع المستويات االقتصادية؛ فأي شخص يمكنه 

إنه تدوير البالستيك الذي تأسس عليه آالف .. االستثمار فيه سواءًا صغر أم آبر حجم أمواله

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

المنزلية والتجارية التي تصل نسبة المخلفات البالستيكية يعتمد تدوير البالستيك على المخلفات  -

، غير أنها تختلف في خصائصها وقيمتها االقتصادية والتجارية حسب %10فيها إلى ما يقرب من 

 .المجتمع الذي تخرج منه،وآذلك البالستيك ومدى إمكانية االستفادة منه مرة أخرى

ارية عديدة لألفراد خاصة ذوي المدخرات الصغيرة إن عملية تدوير البالستيك تطرح فرصًا استثم -

 .والمتوسطة

 :تعرف الى أرقام رمز تدوير البالستيك ومعناها -

آثيرا مانشاهد هذه الرموز على العلب البالستيكية، بل وآل شي مصنوع من البالستيك فهل تعلم  -

 .مامعناها؟؟

 .ل المثلث يمثل مادة بالستيكية معينةالمثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع، وآل رقم داخ -

 .والحروف هي اختصار إلسم البالستيك المرادف للرقم في المثلث -

 .السودانيآمن وقابل للتدوير، يستخدم لعلب الماء والعصير والصودا وزبدة الفول  :1الرقم  -
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ألطفال، ويعتبر يستخدم لعلب الشامبو والمنظفات والحليب ولعب ا: آمن وقابل للتدوير :2الرقم  -

 .من آمن انواع البالستيك، خصوصًا الشفاف منه

يستخدم في PVC ضار وسام إذا استخدم لفترة طويلة، وهو مايسمى بالفينيل أو الـ :3الرقم  -

مواسير السباآة وستائر الحمام، وآثيرًا مايستخدم في لعب األطفال وتغطية اللحوم واألجبان 

من هذا النوع بالذات ألنه من أخطر أنواع البالستيك وأرخصها لذا آبالستيك شفاف، لذا يجب الحذر 

 يستخدم بكثرة

 الورق مخلفات تدوير :: ثانيًا

تعتبر عملية اقتصادية من الدرجة األولى؛ وذلك ألنه طبًقا إلحصائية وآالة حماية البيئة  حيث

مخلفات ورقية سيوفر  من% 100بالواليات المتحدة األمريكية، حيث أن إنتاج طن واحد من الورق 

من المياه، باإلضافة إلى نقص في التلوث  3م 28، آذلك سيوفر )طاقة ) ساعة/ آيلو وات 4100(

 .آجم من الملوثات الهوائية 24الهوائي الناتج بمقدار 

الورق (يعتبر تدوير الورق من أآثر عمليات التدوير في العالم، وتعتمد في موادها الخام -

 .رآات والجامعات والمدارس والمكاتب الخدماتيةعلى الش) المستعمل

 المعادن مخلفات تدوير :ثالثًا-

تتمثل هذه العملية أساسًا في األلمنيوم والصلب؛ حيث يمكن إعادة صهرها في مسابك الحديد -

، ولعدد ال نهائي %100ومسابك األلمنيوم، ويعتبر الصلب من المخلفات التي يمكن تدويرها بنسبة 

 من المرات

تحتاج عملية تدوير الصلب لطاقة أقل من الطاقة الالزمة الستخراجه من السبائك، أما تكاليف تدوير 

 فقط من تكاليف تصنيعه، وتحتاج عملية تدوير% 20األلمنيوم فإنها تمثل 

 الزجاج مخلفات تدوير :رابعًا-

يث تحتاج إلى صناعة الزجاج من الرمال تعتبر من الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل آبير؛ ح

 .درجة مئوية، أما تدوير الزجاج فيحتاج إلى طاقة أقل بكثير 1600درجات حرارة تصل إلى 

في آل شهر نرمي زجاجات وعلب زجاجية تكفي لملئ ناطحة سحاب، جميع هذا الزجاج يمكن إعادة 

 .تصنيعه

 .المردمةوربما أآثر إذا آانت في  –سنة ليتحلل  4000الزجاج المصنع حاليًا يأخذ 

ياوند  385عملية التنقيب ونقل المواد الخام للزجاج التي تكفي لصنع طن واحد من الزجاج تسبب 

من النفايات، في حال إعادة التصنيع يمكن أن تحل محل نصف المكونات وتقلل نسبة النفايات إلى 

80%. 
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يوميًا، وبعضها يمكن أن الزجاج المعاد تصنيعه يمكن إستخدامه في العديد من المنتجات المستخدمة 

 :يكون شديد الغرابة، مثل

 .قوارير وعلب زجاجية جديدة-

 .زجاج مطحون بدقة يستخدم في مالعب الجولف” رمل معالج“ -

 .والمستخدم في رصف الطرق” جالسفليت“ -

 : مصادر المخلفات واألسباب التي تؤدي إلى مشكلة زيادتها

 مخلفات عضوية وال عضوية-1

وهي المواد القابلة للتخمر والتحلل، الناتجة من إنتاج وتجهيز واستهالك  :عضويةالالمخلفات -

الطعام، وهي تختلف باختالف أشهر السنة تبعًا لوجود أنواع الخضر والفواآه، وتختلف باختالف 

 .عادات وتقاليد التجمعات السكانية والموقع الجغرافي

غير القابلة لإلحتراق مثل الورق، األخشاب، وهي المواد القابلة و :عضويةاما المخلفات غير -

 .وغيرها… البالستيك، العلب المعدنية، الزجاج 

 :المخلفات التجارية-2

وهي المخلفات التي تنتج عن األنشطة التجارية المختلفة، تجمع أمام المحال التجارية واألسواق -

ها آمخلفات محال بيع اللحوم يجب المختلفة، ويمكن أن تخلط مع المخلفات المنزلية، إال أن بعضًا من

 .معالجتها بطرق خاصة

 :المخلفات الصناعية-3-

وهي المخلفات الناتجة عن األنشطة الصناعية المختلفة، يتم جمعها في بعض األحيان مع المخلفات -

المنزلية، رغم أن بعضًا منها مخلفات ضارة وسامة الحتوائها على مواد آيميائية ومواد قابلة 

، فنفايات عمليات تصنيع األغذية مثًال يجب أن تعالج قبل طرحها آنفايات لتقليل تأثير لالشتعال

 .المواد البيولوجية والكيميائية، ويتم بعد ذلك وضعها في هاضم إلنتاج طاقة حرارية

 :مخلفات المستشفيات والعيادات الطبية-4-

والسليمة بيئيًا، وغالبًا ما  وهي مخلفات خطيرة يجب معالجتها والتخلص منها بالطرق الصحيحة-

 .تتم بعملية الحرق
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 :مخلفات المسالخ والحيوانات الميتة-5-

وتشمل هذه المخلفات بقايا ذبح الدواجن والماشية واألبقار، يتطلب األمر التخلص منها في أقصر -

 .وقت ممكن ألنها نفايات تتخمر بسرعة وتسبب تكاثر الذباب والجراثيم الممرضة

التخلص غير المالئم من القمامة المنزلية تلويثًا خطيرًا وطويل األجل لألرض والهواء يسبب -

وموارد المياه ، ويعتبر التخلص من النفايات من أهم العوامل المؤثرة على نوعية معيشة البشر 

 .وبيئة العمل

 .ةوأحيانًا يتم إعادة استعمال النفايات دون األخذ بعين االعتبار تأثيراتها الصحي-

تستخدم الدول المتقدمة أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات استخدام المخلفات وإعادة تدويرها -

 :من خالل

 .االستفادة من المخلفات المنزلية بتحويلها إلى سماد عضوي ذي جودة عالية--

 .االستفادة من المخلفات الصلبة بواسطة الفرز الجاف--

لمفيدة من النفايات الصلبة وإعادة االستفادة منها، من هذه وتتوفر عدة طرق السترجاع المواد ا-

 .الطرق

الفرز المغناطيسي والفرز الهوائي، وآذلك يتم عزل النفايات حسب مكوناتها إلعادة تصنيعها بعد -

آبسها، ويمكن االستفادة من فضالت الشحوم في صناعة الصابون والشموع، ومن قطع األثاث 

 .في إعادة استخدامه ونقله من قبل شرآات متخصصة المنزلي ذات الحجم الكبير

 

علينا المحافظة على نظافة االماآن  ه يجبان , علينا ان نعلم ايضًا و بعد هاذا الكم من المعلومات 

العامة ألن االستهتار بعدم المحافظة على االماآن العامة يستفز معظم الشعب البولندي بشكل آبير 

جدًا إلى حد النظرات الحادة من عوام الناس إلى التوبيخمن مواطنأو حتا أستدعاء الشرطة في بعض 

ت الروحية التي تحتوي الكحول في االماآن العامة األحيان آما انه يمنع التدخين و شرب المشروبا

بحسب القانون البولندي و عدم أتباع هذه القوانين قد يعرض بعض الناس لدفع مخالفات مالية 

آبيرة و آما أن تدمير لو أذية منشأت و البنى التحتية لألماآن العامة قد يعرض إلى السجن في 

 بعض االحيان
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األليفةتربية الحيوانات    

 

 

تربية الحيوانات األليفة في المنزل ظاهرة منتشرة بكثرة في المجتمع البولندي، وهناك الماليين من 

ويعود . األشخاص الذين يستعيضون عن شريك الحياة بهرة أو آلب أليف أو أرنب أو حتى دجاجة

الخالفات في  سبب انتشار هذه الظاهرة في بولندا إلى آون العالقة بين اإلنسان والحيوان ال تشوبها

من ناحية أخرى، يشعر بعض البولنديين . الرأي التي عادة ما تتسبب في الشجار بين طرفي العالقة

باألمان في عالقتهم مع الحيوانات األليفة، فهي تختلف عن العالقة بين شريكي الحياة، التي تعكر 

 .الغيرة والخيانة صفوها

الحيوانات المنزلية في بولندا، دفعت بل البولنديين هذه العالقة الحميمة والشخصية بين اإلنسان و

آذلك انتشرت المحالت . إلى تأمين طعام خاص بهم، ال يغيب عن أي من متاجرالمواد الغذائية

المتخصصة لبيع المالبس وأدوات الزينة الخاصة بهم، وغيرها من األمور التي تعبر عن أهمية هذه 

ينالحيوانات في حياة الكثير من البولندي  

لدى الكثير من الشعب البولندي الهواية في تربية الحيوانات األليفة بحيث آما ذآرت سابقا معظم 

الشعب محب الطبيعة و الحيوانات  يربون هذه الحيوانات في المازل او شقق االبنية مثل القطط و 

لمثال الكالب و العصافير و بعض القوارض و هنا قد تواجه بعض الفئات الدينية على سبيل ا

المسلمة بعض المشاآل بحيث أن الكالب تعتبر نجسة و مكروه لمسها و تفسد الوضوء ما قبل 

الصالة و احيانا    ما يفلت الكلب من و يبدئ بل التقرب من المسلم بشمه و لعقه أحيانا فعل المسلم 

ات في بولندا التحلي بل الصبر بهذه الحالة وال يحاول ضرب  في الحيوان او ايذائه بحيث الحيوان

ة ايذائها بغير حق يؤدي في العادة الى مسائلة قانونية للها حقوق و محاو  

و خصوصا الحيوانات من صال اوربي و لها مربيين بحيث هذه الحيوانات االليفة من اصل اوربي 

اال اذا حاول الحيوان ايذائك و هاجمك و في هذه  , لها هوية و جواز سفر تماما آل االنسان طبعا

الحالة الدفاع عن النفس حق مشروع و آما أن زرعة الزهور و االشجار في بولندا هو امر شائع و 

علينا ان نعلم أن قطف االزهار أو قطع أغصان االشجار في بولندا بدون تصريح رسمي قد يعرضك 

لغرامات مالية او لمسائلة قانونية   

 

حساب في البنك و تأمين االتصاالت فتح  

 

من االمور االساسية لبدء الحياة في بولندا هي ان يكون لدينا حساب في البنك انها احدى االمور 

االساسية في بولندا بحيث آل الناس لديهم حسابات في البنوك ال يهم اي بنك المهم ان يكون لدينا 

ث يمنع من سرقة االموال الن آل حساب بنك محمي حساب في البنك فإنه يسهل الحياة هنا آثرا بحي

  بكلمات سرية على الحساب في االنترنت و رمز سري لكروت الدفع

و من السهل جدا ان تفيعل حساب بنكي آل ما علينا فعله هو الذهاب الى اي بنك نختاره مع اوراق 

دة االوراق الرسمية حكومية آل الهوية او آرت االقامة او جواز السفر والآن تفضل البنوك عا

البولندية و بعدها نوقع على بعض االوراق الرسمية في بنك من اختيارنا و تصبح لدينا حساب في 

البنك بحيث نتلقى راتب العمل عليه و ندفع المبالغ الكبيرة منه عادة آإجار البيت او قرض ما الن 
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  ونية او ما شابهآل تحويل مالي يكون موثقًا لدى الطرفين في حال اي مسائالت قان

التحكم عادة بحسابنا البنكي يكون عن طريق االنترنت و آروت الدفع االلكترونية التي نتلقاها للدفع 

 في معظم المحالت في بولندا آمحالت االلبسة و المطاعم و الخ

 

و هي االسهل يوجد في بولندا عشرات من  للهاتف الخليوي الخطوة الثانية هي تأمين شريحة سيم

أي متجر اغذية من ات االتصاالت بعروض ممتازة نستطيع تأمين آرت سيم لألجهزة الخلوية شرآ

ايضا يوجد ,زلوتي و في بعض االحيان مجانية  5تقريبًا المسبقة الدفع منها و يكون سعرها عادًة 

 من اختيارنا خظوط الحقة الدفع لشرائها يجب علينا ان نذهب الى اي مرآز معتمد لشرآة اتصاالت

ما يكون لمدة عامين من تاريخ التوقيع  تًاو ان نختار عرض يعجبنا و بعدها يتم توقيع عقد عاد

والآن عروض خطوط الحقة الدفع تكون عادة مغرية  , ومن الصعب جدا فسخه قبل المدة المحددة

ه اآثر بكثير من الحقة الدفع و يكون الرقم مسجال بأسم صاحب العقد بحيث يستطيع االحتفاظ برقم

ىبعد انتهاء العقد و لو وقع عقد بعدها مع شرآة اتصاالت اخر  

 

 بعض شرآات االتصالت

play 

t-mobile 

plus 

orange 

heya 

miu mobile 

virgin mobile 

 

 

 البريد و خدماته

 

علينا ان نتعرف ايضا آيفية التعامل مع البريد في بولندا البريد في بولندا متطور جدا بحيث نستطيع 

المستحقات المالية علينا فيه بحالة لم يكن لدينا حساب في البنك و تسديد المخالفات و طبعا تسديد 

  ارسال الرسائل البريدية او تحويل االموال

سم الشارع و رقم المبنى و ألنرسل رسالة بريدية يجب علينا ان نكتب اسم المتلقي و عنوانه اي 

رقم الشقى و مع الرمز البريدي للمنطقة  و اسم المرسل و عنوانه في حال لم يتم تسليم الرسالة 

سترجع اليك وهناك خدمة التأآيد اي اذا استلم المتلقي الرسالة يجب عليه التوقيع و عادة ما تكون 

التسيب و عدم ارسالنا  بتهمةل اتهمونا الخدمة مفيدة اذا ارسلنا اي رسالة لجهة حكومية و في حا

شئ يكون لدينا تأآيد موقع من الريد اي ايصال من البريد وفي حاالت ارسال اشئاء آبيرة الحجم 

من البيت الى البيت  اي نتصل بشرآة بريد  اسمها ينصح بارسالها عن طرق بريد خاص بخدمة

يومين تكون عند الطرف األخر و بي اس يأتي شخص ما لتلقي الشحنة و بعد يخاصة مثل ال  
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  اسم البريد في بولندا

Poczta 

 اسم بعض الشرآات البريد الخاصة

ups 

7mka 

inpost 

 

 العمل في بولندا

 

 

للبحث عن عمل في بولندا يجب علينا اوال ان نسجل لدى الحكومة في مكتب العمالة بأنن عاطلين 

و بعدها نحصل على تأمين صحي مدفوع من مكتب العمل الحكومي و  فقد لنسجل حضورنا هناك

و مكتب العمالة الحكومي في حال لم نكن نعمل يضمن لنا تأمين  ,هاذا التأمين مهم جدا في بولندا

و بعد ايجاد عمل التأمين الصحي يدفعه عنك صاحب العمل و هو من ضمن الضرائب الذي  صحي

سوف يساعدونا ايضا في الحصول على عمل او مكتب العمالة  يدفعها صاحب العمل للعمال لديه

تدريب مجاني ألي مهنة مدفوع من الحكومة في حال لم نحصل على عمل في مدة معينة عادة ما 

من تاريخ التسجيل لدى مكتب العمل اشهر 6تكون   

بحيث  خدمة جميلة جدا و هي الشرآات للحصول على عمال هاتستخدم اللعمل خاصة و يوجد مكاتب

التسجيل بأي مكتب نلقاه  حمكتب العمل يضمن حقوق العامل و حقوق الشرآة الطالبة للعمال و انص

,اذا آنا من الباحثين عن عمل  

 

 حقوق العمل و العقود

 

اهمهملنتعرف على حقوقنا في بولندا اولها هو عقد العمل  و يوجد الكثير من االنوع منه     

umowa o pracę 

 

و هاذا العقد يكون مفتوح المدة او محدود المدة و يخضع بكل المعاير القانونية التابعة للعمل بحيث 

يوم آل سنه و االجازات المرضية و علينا ان نتذآر ايضا ممنوع على  21يحق للعمامل ايجازات 

ل مبلغ اآبر من ساعات في اليوم اال اذا دفع لنا صاحب العم 8العمال العمل في بولندا لمدة اآثر من 

ايام في  5الساعة العادية عادة ما يكون ضعف المبلغ العادي وال يحق للعامل العمل اآثر من 

االسبوع يوجد حاالت استثناء والآن عادة ما يكون صاحب العمل مضطرًا بأن يدفع للعامل ضعف 

لمدة ال تقل عن  االجر المستحق في يوم العمل العادي و ال بجب بين يوم العمل و الخر ان نرتاح

ساعة من وقت الخروج من العمل للذهاب اليه مرة اخرى لإلجازات المرضية  يجب علينا ان  11

و هو لالجازات المرضيه يحدد المدة  4نذهب الى الطبيب و هو في العادة يعطينا ايصال اسمة ال

 الطبيب المختص و هاذا العقد يضمن التأمين الصحي
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 و ايضا لدينا عقد عمل

umowa zlecenie 

و هاذا العقد يكون عادة لألعمال االضافية ذو مدة محدودة بل االيام او الساعات و ال يضمن معظم 

الحقوق السابقة وال يشمل حماية قانون العمال بل القانون المدني و انصح االبتعاد عنه للعمل الثابت 

االضافية بعد العمل الثابت اليوميبحيث ال يشمل معظم حقوق العمال والآنه مفيد جدا في االعمال   

 

الحكومية المؤسسات  

 

جب التعرف عليها هي يالحكومية المهمة التي  المؤسساتو من   

ZUS / US / Urząd pracy / MOPS / PCPR / WCPR 

 ساشرحها لكم جميعا 

ZUS 

ZAKLAD Ubezpieczeń Społecznych (  ، مؤسسة التأمينات االجتماعيةZUS ) 

 1934هي منظمة الدولة البولندية المسؤولين عن األمور التأمينات االجتماعية ، وتعمل منذ عام 

 ويشرف معهد التأمين االجتماعي من قبل وزارة العمل والسياسة االجتماعية 

 تنفذ المهام التالية 

 

 

 إنشاء استحقاق فوائد التأمينات االجتماعية ،

الجتماعية ،دفع التدريجي من فوائد التأمينات ا  

التقييم و جمع من التأمين االجتماعي و اشتراآات التأمين الصحي والمساهمة في صندوق العمل و 

 صندوق منافع الموظفين مضمون ،

 الحفاظ على حسابات الفردية لل حسابات المؤمن و من دافعي مساهمة 

الفروع و التفتيش : شملينظم معهد التأمين االجتماعي في الوحدات الميدانية التنظيمية والتي ت

 .والمكاتب الميدانية 

 مكتبا محليا 70مفتشيات و  212فرعا و  43 تضم

 

US = urząd skarbowy 
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تدعم إدارة وحدة الضريبية مكتب الضرائب ، وهو هيئة إدارية منفصلة في  -اإليرادات الداخلية 

قرار . من الدرجة األولى المنطقة الواقعة تحت وزير المالية ، في نفس الوقت مصلحة الضرائب 

 .هيئة االستئناف من رئيس مكتب الضرائب هو مدير غرفة الضرائب

لتشغيل فئات معينة من دافعي  2004يناير  1 مكاتب الضرائب المتخصصة عين اعتبارا من

 :الضرائب، وهي

 

دافع الضرائب هو -لكيان  : 

 مجموعة ضريبة رأس المال،

 البنك،

 شرآة التأمين،

اهمة عامةوهي شرآة مس  

 صندوق االستثمار

 صندوق التقاعد

 فرع أو مكتب تمثيل لشرآة أجنبية

دافعي الضرائب آونها شخصا اعتباريا أو وحدة تنظيمية من دون شخصية  -بسبب هذا الموضوع 

 :قانونية

مليون شخص على األقل، 5في السنة المالية الماضية وصلت إلى صافي الدخل السنوي من   

مباشرة أو غير مباشرة في إدارة الشرآات الموجودة في الخارج أو تحكم فيها أو آما يشارك مقيم 

 له حصة في رأس مالها،

٪ من 5تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شخص غير مقيم أو غير مقيم يحمل على األقل 

 األصوات في االجتماع العام للمساهمين أو في اجتماع عام،

شكل مباشر أو غير مباشر في إدارة آيان المحليين واألجانب، أو آمقيم في نفس الوقت تشارك ب

 .السيطرة أو النسبة المئوية من رأس مال هذه الكيانات

ويرجع ذلك إلى النطاق اإلقليمي، أي إن آل أو جزء من المنطقة، هذه الوآاالت المتخصصة وغالبا 

يطلق عليه المقابلة السم المحافظة  رسميا، ما. ما يشار إلى مكاتب الضرائب الكبيرة وأو المحافظات

مكتب ثالثا مازويكي الضرائب، السفلى مكتب الضرائب سيليزيا، . التي هو مقعد، على سبيل المثال

 مكتب الضرائب سيليزيا الثانية، مكتب الضرائب، الخ 
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urząd pracy 

طلين عن العمل مؤسسة مكرسة لدراسة وتحليل سوق العمل ، وتوفير المعلومات للعا -مكتب العمل 

 و تعمل من خالل الباحثين عن العمل المهنية

 

Mops 

 

مرآز البلدية ل دعم / مرآز الرعاية االجتماعية في المدن غالبا ما بلدية مرآز الرعاية االجتماعية 

وحدة الرعاية االجتماعية في نظام الرعاية االجتماعية وهي األسرة ، في البلديات من مرآز البلدية 

. 

وفقا للقانون . لرعاية االجتماعية هو منطقة ألول اتصال لطلب المساعدة االجتماعية مرآز ا 

  يعملون في آل بلدية في بولندا

مرآز الرعاية االجتماعية ، وأداء مهام البلديات الخاصة في مجال المساعدة االجتماعية ،  

الرعاية االجتماعية مدينة مسترشدة في ذلك النتائج التي توصل إليها عمدة البلدية، رئيس مرآز 

رئيس مرآز الرعاية االجتماعية . ينسق تنفيذ استراتيجيات البلدية من أجل حل المشاآل االجتماعية 

في اإلجراءات الرئيسية، و أحكام بشأن اشتراك المدعي . قد يرفع دعوى لصالح مواطني المحافظة 

 في الدعوى المدنية

 

PCPR 

الدعماألهداف والمهام حي أسرة مرآز   

 

الهدف الرئيسي لل: أوال  

PCPR 

األطفال والعائالت وآبار السن : هو تقديم المساعدة االجتماعية مع مجموعة من أآثر من البلدية 

 والمرضى والمعوقين

 PCPR يؤدي المهام الخاصة والمهام التي آلفت الحكومة في الرعاية االجتماعية 

 على وجه الخصوص PCPRمهام  

 

حل المشاآل االجتماعية؛لإعداد استراتيجيات    
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تنظيم وإدارة الخدمات لمستوى معين في مساعدة دور العجزة مع مجموعة من أآثر من بلدية،  

 وتنظيم السكن 

 

 .توفير المعلومات للمتقدمين للحصول على مساعدة حول حقوقهم ومستحقاتهم 

 

  األسرةتنظيم وإجراء المشورة المتخصصة، بما في ذلك اإلرشاد  

 

 تشغيل التدخل في األزمات المرآز؛ 

 

غير التوفير الرعاية والتعليم لألطفال المحرومين آليا أو جزئيا من الرعاية الوالدية واألطفال  

مرافق  ليومية وو اعتماد  الرعاية ا اجتماعيا، وال سيما من تنظيم وإجراء المراآز ينمنسجمال

لألطفال و الشباباألندية  و الرعاية، بما في ذلك مراآز رعاية األطفال ومراآز المجتمع والبيئة  

 

 تمويل مراآز دعم منطقة، بما في ذلك بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية؛ 

 

 وضع وتنفيذ برامج لألطفال واألسر 

 

الفنيين من المساعدة االجتماعية من المحافظةتنظيم دورات تدريبية والموظفين    

 

 منهجية االستشارات لمراآز الرعاية االجتماعية واألخصائيين االجتماعيين 

 

بعض من مرافق الرعاية ومراآز إعادة تقديم  لمساعدة لألشخاص الذين يغادرون السجون وتقديم ا

.المتبنية لألطفال التأهيل ومراآز للقاصرين واألسر الحاضنة  

 

  للطالبمنح مساعدات مالية ألجل االستقالل وتغطية النفقات إلى مواصلة التعلم  

، والمالجئ، اإلصالحيات ودور )مرآز الشباب للتربية وطفولة المنزل(مرافق الرعاية تبني و بناء 

 العجزة واألسر الحاضنة
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   تغطية جزء من تكلفة نفقات االطفال و رعايتهم 

 

 مساعدة لالجئين 

 

وتنفيذ برامج عمل مقاطعة لألشخاص ذوي اإلعاقة في التأهيل االجتماعي والمهني وفرص  وضع 

 العمل ومراعاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 

التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات لدى الناس و  اتخاذ تدابير للحد من تأثير اإلعاقة 

التأهيل االجتماعي لهؤالء األشخاصالعاملة لذوي االحتياجات الخاصة في مجال إعادة   

 

 .تمويل مشارآة األشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم في دورات التأهيل 

 

 توفير التمويل للرياضة والثقافة والسياحة والترفيه األشخاص ذوي اإلعاقة 

 

 تمويل توريد معدات إعادة التأهيل، معدات تقويم العظام و معالجة اإليدز 

 

األطفال والشباب؛ إعادة تأهيل    

 

 منحة إلنشاء وتشغيل ورش عمل العالج المهنية؛

 

 .اإلشراف على تشغيل ورش عمل العالج الوظيفي

 

 

WCPR 

 هي نعفسها 

MOPS / PCPR 
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والآن هاذا رمزها بمدينة وارسو و عمل الثالثة شبه متشابه ويتبعو المئسسات الثالث لنفس 

 الوزارة و القوانين

بكل مما سبق من المؤسسات نستطيع الذهاب اليهم و التحدث مع االستعالمات لتأمين اي احتياج 

للتعرف آيف نصل للذي نحتاجه  بسحب بطاقة دور من االجهزة و اي اوراق علينا ملئها في حال 

طلبت او االتصال عبر الهاتف او ارسال ايميل و للتفاصيل لكل مدينة مؤسسة و لكل مؤسسة صفحة 

ع ان نجد  العناوين و ارقام الهواتف و عناوين البريد االآترونيانترنت عبرها نستطي  

الكثير من الموظفين و الموضوع سهل جدا وليس معقد ابدا للتعامل مع اي من المؤسسات في بولندا

 يتكلمون اللغة االنكليزية 

 

و في الختام بولندا من الدول الجميلة جدا ذو حضارة و اقتصاد قوي ترعى جميع الحقوق لألنسان 

و الحيوان و عالقتها قوية مع دول الجوار و خاصة دول االتحاد االوربي دولة من الدول المثلى 

كرامةبللشعوب العربية للتأقلم معها و العيش فيها   
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