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Polonya’dan herkese  dzień dobry!!  Yani  iyi günler  

Ben Poloya’nın kuzeyinde Kwidzyn diye bir şehirde (belki de kasaba , 50000 nüfusu var) 
gönüllü hizmeti yapıyorum, her gün (hafta içi tabi ) Gardeja diye bir köye gidip 
geliyorum, şipşirin köy okuluna.  

Gelelim nasıl başladı bu evs 

Evs maceram, evs’e başvurma kararım çook eskilere dayanıyor ama devlet memuru (ben 
bir okul öncesi öğretmeniyim de  ) olmam ve işimi kaybetmek istemem yüzünden otuz 
yaşa merdiven dayamışken sonunda evs’e başvurdum. 

Bilgi olsun diye veriyorum (devlet memurusun nasıl oldu da 1 yıllık izin aldın diyenlere ) devlet memuriyetinde 5. 
Yılınızı tamamladıktan sonra en fazla iki defada kullanılmak üzere 12 aya kadar mazeretsiz -ücretsiz izin 
alabiliyorsunuz . (süper bişi di mi  ) 

 

Efendim başvurmaya karar verdikten sonra ilk iş olara referansı iyi bir aracı kurum bulmakla işe başladım ve 
Gençtur’a başvurdum. Başvuru aşamasında bana çok yardımları dokundu, tüm sorularıma cevap verdiler buradan 
Gençtur’a  çok teşekkürler, memlekette gurbette bize sahip çıkıyorlar sağ olsunlar. 

Gençtur’un yönlendirmesi ile başvurulara başladım, güncel projelere ulaşmak için facebook sayfalarını kullandım, pek 
çok başvuru yaptım, siz diyin 50 ben diyim 70 ve 1. ayın sonunda sonunda Polonya’dan bir cevap geldi, bir köy 
anaokulunda çalışacaktım, süper bir fırsattı, kişisel ve mesleki gelişimim için bulunmaz bir deneyim olacaktı. Hemen 
bir skype görüşmesi yaptık yaklaşık on gün sonra kabul ettiğimi bildirdim ve serüven başlamış oldu. 

Başvuruyu ocak ayında yaptım, Polonya’daki projenin ulusal ajanstan kabul edilmesini bekledim, sonra davet 
mektubu gönderimi falan filan derken tüm işlemler 6 ay içinde tamamlandı, gönderici kuruluşunuzun rolü  burada 
önemli çünkü karşı tarafın işleri hızlandırmasını sağlıyor, yani  hadi hadi hadi hadi diye baskı yapıyor, tabi eğer ev 
sahibi kuruluşunuz unutkansa. 



Neyse efendim, benim gidişim 1 ay gecikmeli oldu, 15 temmuz olayı, izinlerin kalkması derken sonunda geldim, 
gelmeden önce ev sahibi kuruluş beni eski gönüllülere yönlendirdi, onların fikirlerini aldım, eğer sizde bir kabul 
aldıysanız mutlaka eski gönüllülere ulaşmaya çalışın, ulaşım, konaklama, yaşam,atmosfer, saklanması gereken evrak 
ve faturalarda sizlere çok yardımı oluyor. 

18 ekim günü Polonya’ya giriş yaptım, Gdansk şehrinde beni ev sahibi kuruluşumuzdan eski patronum aldı, sağ olsun 
ki aldı, o yorgunlukla o valizi nasıl taşırdım bilmiyorum  

Tabi eve ulaşana kadar içim kıpır kıpır,Midede kasılmalar, Ay ne yapıcamlar ?,Yarın ne olacak peki? Falan fistan 
derken merak etmeyin sizi eve ulaştırdıktan sonra size gerekli bilgileri veriyorlar ve yarın görüşmek üzere 
ayrılıyorsunuz, banka hesabı, çalışacağınız yere ulaşım falan fistan gibi işleri anlatıp ,tarif ediyorlar. 

Ben malum nedenlerden geç kaldığım için tabiî ki de en 
küçük ve kötü oda bana kalmıştı ama tabi yılmadım hala 
yılmıyorum, çeşitli değişiklikler için mücadeleye devam , 
tabi bu konuda gönderici kuruluşumuzdan Zafer beye 
desteği için çooook teşekkür ederim, onun mailleri burada 
bir kıpırdanma yarattı   

Efendim geldiğim gibi işe başladım, minik çocuklar, etrafta 
bolca uçuşan lehçe kelimeler 

İlk 15 gün falan gününüzü gülümseyerek geçiriyorsunuz (bu 
bir iletişim şekli), ben biraz fazla gülümsemek durumunda 
kaldım, çünkü çalıştığım okulda İngilizce bilen bir kişi bile 

yok, uzak doğu filminde gibisiniz. Ve zaten bu yüzden evs benim için artık bir macera. Konuşmadan kendini anlatma 
ve karşı tarafı anlama konusunda becerim ister istemez gelişiyor. Ama eğleniyor muyum valla çok eğleniyorum.  

 

Gelelim diğer evs gönüllülerine, efendim biz burada 15 
gönüllüyüz, İspanya, Ermanistan, Gürcistan, Ukrayna, 
Avusturya, Fransa gibi ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. Cici 
ici sevimli bazen ilginç bazen çok tanıdık simalar, kültürler. 

Şehir küçük biz gençtik, kah ev partileri kah dışarıda sınırlı bar-
kafelerde buluşmalar, kah ev sohbetleri ( evlerde oturma odası 
olmadığı için biraz zor oluyor) vakit geçiriyoruz. 

 

 

Bunun yanı sıra kültür şoku yaşıyorsunuz, benim kültür şokum 
farklılık üzerine değil benzerlik üzerineydi, eğer Türkiye’den 
geliyorsanız Polonya’da hiç yabancılık çekmeyeceksiniz (iyisiyle 
kötüsüyle  ) ,  

Ayrıca Gürcistan ve Ermenistan ile kültür benzerliği inanılmaz fazla , 
nedir mi bu benzerlikler hemen sıralıyım 

 



*elalem ne der? Kafası 

*gece gece kız başına sokakta gezememe,korkma 

*abim benim gece bara gittiğimi duyarsa fena kızar  

Gibi gibi Türkiye’de sıkça karşılaştığınız , belki de yaşadığınız anlar, 
sizi bilmem ama ben vay beee dedim. 

 

 

 

Benim gelmemden  1 ay sonra Varşova’da  On-Arrival training’e katıldık, biz Kwidzyn’den 8 kişi gittik (Kwidzyn 
mafyası diye isim taktılar bizlere) diğer şehirlerden gönüllülerle buluşuyorsunuz, Polonya tarihi, Poloya kültürü, Evs 
problemleri ve çözümleri ile ilgili bilgilerin verildiği 1 hafta süren bir eğitim.  

 

 

 

Eğitimin en güzel yani başka başka şehirlerden ve ülkelerden gelen 
gönüllülerle tanışıp onlarla vakit geçirmek süper eğlenceli. Ulusal 
ajans sizlere sürprizler yapıyor bazen ödül falan kazanıyorsunuz 
(kazandım diye demiyorum :P ) bol eğlenceli bol kahkahalı bir 
eğitim. 

        

 

Varşova’daki eğitimde sizleri çok güzel sürprizler bekliyor olacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdilik aklımda kalanlar bunlar, her ay düzenli yazmaya devam 
edeceğim. Herkese Polonya’nın sooooğuk havasından hoşçakalın 
esen kalın diyorum efenim 

25.11.2016 


