
 

რატომ ვესტუმროთ პოლონეთს 

     

  პოლონეთი გლობალური ტურისტული ბაზრის შემადგენელი ნაწილია, სადაც მუდმივად 

იზრდება ვიზიტორთა რაოდენობა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქვეყანა ევროკავშირს 

შეუერთდა. 

საოცრად მრავალფეროვანი ქვეყანაა. მისი მდიდარი ტრადიცია და ადათები მილიონობით 

ტურისტს იზიდავს  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს ქვეყანა, განსაკუთრებით 

გამორჩეულია კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვნებით. ეს ღონისძიებები 

იმართება ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში, ეს ქალაქები კი, თავისი განუმეორებელი 

არქიტექტურით განსაკუთრებულ კლიმატს ქმნიან. 

პოლონეთს აქვს, მრავალი რეგიონი, 

ულამაზესი პეიზაჟებით: სავსეა მთის 

მწვერვალებით, ფარული ხეობებით და 

ტბებით. 

ვარშავა-  პოლონეთის დედაქალაქი, მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ თითქმის თავიდან 

აიგო. ვარშავა გამოირჩევა ცათამბჯენების 

დიდი რაოდენობით, ბიზნეს ცენტრებით და 

ახალი, გრანდიოზული სტრუქტურების 

ამბიციური გეგმებით. ამ ქალაქში მაშინვე 

იგრძნობთ, რომ დედაქალაქში იმყოფებით. ფართო გამზირები, გრძელი ქუჩები და მაღალი 

შუშის შენობები. ვარშავა ვერ გაგაოცებთ ისეთი დიდი რაოდენობის ღირშესანიშნაობებით, 

როგორც კრაკოვი და ვროცლავი, მაგრამ აქ უამრავი რამა სანახავი. ქალაქი ძალიან 

დინამიკური, ტექნოლოგიური და კოსმოპოლიტურია. ქალაქში არის, ყველაზე უჩვეულო 

ბაღი, რომელიც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სახურავზე მდებარეობს. 

ვროცლავი- პოლონეთის არქიტექტურული ღირშესანიშნაობების ქალაქი. 

ქვემო სილეზიის დედაქალაქში (სლასკის ხეობა) აქვს უზარმაზარი ძველი ქალაქი, რომელსაც 

ახლა ვროცლავ ჰქვია. იგი აშენდა რამდენიმე კუნძულზე, რომელსაც ასზე მეტი ხიდი 



უკავშირდება. უნიკალური მდებარეობის გარდა, ვროცლავმა შთაბეჭდილება მოახდინა 

თავისი გოთური, ბაროკოს და არტ-ნუვოს არქიტექტურით. სხვადასხვა სტილისა და 

არქიტექტურული ტენდენციების საინტერესო კომბინაციები იტაცებს ტურისტებს, აიძულებს 

მათ კვლავ და ისევ მოინახულონ ვროცლავი. რამ განაპირობა ეს მრავალფეროვნება? 

ისტორიულად, სხვადასხვა წლებში ვროცლავმა განიცადა გერმანიის, ჩეხეთის, ავსტრიისა და 

პოლონეთის კულტურული გავლენა და ამან არ შეიძლება არ დატოვოს კვალი ქალაქის 

ატმოსფეროსა და ღირშესანიშნაობებზე. 

კრაკოვი ძველი ქალაქია ფართო ბაზრის მოედნით, 

წმინდა მარიამის ეკლესიით და ვაველის ციხით. 

დიდი ხნის განმავლობაში, ეს ქალაქი პოლონეთის 

მონარქების მეფედ კურთხევის ადგილი  იყო.  

მართლაც, კრაკოვში უამრავი ღირშესანიშნაობა 

თავმოყრილი, მაგრამ ის რაც ამ ადგილს 

ნამდვილად უნიკალურს ხდის- ეს არის ქალაქის 

მახლობლად მდებარე ორი ადგილი. პირველი არის 

ველიჩკას მარილის  საბადოები რამდენიმე 

ბილიკით, მარილის საშხაპე აუზით, ეკლესიით და 

სხვა საინტერესო ადგილებით, მეორე კი 

მსოფლიოში ცნობილი საკონცენტრაციო ბანაკია. 

ლოძი არის ძალიან საინტერესო ქალაქი, რომელსაც მდიდარი ისტორია და მრავალფეროვანი 

ღირშესანიშნაობა აქვს. ომის შემდგომ პერიოდში, როდესაც ვარშავა განადგურებული იყო, 

ლოძი ფაქტიურად პოლონეთის დედაქალაქის როლს ასრულებდა 1948-1949 წლებში. 

ინდუსტრიული ქალაქია, რაც მას განსაკუთრებულ ხიბლს და უნიკალურობას ანიჭებს. 

ფაბრიკები მუზეუმებად, ხოლო ყოფილი ქარხნები სავაჭრო ცენტრებად  და რესტორნებად 

იქცნენ. ,, კინემატოგრაფიის’’ ფაბრიკაა. აქ მდებარეობს კინემატოგრაფიისა და ტელევიზიის 

სკოლა, კინემატოგრაფიისა და ვარსკვლავების ხეივანი. 

 კრაკოვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ძეგლია ვაველის გორაზე 

მდებარე სამეფო ციხე. 

ჩრდილოეთ პოლონეთში, მდინარე ვისულაზე მდებარეობს ქალაქი ტორუნი, რომლის 

ისტორიული ნაწილი შეტანილია იუნესკოს სიაში. ეს ძველი ქალაქი ინახავს აგურის გოთიკის 

მრავალ უნიკალურ მაგალითს, რომელთა შორის ყველაზე პოპულარულია ძველი დარბაზის 

მერია და კოპერნიკის სახლი. 

 

1967 წელს ჩრდილოეთ პოლონეთში შეიქმნა სლოვინსკის ეროვნული პარკი, რომელიც 1997 

წლიდან იუნესკოს კლასიფიკაციით კლასიფიცირდება როგორც ბიო სფერული ნაკრძალი. 30 

კმ-ზე მეტი სანაპირო ზოლი, სადაც განლაგებულია ცნობილი მოძრავი დიუნები, პარკის 

ჩრდილოეთ საზღვარია. ტურისტების მოსახერხებლად, მრავალი აღჭურვილია საფეხმავლო 

და ველო მარშრუტები. 



ისტორიული ძეგლი, პოპულარული მომლოცველები, აგრეთვე სასწაულმოქმედი ჩესტოჩოვას 

ღვთისმშობლის ხატის შესანახი ადგილია სამხრეთ პოლონეთში, იასნაია გორას კათოლიკური 

მონასტერი. პაულინის ორდენის ბერებმა დააარსეს მონასტერი, რომელსაც ახლა ისინი 

ფლობენ მე-14 საუკუნეში. უამრავი მომლოცველები იასნაია გორას სტუმრობენ 

ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულზე. 

ეს ქვეყანა საოცრად მრავალფეროვანია, ვროცლავის  მსგავსი კოსმოპოლიტური ქალაქებიდან, 

ოლშტინ-მაზურის მხარის გამაოგნებელ პეიზაჟამდე. შესანიშნავი კლიმატია, რაც ზამთარში 

თხილამურებით სასრიალოდ იდეალურია.  აქ წლის განმავლობაში  არა ერთი დღესასწაული 

ეწყობა. პოლონეთის ქალაქებს შორის  გდანსკი განუმეორებლად მომხიბვლელია.  ქალაქიდან 

მოშორებით მდებარე ტატრას მთები სათხილამურო სპორტით  არის ცნობილი. 

უცხოელი ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით პოლონეთი მე-14 ყველაზე 

მონახულებადი ქვეყანაა. ეს ქვეყანა ტურისტებს სთავაზობს  ქალაქებში და მათ მიღმა  

არნახული ხედებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების ნახვასა და არსებული ისტორიული 

მონუმენტების დათვალიერებას. უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები, ასევე აქტიურად 

ინტერესდებიან ბიზნეს-ტურებით, კვალიფიცირებული ტურიზმით, აგრო ტურიზმით, მთაში 

ხეტიალით, მთაზე ცოცვით და ა. შ.  

 

ავტორი: ნინო ყველაშვილი 
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