
Onlinerejse til Polen – onsdag den 16. marts 2022

PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig 
på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Zlatko Jovanovic

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Polens historie, byer og smukke natur

14.28 Michael B. Lauritsen fortæller om Polen, som han 
har fulgt, studeret og opholdt sig på både studieop-
hold i Krakow og praktik i Warszawa. Vi hører om 
historie, samfund og økonomi

14.55 Pause

15.05 Interview med Joanna Tamborska, medstifter af 
kulturudvekslingsforeningen Kultur(a), tidl. vicedi-
rektør i Danmarks kulturinstitut i Warszawa og tidl. 
Kulturattaché ved Polens ambassade i Danmark, og 
hendes datter Matylda Tamborska, der arbejder 

 med kultur og civilsamfund ved Danmarks ambas-
sade i Warszawa, tidl. erfaring med dansk-polske 
relationer, medier og diplomati. Vi taler først live 
på dansk med Joanna om kvinders forhold i Polen 
under kommunismen, i det demokratiske Polen og 
op til i dag under den nationalkonservative regering. 
Herefter ser vi et kort videointerview med Joannas 
datter Matylda om de store abort- og kvinderet-
tighedsprotester under overskriften ’Ogólnopolski 
Strajk Kobiet’, (strejke for alle kvinder), som fyldte 
de polske gader i årene 2016-20 og som Matylda 
var en del af. Der er tid til spørgsmål, som de begge 
forstår på dansk.

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, der har 
boet i Krakow på studieophold, i Warszawa på 
ambassadepraktik og har rejst ekstensivt i Polen, 
heriblandt på flere DEO-samfundsrejser med grupper. Michael har 
skrevet universitetsspeciale om Polens EU-optagelsesforhandlinger 
og desuden flere artikler om polske forhold. 

15.50 Pause med mulighed for at gense introfilmen

16.10 Interview med Michael Hardenfelt, som har 
boet i Polen siden 1995, for nuværende i byen 
Zyrardow 40 km fra Warszawa og bl.a. har skrevet 
bogen ’Hvordan Polen blev Polen’. Om almindelige 
menneskers livsvilkår i Polen i dag, den øko-
nomiske udvikling over tid i det demokratiske 
Polen, forskelle mellem samfundsgrupper, om 
den polske PiS-regering og selvfølgelig også 
om stemningen og situationen i landet i dag i 
skyggen af Ukraine-invasionen. 

16.40 Mulighed for afsluttende 
 spørgsmål og herefter hilser vi 
 og siger farvel i plenum.

Panorama i Warszawa fra floden Wisła (eng. Vistula) med udsigt til Kulturpaladset omkranset af nye højhuse.

Den store middelalder-
havnekran, der i dag 
er et symbol for Gdansk.



Polen
Polen var sovjetisk satellitstat (formelt selvstændig, men under sovjetisk 
kontrol) under den kolde krig. Fagbevægelsen Solidaritet spillede en central 
rolle i kommunismens fald, både i Polen og Østeuropa. De frie valg i 1989 
og 1990 gav magten til Solidaritetspartiet. I de tidlige 90’ere fik landets 
økonomi ’chokterapi’, og blev en af de mest dynamiske i Centraleuropa, 
men uligheden øgedes. Polen blev medlem af NATO i 1999 og EU i 2004. 
Polen er endnu ikke med i euroen.

Areal: 312.696 km2 (Danmark: 42.933 km2) Polen er EU’s sjette største land 
målt på areal

Dækket af skov: ca. 30% af Polen er dækket af skov

Agerjord: Omkring 50% af Polens areal er agerjord

Naturressourcer: stenkul, brunkul, svovl, kobber, naturgas, zink, sølv, bly, 
salt, rav, træ, landbrugsjord

Indbyggere: ca. 38 mio.

Store byer: Warszawa (1,7 mio.), Łódź (769.000), Kraków (755.000), 
Wrocław (635.000), Poznan (570.000), Gdańsk (462.000), Gdynia, som 
ligger lige op ad Gdańsk (244.000)

Fødselsrate (pr. kvinde): 1,46 (DK: 1,7)

Forventet middellevetid ved fødsel: 76,5, cirka 8 års forskel på kvinder og 
mænd (DK: 81)

Befolkningstilvækst: cirka 0 (før Ukraine-invasionen)

BNP per indbygger, ift. EU’s gennemsnit, 2020: 76 
(Danmark: 135, EU-gennemsnit = 100)

Prisniveau ift. EU’s gennemsnit, 2020: 60 
(Danmark: 140, EU-gennemsnit = 100)

Sprog: Polsk 98 % Andre sprog 2 %

Største eksportpartnere: Tyskland, Tjekkiet, Storbritannien, Frankrig, Italien

Største importpartnere: Tyskland, Kina, Italien, Nederlandene, Rusland

Chlodnik (Kold rødbedesuppe) 
Ingredienser: 2* personer

2 rødbeder
1 agurk
2 radiser
1 lille bundt frisk dild
1 forårsløg
2,5 dl yoghurt (græsk yoghurt eller creme fraiche) 
2,5 dl kærnemælk
1 tsk salt
1 tsk peber
2 æg (hårdkogte) 
1 citron (presset) 

Sådan gør du: 
1. Start med at koge to æg (hårdkogte). 

Når æggene er sat over, kan du gå i gang 
med at skrælle rødbederne. 

2. Riv dem derefter på den grove side af 
rivejernet. 

3. Put rødbederne på en pande og dæk 
dem lige akkurat med vand. 

4. Hæld salt ved. Lad dem simre indtil de 
er møre, cirka 15 minutter.  Lad rødbe-
demiksen afkøle. 

5. Mens rødbedemiksen afkøler, kan du rive 
agurker og radiser, også på den grove 
side af rivejernet. Hak dild og forårsløg. 

6. Bland nu rødbedemiksen, agurk, radiser, 
dild, forårsløg, yoghurt, kærnemælk og 
citron. Smag til med salt og peber. 

7. Servér afkølet med to halve hårdkogte 
æg på toppen.

 

TYSKLAND

TJEKKIET

SLOVAKIET

UKRAINE

BELARUS

LITAUENKALININGRAD
Polens flag:
Farverne i Polens flag stammer fra Polens 
gamle våben fra 1200-tallet: et rødt skjold 
med en hvid, kronet ørn. Dette våben har 
gennem tiderne 
været benyttet 
som symbol 
på Polens 
frihedskamp. 

Hej: Czesc 
(udtales tjæest)

Tak: 
Dzięnkuję 

(udtales 
djenkuje)

WARSZAWA
Łódź

Krakow

Wroclaw

Poznan

Gdańsk


