
Studietur Polen i uge 47 2009 
 
Nordjysk Familielandbrug havde arrangeret en tur til Polen, så vi var 
35 afsted. Buschaufføren er med i noget Polsk hjælpearbejde, så vi 
havde tøj med derned. Ugen efter skulle han derned igen med 350 
julegaver til kriseramte mennesker. 
Vi var ude og besøge et krisecenter for mænd, hvor der var plads til 
30 der kunne overnatte. Om vinteren bliver gangene også taget i brug 
og så er der plads til det dobbelte. De kan komme og få et måltid 
gratis mad, det er ikke alle der overnatter. Mange har 
alkoholproblemer, men de må ikke være på hjemmet, hvis de er fulde. 
Overnatning foregår i en stor sovesal hvor der er opstillet køjesenge, 
der var ikke meget plads. 
Vi var også ud at se et krisecenter for kvinder og børn.  Hver familie 
havde et værelse på ca 10 kvardrat meter, jeg var inde ved 2 familier 
her boede en mor med 2 børn. Der var pænt og rent. Børnene gik i 
skole i den nærmeste liggende skole, jeg snakkede med en pige på 11 
år, hun lærte engelsk i skolen og kunne en del engelsk. Mødrene 
lavede selv mad og sørge for rengøring af hele centret. 
Der var også tid til at besøge et glaspusteri hvor der blev fremstillet 
glasjulepynt. Der var en forfærdelig lugt af acetone så vi kunne kunne 
lige holde til at gå forbi og se hvad de forskellige lavede og tænk så 
dem der skal være der i 8 timer. En Polsk arbejder får i gennemsnit 
4000 kr i løn og over det halve går  til husleje. 
Det var i byen Poznan vi boede, her var vi ude at spise ved en dansker 
der havde hotel. Det havde han ejet i 10 år og var permanent flyttet til 
Polen, han havde det rigtig og ville blive boende. 
Den sidste dag var vi på et stort marked uden for byen, der kunne 
man købe alt mulig slags tøj, der var rigtig mange mennesker og vi fik 
fortalt at der kom så mange mennesker hver lørdag.  
Når man så folk på gaden var alle velklædte som i Danmark, vi fik 
fortalt hvis vi kom længere ud på landet, var folk fattige. 
Vi var også inde i en stor krystalforretning. Alt er stadig billig i Polen  
men vores Polens kyndige buschauffør fortalte at det begynder at gå 
stærkt fremad for Polen.        Birthe Jensen 


