
 

Polen 

Met het uitwisselingsproject Erasmus + 

zijn wij naar Leszno in Polen geweest. 

Daar hebben wij deelgenomen aan een 

intensief maar leuk programma van 13 

november tot en met 18 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno 

Leszno is een kleine maar gezellige stad, 

waar genoeg te beleven is.  Leszno heeft 

ongeveer 60 000 inwoners. Het ligt in het 

westen van Polen, in de buurt van de 

grote stad Poznan. Het klimaat in Leszno 

is een gematigd landklimaat.  Het weer is 

over het algemeen koud, met een 

gemiddelde temperatuur van 20°C in juli, 

en in januari een gemiddelde 

temperatuur van -4°C. 

Wrocław 

Wrocław is een mooie, bijzondere, 

toeristische stad en is ook nog eens de 

grootste stad in het westen van Polen. 

Wroclaw heeft een rijke historie. In deze 

stad heb je daarom ook de mogelijkheid 

om een stadstoer te maken met gidsen 

die bekend zijn in deze prachtige stad. 

Tijdens deze stadstoer kom je langs de 

belangrijkste gebouwen en monumenten 

van Wrocław. Zoals het kathedraal van 

Wrocław, het raadhuis van Wrocław, het 

Panorama museum van Raclawice en nog 

veel meer! Ook voor de shopliefhebbers 

is er genoeg in Wrocław. 

Poznan 

Poznan ligt net zoals Wroclaw in het 

westen van Polen. Het is een grote, 

gezellige stad door het mooie, gezellige 

marktplein met daaromheen gelegen 

winkels en restaurants. In Poznan ligt de 

Adam Mickiewicz University, een van de 

grootste scheikundige universiteit van 

Polen. Ook ligt in Poznan een vliegveld, 

dit draagt bij aan het tourisme. Je kan in 

Poznan veel culturele activiteiten 

beleven, zoals de oude stad bezoeken, 

naar de kathedraal of naar de  archi-

Kathedraal Basilica gaan. Kortom: Poznan 

is zeker een aanrader voor 

cultuurliefhebbers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LFP 

LFP is een Pools 

pompenbedrijf 

met meer dan 

700 

werknemers, dit 

neemt elke dag 

toe. LFP is in 

polen een van 

de grootste 

Pompen fabriek en 

een van de meest modernste fabriek van 

gietijzer componenten van de hele 

wereld. Ook is LFP bezig met zichzelf te 

moderniseren. 

 

Hydropolis 

Hydropolis is een museum over water en 

onderverdeeld in verschillende 

onderwerpen zoals ecologie, de stad en 

water, de oceanen, dieptes, de aarde, etc. 

Het museum heeft een bijzondere ligging, 

het ligt namelijk in een oude, 

ondergrondse watertank. In Hydropolis 

heb je de mogelijkheid om een gids in te 

huren, hij/zij geeft in iedere zone nuttige, 

interessante informatie over het 

onderwerp in de desbetreffende zone. 

Het is een zeer modern en chique 

museum met veel techniek. 

 

 

 

 

 

 

 

Archi-kathedraal Basilica 

Dit kathedraal is rijk aan geschiedenis 

door de vele oorlogen en opstanden die 

hebben plaatsgevonden in en rondom 

Poznan. Het Kathedraal is gelegen buiten 

het centrum van Poznan. Het is gebouwd 

in de 10e eeuw en is hiermee het oudste 

Kathedraal van Polen.  Het was toegewijd 

aan St. Peter en St. Paul en het geloof is 

romaans-katholiek. 

 

Typisch Pools 

Gewoontes: 

 Ze lopen in slofjes door het huis. 

 Grote borden met eten 

 Erg gastvrij 

 Leven zorgeloos 

 Zijn doorzetters 

 Houden van kleurrijk 

 Goede drinkers 

 Trots op hun tradities 

 Erg zelfstandig 

 

Poolse gerechten: 

 Pierogi (soort van ravioli) 

 barszcz (rode bietensoep),  

 kapuśniak(zuurkoolsoep),  

 mizeria (komkommersalade met 

yoghurt),  

 bigos (gekruid vlees met kool en 

zuurkool),  

 goląbki(koolbladeren gevuld met 

rijst, vlees en paddestoelen) 

 golonka(gebraden varkenshiel 

liefst met zuurkool),   

 Sernik (kwarktaart)  

  Wodka (Drank) 

http://www.eijkhagen.nl/media-gallery/detail/2153/7888


 

 

Valuta 

De Poolse valuta is de zloty en word 

gebruikt in heel Polen. Je hebt munten in 

1, 2, 5, 10, 20 en 50 Grosz. Grosz zijn de 

poolse centen. Ook bestaat er briefgeld in 

10, 20, 50, 100 en 200 zloty. Één euro is 

gelijk aan 4,24729 zloty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen ervaring 

‘Dit was een van de beste 

ervaringen in mijn hele 

leven. Ik zal deze reis 

nooit meer vergeten. Het 

was het zeker waard.’- 

Ilse  

 

 

 

 

‘Dit 

uitwisselingsproject 

was een van de beste 

dingen die ik ooit heb 

meegemaakt in mijn 

leven. Dit was een 

onvergetelijke reis.’ 

 – Anne-Sofie 

 

 

 

 

 

 ‘Ik zal voor altijd leuke 

herinneringen aan Polen 

overhouden, door alle 

mensen die ik heb leren 

kennen en alle gewoontes 

en tradities die ik over 

Polen heb geleerd. Zal het 

nooit meer vergeten.’ 

                            – Britt 

 

 

‘Deze reis is een 

onvergetelijke reis 

voor mij geworden 

waar ik altijd 

positief op terug zal 

kijken. Ik heb veel 

geweldige mensen 

ontmoet die ik ook zeker nooit zal 

vergeten. Ook heb ik veel geleerd over de 

Poolse cultuur en over Polen zelf. ‘ - Chloë 

 

 



 

Poland 
With the Erasmus + project we went to 

Leszno in Poland. We have participate on 

an intensive but lovely program from the 

13th of November till the 18th of 

November.   

 

 

 

 

 

 

Leszno 

Leszno is a small but nice city, where you 

can do a lot of things. The population of 

Leszno is around 60.000 people. It’s 

located in the western of Poland, close to 

Poznan. Leszno has a landclimate. The 

weather is mostly cold, with an average 

temperature of 20 degrees in summer, in 

January the average temperature is -4 

degrees. 

 

Wrocław 

Wrocław is a beautiful, special, tourist 

city and is also the biggest city in the 

western. Wroclaw has a rich history. In 

this city you have the possibility to make 

a city trip with guides who know this 

beautiful city. While the city trip you’ll 

see the most important buildings and 

monuments in Wroclaw. Like the 

cathedral of Wroclaw, the town hall of 

Wroclaw, the panorama museum of 

Raclawice and much more. And fort he 

shopaholics there are enough shops. 

 

Poznan 

Poznan is also located in the western of 

Poland, just like Wroclaw. It’s a big, cosy, 

city by the beautiful market square with 

shops and restaurants. The Adam 

Mickiewicz University is located in 

Poznan, it’s one of the biggest chemistry 

university of Poland. In Poznan is an 

airport, which contributes to the tourism. 

You can do a lot cultural activities in 

Poznan, like visiting to the old town, 

going to the cathedral or to the Arch 

cathedral Basilica. In short: Poznan is a 

great city for cultural lovers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LFP 

LFP is a Polish pump company. It has 

more than 700 people who work there, 

and it still grows 

every day. LFP 

is in Poland 

one of the 

biggest pump 

factories and 

one of the 

most modern 

manufacturer 

of cast iron 

components in the world. LFP is also 

buzzy with upgrading. 

 

 

Hydropolis 

Hydropolis is a museum about water and 

has different zones with subjects, like 

ecology, the city and water, the oceans, 

depths, the earth, etc. The museum has a 

special location, it is located in an old, 

underground water tank. In Hydropolis 

you have the opportunity to hire a guide. 

He or she gives you information about 

the subject in the zone you are. It’s a very 

modern and chic museum with a lot of 

technic.  

Archi-cathedral Basilica 

The cathedral is rich of history by the 

many wars and revolutions which has 

located in and around Poznan. The 

cathedral is located outside the centrum 

of Poznan. It is built in the 10th century 

and is the oldest cathedral in Poland. It 

was dedicated to St. Peter and St. Paul. 

The religion is Roman Catholic. 

 

Typical Polish 

Habits: 

• They walk with warm, 

comfortable shoes. 

• The big plates with food 

• Hospitable 

• They live careless 

• They are diehards 

• They like colours 

(buildings) 

• They’re proud of their 

traditions 

• Good drinkers 

• Very independent  

Polish food: 

• Pierogi (kind of ravioli) 

• barszcz (red beetroot soup)   
• mizeria (cucumber salad 

with yogurt) 
• bigos (meat with cabbage 

and sauerkraut) 
• golonka(fried pig heel with 

sauerkraut 
• Sernik (cheesecake)  
• Vodka (Drank) 

 



 

Valuta 

The Polish valuta is the zloty and is used 

in whole Poland. You’ve got coins in 1, 2, 

5, 10, 20 and 50 Grosz. Grotz are the 

polish cents. There is also paper money in 

10, 20, 50, 100 and 200 zloty. One Euro is 

4,24729 zloty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Own Experience  

‘This was one of the best 

experience in my life. I 

will never forget this, it 

was worth it’- Ilse  

 

 

 

 

‘This exchange project is 

one the best things I have 

ever done in my life. It 

was an unforgettable trip.’ 

– Anne-Sofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘I always will have a great 

memory of Poland, by the 

nice people I met and all 

the habits and traditions 

what I have learned in 

Poland. I will never forget 

it.’ - Britt 

 

                         

‘This exchange is an 

unforgettable trip 

to me, I will never 

forget it! I’ve met 

great people who I 

hope I’ll see again. I 

also have learned a 

lot about the polish culture and about 

Poland itself.’ - Chloë 

 


