
 

 

 

Industrie in Oost-Europa 
Informatie bij Europa in delen 

In deze aflevering zien we hoe hard er wordt gewerkt in de zware industrie in Polen. 

Hoe leven mensen in de industriesteden van Polen die werken in de fabrieken in 

grote steden? 

De landen van Oost-Europa 
Er horen 12 landen bij Oost-Europa: 
* = lid EU 
 
Rusland (Moskou) 
Oekraïne (Kiev) 
Polen (Warschau) * 
Wit-Rusland (Minsk) 
Georgië (Tbilisi) 
Azerbeidzjan (Bakoe) 
Moldavië (Chisinau) 
Roemenië (Boekarest) * 
Bulgarije (Sofia) * 
Hongarije (Boedapest) * 
Slowakije (Bratislava) * 
Tsjechië (Praag) * 
 
Poolse industrie 
Het werk in de fabrieken in Polen is vaak erg zwaar en 
ouderwets. De mijnstreek in het zuiden, in Silezië, is het 
centrum van de zware industrie in Polen. De havenstad 
Gdańsk is een belangrijke plaats voor scheepsbouw en 
machine-industrie. Łódź, wat ten zuidwesten van 
Warschau ligt, is het centrum van de textielindustrie. 
 
Pieken en dalen 
Polen bestaat voor 30% uit bos. In deze naald- en 
loofboombossen wonen veel wilde dieren, zoals dassen, 
reeën, vossen en zelfs wolven en beren. Naast wild 
leven is er ontzettend veel water te vinden: Polen heeft 
veel meren. In totaal meer dan 9000! De meeste meren 
vind je in Mazurië, in het noordoosten van Polen. 
 
Hoewel het grootste gedeelte van Polen erg laag 
ligt, zijn er ook gigantische bergen in het zuiden. 
In het Tatra-massief ligt het hoogste punt van Polen: de 
berg Rysy. Deze heeft een hoogte van 2499 meter en 
ligt op de grens met Slowakije. 
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Leven in Polen 
Het geloof speelt een grote rol in het dagelijks leven in 
Polen. Daar zitten de kerken elke zondagmorgen nog 
steeds vol. In hun vrije tijd houden Polen erg van 
dansen en muziek. De polka en polonaise zijn typisch 
Poolse dansen en horen bij hun volksmuziek. Ook vieren 
ze graag feest, het liefst samen met hun familie. 
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