POLONIA KURIER NR 9, MAART 2011

Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2011
19 MAART: Dzień Kobiet / VROUWENBAL B
24 MAART: Dzień Seniorów / OUDERENMIDDAG J
25 APRIL: Śniadanie Wielkanocne / PAASONTBIJT V
16 JUNI: Dzień Seniorów / OUDERENDAG J
10 SEPTEMBER: Zabawa / DANSAVOND

B

15 SEPTEMBER: Dzień Seniorów / OUDERENMIDDAG J
29 OKTOBER: Zabawa Wyzwolenia / BEVRIJDINGSFEEST V
3 NOVEMBER: Dzień Seniorów / OUDERENMIDDAG J
18 DECEMBER: Mikołaj / KERSTFEEST V
Locatie: B=Belcrumzaal, J=Jeugdland, V=Viandezaal
							

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

Wijzigingen voorbehouden

www.polonia-breda.nl
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Poolse mis sfeervol

N I E U W S
bron: BN De STEM, 14 maart 2011 door Riet Pijnappels

WERNHOUT - Het was het heldere en vooral jonge geluid van zingende kerkgangers
dat de eerste Poolse mis, zondagavond in de kerk in Wernhout, zo bijzonder maakte.
Zo’n zestig Poolse katholieken, waaronder veel jonge stelletjes en gezinnen, woonden de kerkdienst in hun eigen taal bij. Vooral de 26-jarige organist en baritonzanger
Rafael Izora, nog maar twee weken in Nederland, zong de sterren van de hemel en
bracht het publiek, waaronder de Zundertse burgemeester Leny Poppe- de Looff,
met zijn zuivere stem in vervoering.
De mis werd voorgedragen door twee priesters, de Poolse pater Slawomir Klim en
de Wernhoutse pastoor Joost de Bont.
De laatste toonde zich na afloop erg onder de indruk van de mystieke sfeer in de
kerk. Op de vraag of hij stiekem een beetje jaloers was op het jonge en aandachtige
publiek, lachte hij hartelijk. “Nee hoor, ik ben ook trots op mijn parochie. Maar ik
vond het hartverwarmend.”
Burgemeester Poppe had aan het einde van de heilige mis nog een warm welkomstwoord voor de Poolse gelovigen. “U bent hier met velen. Uw aanwezigheid en inzet
is niet meer weg te denken uit onze gemeenschap. U bent van onschatbare waarde
voor onze samenleving en economie. Ik wens u hier alle goeds, geluk, veiligheid en
geborgenheid toe.”
Voortaan is er iedere tweede zondag van de maand een Poolse mis in Wernhout.
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VOORWOORD
BESTE MENSEN
Het is alweer eind januari als ik
deze woorden schrijf, wat gaat de
tijd toch snel. We hebben de eerste
contacten al weer gehad, eerst het
Nieuwjaarsbal en daarna de ouderen middag.
Op het Nieuwjaarsbal ben ik maar
even geweest, ik had net een dag
eerder mijn pols gebroken. Gevallen thuis in de kamer, dus u ziet wel
het hoeft helemaal niet glad te zijn, of
sneeuw te liggen. Maar ik heb nu mijn
derde kleur gips eraan, eerst wit, een
week later deden ze er donker blauw
overheen, en weer een week later kreeg ik nieuw gips, nu heb ik
de kleur rose, ook wel mooi. Over 4 weken is het weer beter.
Het is beter nu dan over een poosje, als de vakantie tijd weer
aanbreekt, dan wil ik weer graag autorijden.
Met de ouderen middag ben ik wel geweest, het is een altijd
gezellig groepje. Jammer, maar er vallen er iedere keer weer
af. Zo is nu mevrouw Tresia Graczyk verhuisd, dichter bij haar
kinderen gaan wonen. Het groepje wordt steeds kleiner, want
mensen van rond de 65 jaar hebben nog zoveel andere dingen te
doen, en de aller-oudste kunnen bijna niet meer.
Maar zolang er belangstelling is gaan we door.
							
								

Ria Marijnissen
Voorzitter Polonia

Na een lange periode verschijnt Polonia Kurier met nog
enkele foto’s van heel gezellige Kerstmiddag van
12 december 2010 in de Belcrumzaal.

KERSTMIDDAG
MIKOŁAJ

NIEUWJAARSBAL 2011
Op zaterdag 15 januari hadden we
nieuwjaarsbal. Deze keer vierden
we het in de Belcrumzaal. Er waren
zowat 100 personen, alleen weinig
eigen leden. Dat is erg jammer. De
zaal was nog mooi versierd van kerst,
de muziek van Peter Martyka klonk
goed en er werd veel gedanst. De
sfeer was goed en gezellig. Het buffet was erg goed verzorgd dank zij
onze kookdames en heer. Er was
heerlijke groentesalade, varkensmedaillons, kipdrumsticks en haring. Later
was er nog fruit en rode barszcz. Ook
de loterij was goed verzorgd, met heel
mooie prijzen. De heer Staupe won
de eerste prijs, een mand levensmiddelen.
Toch hoop ik volgende keer op een grotere opkomst van eigen
leden.
							
Ria Marijnissen

BAL NOWOROCZNY 2011
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Meer foto’s vind je op het internet:
Alle fotoreportages van

www.polonia-breda.nl

BCV Polonia kan je vinden op

http://picasaweb.google.com/PoloniaBreda/
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Secretariaat: Biezenstraat 5, 4823 ZJ Breda.Tel: 076 - 541 50 41 e-mail secretariaat@polonia-breda.nl
Bankrekening: 65.69.84.260 t.n.v. BCV Polonia Internetsite:www.polonia-breda.nl

Bredase Culturele Vereniging ”POLONIA” / Stowarzyszenie Kulturalne ”POLONIA” w Bredzie

Verslag ledenvergadering 11 februari 2011
Er waren 26 personen aanwezig
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend met 2 min.stilte voor de overleden
leden.
Ingekomen post m.b.t. vergadering
• 2 aanmeldingen voor kandidaat bestuurslid nl Roos Jansen en Gosia Szczepanska
• brief van Rob Liebregts dat hij zich evt kandidaat stelt als bestuurslid als we te
weinig bestuursleden zouden hebben
• afmelding van Stas Szamrowicz tot bijwonen vergadering
• telefonische afmelding tot bijwonen vergadering van C.Snoeren
Mededeling
Rian meld dat er ‘n aanpassing is verzonden op de uitnodiging i.v.m. het feit dat de
bestuursleden T.van Dongen en J.van Nispen zich tijdens de bestuursvergadering
wel herkiesbaar stelden en nadien meldden dat ze zich niet herkiesbaar stelden. Dit
vanwege te weinig tijd en gezondheidsredenen
Opmerkingen:
• Er staat dat de aanmeldingsbrief voor kandidaat bestuurslid 24 uur voor aanvang
vergadering aanwezig moet zijn bij de secretaris. Volgens huishoudelijk reglement moet dit 3 dagen zijn.
Wordt nagelezen en dit klopt inderdaad. In vervolg is het 3 dagen
Goedkeuring verslag ledenvergadering 26 februari 2010
Er staat dat de contributie m.i.v. 2013 €17,50 p.p.wordt. In 2011 is dit ook al €17,50
p.p. Wat is het verschil?
Nee er staat dat de leeftijd dan van 55+ naar 65 jaar gaat.
Verslag wordt goedgekeurd
Jaarverslag 2010 van secretaris
Opmerkingen:
• Dansavond 18 september 2010 m.b.t. de DJ
Deze was erg slecht en bracht geen mooie muziek
• Bevrijdingsfeestavond 30 oktober 2010
Peter Martyka speelt geen gevarieerde muziek van bv Pools,Nederlands,Engels.
Ria neemt contact op met Peter
• Herdenkingen. Is er ‘n uitnodiging voor Baarle Nassau ontvangen?
Ja. Maar 1x in de 5 jaar gaan we hierheen.
Voorstel F. Olejek: ik ga namens bestuur Ver. 1e PPD Ned. altijd naar deze herdenking. Misschien dat ik dan ook namens BCV Polonia ‘n krans kan leggen?
Is niet nodig omdat we niet elk jaar gaan

Verslag 2010 penningmeester
Mededeling penningmeester: onderaan staat saldo 31-12-2009. Dit moet uiteraard
zijn 31-12-2010
Opmerkingen:
• Er staat contributie 2011. is dit te laat betaalde contributie of contributie voor 2011?
Dit is van de mensen die al betaald hebben voor 2011
• Wat wordt er gedaan met de wanbetalers?
2 jaar niet betaald dan worden ze van de ledenlijst gehaald
• Wat wordt er gedaan met de kosten die gemaakt zijn voor b.v.eten voor nieuwjaarsbal en de mensen niet geweest zijn en daardoor niet betalen?
Er moet wat aangedaan worden om de mensen die zich opgeven en daarna niet komen en daardoor niet betalen toch aan te schrijven om alsnog te betalen. Dit omdat
we toch voor hen eten ingekocht hebben.
Er volgt ‘n kleine discussie. Dit is theoretisch waar maar in de praktijk is het toch niet
waar te maken. Je steekt dan tijd en geld erin en ze betalen toch niet.
Rian: die mensen (meestal zijn dit niet leden) staan al op ‘n zogenaamde „zwarte
lijst”
Voorlopige begroting penningmeester voor 2011
Opmerking:
• In financieel overzicht 2010 staat de uitgaven voor kurier €400 in 2011 is dit geschat op €800
In 2010 is de Kurier maar 2x verstuurd In 2011 zal dit weer 3x zijn
Kascontrolecommissie en aanstellen nieuwe kascontrolecommissie
De penningmeester deelt mede dat de kas is gecontroleerd door Gerard Jansen
i.p.v. Stas Szamrowicz (was met vakantie).
Opmerking kascommissie
De uitgaven voor het 20 jaar jubileum was wat aan de magere kant. Wel mooi dat de
begroting voor het jubileum niet teveel is overschreden.
Kas was sluitend en goedgekeurd door de vergadering.
Nieuwe kascommissie 2011
Stas Szamrowicz en Stenia Liebregts
Reserve Ad Kuijl.
Ad Vervoort neemt nog contact op met Stas i.v.m. het aanblijven van kascontrolelid.
Bestuursfuncties
Aftredend zijn Ria Marijnissen-voorzitter - herkiesbaar
De bestuursleden T. van Dongen en J. van Nispen. Zij zijn niet herkiesbaar
Gosia Szczerpanska en Roos Jansen worden aangenomen als bestuurslid
Ria wordt herkozen
Ria overhandigd Teresa en Jola bloemen namens het bestuur en bedankt hen voor
al het gedane werk voor de vereniging

Jaarprogramma 2011
Het jaarprogramma wordt doorgenomen met de aanwezigen
Opmerkingen:
• Vanaf welke leeftijd kun je deelnemen aan de „ouderenmiddagen”?
Vanaf 60 jaar. Graag dan wel doorgeven aan secretaris dat u 60 bent geworden.
Gevraagd wordt om evt suggesties door te geven aan bestuur betreffende de jaarlijkse „ouderendag”
• 10 september staat vermeld BBQ. Maar omdat we in de Belcrum geen BBQ meer
mogen doen en er geen andere zaal beschikbaar is, heeft het bestuur voorgesteld om evt. ‘n koud/warm buffet te doen.
• Hebt u suggesties / ideeën betreffende ‘n activiteit dan kunt u dit altijd doorgeven
aan een van de bestuursleden.
Rondvraag
Opmerking:
• er werd gedacht dat de Belgische vereniging „Watra” samenwerkt met Polonia.
Was erg gezellig op nieuwjaarsbal
Zij krijgen altijd ‘n uitnodiging en soms dan komen ze.
• Peter Martyka neemt te lange pauzes. ( 50 minuten)
Ria neemt contact met hem op
• Het klopte niet dat er ineens 2 mannen de microfoon namen en ’n soort van cabaretvoorstelling deden.
Een van de bestuursleden heeft hier wat van gezegd en daarna zijn ze
niet doorgegaan.
Einde vergadering 22.00 uur
Secretaris R.Olejek

U A NI TOW A R S MACZ NY I TAN I !

Twee nieuwe bestuurleden stellen zich voor
Hallo,
Ik ben Gosia Szczepańska,
37 jaar oud.
Ben eerder lied van bestuur Polonia maar
had toen geen tijd en ben ermee gestopt.
Nu heb ik meer tijd en leuke herinneringen
daarom ben ik weer terug.
Ik woon 20 jaar in Nederland en ik vind leuk
iets voor mijn landgenoten te doen.
Gosia Szczepańska

Mag ik mij even voorstellen
In de algemene ledenvergadering van 11
februari ’11 werd ik gekozen tot bestuurslid.
Mijn naam is Roos Janssen-Oomens.
4 jaar geleden getrouwd met Gerard en ik
ben geboren in Breda.
Ben op 1 maart jl 65 jaar geworden. Ik heb
’n Poolse achtergrond, mijn vader was een
Poolse oud-strijder die Breda mee bevrijd
heeft.
Ik heb een zoon die in Made woont, maar
ik heb nog geen kleinkinderen. Ik hou van
dieren en dus hebben wij een hond, kat en
een vogel.
Wij gaan ook elk jaar naar Polen naar de
familie in Warszawa, Malbork en ook Złotokłos waar een zus van mij
woont. Haar heb ik 2 jaar geleden pas gevonden.
Zij komt nu voor de 2de keer hier naar toe.
Daarom gaan wij ook stedentrips maken in Polen en heb al veel gezien
hiervan, maar wil er nog meer van gaan zien.
Wij vinden Polen een mooi land
Roos Janssen-Oomens

HERDENKING CAPELSE VEER
Vandaag zaterdag 29 januari
was er een herdenking aan
het Capelse Veer, waar velen
soldaten gestorven zijn, van
verschillende nationaliteiten.
Zowel Polen, Engelsen, Canadezen, Noren en Nederlanders.
Het is altijd wel erg koud bij
deze herdenking in de polder,
maar later warmen we weer op
met een bakje koffie en gezellig samen zijn. Jammer dat er
zo weinig belangstelling voor
bestaat. Er was een meneer die
contact heeft met de Canadese
brigade, hij had een Canadese vlag thuis gekregen met de vraag deze aan
de basisschool van Sprang Capelle te geven die het monument geadopteerd hebben. Hij vond deze herdenking daar een gelegenheid voor.

PASEN 2011 IN DE POOLSE KERK IN BREDA
Poolse mis wordt gehouden iedere zondag om 9.15 uur in Poolse parochie van de heilige M. Kolbe in de St.Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333.
21 april witte donderdag 18.00 uur
22 april goede vrijdag 17.00 uur
23 april paaszaterdag 18.00 uur: en daarna het zegenen
van de paasmandjes
24 april 1e paasdag 9.15 uur
25 april 2e paasdag 9.15 uur
Pastoor van de parochie is pater Sławomir Klim (1967). Pater Klim is pater
van Societas Christi pro emigrantibus, een congregatie voor de zielzorg onder
Poolse migranten. Pater Klim werd in 1993 tot priester gewijd en werkte van
1993 tot 1995 in Polen. Daarna werkte hij in Spanje en in Duitsland.

06-18785637

HET POOLSE
PAASFEEST
Pasen is een belangrijke
christelijke feestdag in
Polen
Ze noemen het paasfeest
Wielkanoc, wat “grote
nacht” betekent.
Met Pasen gaan de Polen met mooie mandjes gevuld met eieren
naar de kerk waar de inhoud wordt gezegend. Het voorbereiden
van de mandjes hangt samen met de Verrijzenis van Jezus Christus.
De zegening van de mandjes is een symbool, dat het
grote Mysterie uitdrukt.
Ze hebben een stuk worst,
een plak ham,gebak,zout,
peper en mierikswortel in
de mandjes. Dit alles in het
klein wat tijdens het paasontbijt wordt gegeten.
Voor een Pool is Pasen
zonder gezegend voedsel
geen Pasen.
Op Paasmaandag is het in
Polen “Natte Maandag” Op
deze dag gooien de Polen
met water naar elkaar, als
symbool van het leven.

Nationaal Comité
4 en 5 mei 2011
Voor 2011 luidt het jaarthema:

"Vrijheid ligt niet op straat"
Het gaat hierbij om de vrijheid in afwezigheid van oorlog en
onderdrukking om je vrij te kunnen bewegen in de openbare
ruimte. Om te kunnen gaan en staan waar je wilt zonder bang te
hoeven zijn of over je schouder te hoeven kijken. De grote
tegenhanger van onze dagelijkse vrijheid op straat is oorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de straten onvrij, mensen
konden worden opgepakt zonder vorm van proces. Ze werden niet
beschermd door hun eigen overheid. Mensen konden zomaar van
straat worden gehaald omdat ze niet in Duitsland wilden werken
of omdat ze als Jood werden vervolgd en opgepakt. Razzia’s,
wegblokkades, een avondklok en de borden met verboden voor
Joden zijn slechts enkele voorbeelden van de aantasting van de
vrijheid op straat in onze eigen geschiedenis.
En ook wereldwijd zijn er veel situaties bekend waar de dagelijkse
vrijheid op straat werd en wordt geschonden. Snipers in
voormalig Joegoslavië. Staatscontrole tijdens de Koude oorlog in
Oost-Europa. Mijnen die nog dagelijks slachtoffers eisen omdat ze
niet zijn opgeruimd. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Toch
wordt niet alles wat ons een vrij gevoel op straat geeft behandeld.
Dit thema gaat nadrukkelijk over het beleven van vrijheid in
relatie tot oorlog en onderdrukking, niet zozeer om actuele
politieke discussies. Het gaat dus niet over buurtveiligheid of
criminaliteit, maar over de vrijheid om te kunnen gaan en staan
waar je wilt. Want 'Vrijheid ligt niet op straat’.
Bron: http://www.4en5mei.nl

Dodenherdenking 4 mei
Bij het monument in Valkenberg te Breda
19.30 uur:

Welkom door B. Adank-Bik, Voorzitter Stichting 4
mei Dodenherdenking Breda

Toespraak P.A.C.M. van der Velden, Burgemeester
van Breda

Aanvang van de kranslegging
19.50 -

Handluiden van de klok van de Grote Kerk door
het Klokkenluiders Gilde Breda

19.58 uur:
19.59 uur:
20.00 uur:

Last-post door de Heer P.M. Jankowski
Twee minuten stilte
Het spelen van het Volkslied van Nederland, België,
Canada, Groot-Brittannië en Polen door de Nassau
Harmonie Breda

Vervolg van de kranslegging en gelegenheid voor
het persoonlijk leggen van bloemen

Afsluiting plechtigheid in het park Valkenberg met
het leggen van een krans door de Stichting 4 mei
Dodenherdenking Breda
20.45 uur:

Concert in de Grote Kerk
Kamerorkest Archi Amici o.l.v. Carlo Nabbe

21.30 uur:

Einde concert

Bloemen/kransen kunnen op 4 mei tussen 18.00 en 19.00 uur
worden afgegeven bij het monument in het park Valkenberg.

De toegang tot het concert is voor iedereen gratis
Voor meer details zie:
http://www.uitinbrabant.nl/uib/breda/site/agenda/detail/A_44
899621.html?De-droefenis-verlicht

Ir. MIROSŁAWA OUWERKERK-GRZYB
BEEDIGD VERTAALSTER / TOLK
POOLS - NEDERLANDS V.V.
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
POLSKO - NIDERLANDZKI V.V.
Postbus 1620						
4700 BP Roosendaal					
e-mail: adpolonica@gmail.com

Tel.: 06 - 21 422 784
Fax: 084 - 22 03 751

FEESTELIJKE
TROUWDAGEN
In december 2010
vierden onze leden:
•
Dhr. en Mevr. Wiaterek
hun 45 jarige trouwdag
•
Op 9 februari 2011 waren Dhr. en Mevr. Makeela 55
jaar getrouwd
• op 5 februari 2011 waren Dhr. en Mevr. Nowinski
zelfs 65 jaar gelukkig met elkaar getrouwd.

Het bestuur van Bredase Culturele
Vereniging Polonia wil hen alsnog
van harte feliciteren met
dit heugelijke feit.

De contributie per 01-01-2011 bedraagt:
€ 17.50 PER PERSOON

VOOR EEN GEZIN WORDT HET DAN € 35.00

€ 12.50 PER PERSOON VOOR 55+

DUS VOOR MAN EN VROUW SAMEN € 25.00

gaarne het lidmaatschap voor 1 mei overmaken naar
rekeningnummer: 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia,
wilt u per acceptgirokaart betalen dan betaalt u € 1,50 extra

INTERVIEW JANUSZ STANCZYK, POOLS AMBASSADEUR IN NEDERLAND

‘Het grenst soms aan discriminatie’
In Nederland wonen veel verstandige, briljante en goedwillende mensen, heeft de
Poolse ambassadeur gemerkt. Maar het klimaat verandert snel. Hij krijgt steeds
meer signalen dat zijn landgenoten hier te lande eronder lijden. Door Charlotte Huisman

DE VOLKSKRANT
VRIJDAG 25 FEBRUARI 2011

Op de foto rechts
ambassadeur
van de Republiek Polen,
dr Janusz Stańczyk
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Polen reageerden onlangs verbolgen op de plannen van de VVD-minister, die aankondigde dak- of werkloze- en voor overlast zorgende Polen uit te zetten. De SP had bij Kamp
aangedrongen op aanpak van de ‘tsunami van Polen’.
Minister Henk Kamp heeft maandag in een gesprek met zijn Poolse ambtgenoot geprobeerd de onrust weg te nemen over zijn voornemen werkloze Polen Nederland uit te
zetten.
•
•
•

SP eist actie minister Kamp tegen ‘tsunami van Polen’
VVD-minister Kamp dreigt werkloze Polen uit te zetten
Brussel waarschuwt Nederland over uitzetten Polen

IEDEREEN GELIJK
Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) maande Nederland zich aan de Europese
afspraken te houden. ‘Alle lidstaten zijn gelijk’.
Kamp liet maandag weten een gesprek te hebben gevoerd met zijn Poolse collega. Hij benadrukte dat elk geval individueel zal worden bekeken. Ook verzekerde hij zijn ambtgenoot dat
het geen aparte behandeling van Polen betreft.

advertentie

ISIS Buitenlandse Gasten Verzekering
Gasten. Een veel voorkomend gebeuren in Nederland. Jaarlijks komen er velen naar Nederland in het kader van een
stedenband, gemeentelijke samenwerking, uitwisseling van
organisaties etc.
U als gastheer/gastvrouw voelt zich natuurlijk moreel verantwoordelijk voor het welzijn van uw gasten.
U gaat er niet van uit, dat tijdens de gastperiode bij hen ziekte
of een ongeval kan toeslaan, maar…...
Daarom hebben wij een speciale verzekering voor buitenlandse
gasten ontwikkeld, die de financiële gevolgen van ziekte, ongeval en bagageschade dekt.
Als er iets zou gebeuren, zit u noch uw gast met de financiële
brokken, want de Buitenlandse Gasten Verzekering biedt effectieve dekking vanaf slechts € 1,35 p.p.p.d tegen uiterst gunstige voorwaarden.
Een uitgebreide folder ligt voor u klaar.

Postbus 101
4140 AC Leerdam
tel 0345-637353
fax 0345-611015
www.van-zee.nl
info@van-zee.nl

P O O L S H O O G T E

Nederland op de kaart gezet
Naast duizenden andere feiten en weetjes leerde mijn hoofdmeester Van
Dijk mij ooit op de basisschool dat op 1 juli 1863 de slavernij is afgeschaft.
Toen geloofde ik nog in alles wat de hoofdmeester mij vertelde. Nu denk
ik dat allang niet meer. Het is altijd goed hetgeen je op school geleerd
hebt regelmatig te toetsen aan de realiteit. Er zijn heel wat uitspraken van
Van Dijk, bij wie ik drie jaar in de klas heb doorgebracht, die ik later naast me neer heb gelegd. Zo was Van Dijk een vervent aanhanger van de
PvdA, had hij een enorme afkeer van de grote stad waar toch alleen maar
criminaliteit heerste en ging hij trouw iedere zondag naar de kerk.
Vorige week moest ik ineens weer aan Van Dijk denken. Ik heb namelijk
ontdekt dat alhoewel die slavernij al is afgeschaft er in Nederland een
bedrijf een werkmethode op na houdt die er in ieder geval verdacht veel
op lijkt. Het gaat in dit geval om blanke slaven uit Polen, die op een plantage van een Limburgse boer werken, daar een hongerloon verdienen en
tegen hun zin worden vastgehouden.
Kan dat dan? Ja dat kan. Ik ben er 1500 kilometer voor naar Nederland
gereden om het met eigen ogen te zien. De Poolse arbeiders, in dit geval
aspergestekers worden in Polen geronseld door een bureau wat ze een
uurloon voorhoudt van 5 euro. Eenmaal in Nederland blijken er heel andere voorwaarden van toepassing.
In het geval waar ik mee te maken kreeg, moesten de werknemers 200
euro aan kosten betalen voor de Nederlandse tewerkstellingsvergunning.
Het loon bedroeg ook geen 5 euro per uur, maar 0,57 eurocent per gestoken kilo asperges. Een Pool die ik hierover sprak had na 1 week aspergesteken 60 euro verdiend. Een andere Pool die al zag dat hij niets zou
verdienen en weg wilde kreeg een rekening onder zijn neus geduwd en
moest betalen of verder werken.
Ik wil de naam van de aspergekweker hier wel noemen. Hij heet Jacques
S. en hij heeft een bedrijf in Baexem in Limburg. Iemand die op zo’n
manier met zijn personeel omgaat mag van mij aan de hoogste boom en
heeft zeker een plek met naam en toenaam in de Poolshoogte verdiend.
Bovendien betreft het hier niet één medewerker, maar 15 en is de zaak al
vier aspergeseizoenen aan de gang. Een bestuurder van de LTO noemde
S. zelfs ‘crimineel’. En de beste man maakte het zelfs nog bonter. Een

van de Poolse werknemers kreeg tijdens het werk eczeem op zijn armen.
Voor hem lag een enkele reis klaar terug naar Polen. Maar eerst moest hij
natuurlijk nog even de 200 euro kosten van de werkgever terugbetalen.
Niets geen ziektewet, niks geen 100 procent doorbetaling door de werkgever zoals dat zo mooi in de CAO is geregeld en waar deze Pool in Nederlander onder hoort te vallen.
Is S. een eenling? Niemand had eerder van een dergelijk geval gehoord.

Maar onder de CAO betalen dat doen er veel. Een woordvoerder van
de FNV durfde het aantal bedrijven niet te noemen. Wat de Limburgse
aspergekweker doet is eenvoudig te verklaren. In Polen is een werkloosheidspercentage van zo’n 20 procent. De Limburger denkt, die Polen
kennen Nederland niet en komen toch nooit hun gelijk halen. En er zijn
voldoende Polen werkloos om de truc volgend jaar weer te herhalen.
Maar de aspergeteler maakt in verschillende opzichten een denkfout.
Toen de buitenlanders in de begin jaren negentig naar Polen kwamen,
zaten daar ook een aantal gelukszoekers bij die het niet zo nauw namen
met de regels in dit land. Polen, wijs geworden, vertrouwen de buitenlanders tegenwoordig een stuk minder. Misschien is dat wel terecht. Wat
S. nu doet is de boel nog verder verzieken voor een hoop andere Nederlandse bedrijven. Hij bezorgt samen met zijn collega’s die de Poolse
mensen onderbetalen alle Nederlanders een slechte naam.
Elro van den Burg (39) is sinds 2002
werkzaam als correspondent in Polen
voor ANP, de Pers en VPRO.
Bron: http://www.poolshoogte.pl/

Elro van den Burg
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Polen in historisch vogelperspectief
Polen is bijna acht keer zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 38
miljoen mensen. Het aantal inwoners daalt. Dat komt door een laag geboorte cijfer en de snelle vergrijzing van de bevolking, in de laatste jaren
versterkt door het massale vertrek naar het buitenland.
De geschiedenis van Polen gaat terug tot 966 na Christus. Althans: toen
werd die naam voor het eerst gebruikt om een aparte natie aan te duiden.
In de 14e eeuw maakte het land een sterke economische groei door, en
de grens schoof verder naar het oosten. Tegen het einde van die eeuw
ontstond het Pools-Litouwse Gemenebest, dat bijna twee eeuwen het
grootste rijk in Europa was: van de Oostzee tot de Zwarte Zee, inclusief
het huidige Wit-Rusland en grote delen van het tegenwoordige Oekraïne.
In de laatste decennia van de 18e eeuw werd het intussen sterk verzwakte Pools-Litouwse Gemenebest stapsgewijs onder Rusland, Pruisen en
Oostenrijk verdeeld. In 1795 kwam (voorlopig) een einde aan het zelfstandige Polen.
Een sterk verlangen naar herstel van de soevereiniteit leidde in de 19e
eeuw tot twee grote opstanden (in 1803 en 1863). Allebei mislukten die,
en het gevolg was: nóg meer repressie door de overheersers. Maar ondergronds bleef het Poolse onafhankelijkheidsstreven voortbestaan. In
1918, na de Eerste Wereldoorlog, werd een nieuwe Poolse republiek opgericht. Tijdens de Pools-Russische Oorlog van 1920-1921 werd de poging
van de Sovjet-Unie om Polen te incorporeren met succes afgeslagen.
Maar in 1939, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, was het weer
raak en werd het land verdeeld tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie.
Deze oorlog kostte zo’n 20 procent van de bevolking het leven – het overgrote deel van de Poolse Joden, maar ook veel autochtone Polen. Zowel
de oostgrens als de westgrens werd door de bezetters naar het westen
opgeschoven, met grote gedwongen volksverhuizingen tot gevolg. Polen
kwam onder de directe invloed van de Sovjet-Unie.
De arbeidersonrust van 1980 in de havenstad Gdansk betekende het
begin van een drastische omslag. In 1989 won vakbond Solidarnosc de
eerste vrije verkiezingen achter het IJzeren Gordijn. Tien jaar later werd
Polen lid van de NAVO, en op 1 mei 2004 trad het land toe tot de Europese Unie.
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De Bredase Culturele Vereniging “POLONIA”
is opgericht - bij notariële acte - in juni 1990.
Dit infoblad wordt uitgegeven door de B.C.V. “POLONIA” en wordt gratis aan de leden verstrekt.

Stowarzyszenie Kulturalne “POLONIA” w Bredzie
powstało według aktu notarialnego w marcu 1990 roku.
Książeczkę informacyjną wydaje SK “POLONIA” w Bredzie i bezpłatnie wysyła członkom.

Het lidmaatschap per jaar bedraagt:
• alleenstaande € 17,50*
• 55+ € 12,50*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• € 17,50* na osobę
• € 15,-* na osobę w wieku 55+

* betaling per acceptgirokaart 1x per jaar.
(+ € 1,50 acceptkaart)

* opłata: acceptgirokaart 1 raz w roku
(+ € 1,50 kosztów bankowych)

Bestuursleden:
Voorzitter:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Secretaris:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Penningmeester:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Członkowie zarządu:
Prezes:
Ria Marijnissen, Antwerpenplein 15
4921CS Made; tel. 0162-68 43 94
email: voorzitter@polonia-breda.nl
Sekretarz:
Rian Olejek, Biezenstraat 5
4823ZJ Breda; tel.076-54 15 041
email: secretariaat@polonia-breda.nl
Skarbnik:
Ad Vervoort, Groene Slinger 32
4758AX Standdaarbuiten tel: 0165-316572
email: penningmeester@polonia-breda.nl

Bankrekening:
65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

Numer konta bankowego:
65.69.84.260 dla B.C.V. Polonia w Bredzie

Leden:
Gosia Szczepańska
Roos Janssen-Oomens
Johan Wiaterek		
Wilia de Kort-Zajchowska

tel. 06 337 843 45
tel. 076 54 21 005
tel. 0162 31 33 46
tel: 0416 33 68 02

Członkowie zarządu:
Gosia Szczepańska
tel. 06 337 843 45
Roos Janssen-Oomens tel. 076 54 21 005
Johan Wiaterek		
tel. 0162-313346
Wilia de Kort-Zajchowska tel: 0416-336802

tel. 076-587 15 72

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

Andrzej Skibiński		

Webmaster:

tel. 076-587 15 72

voor meer details kijk op www.polonia-breda.nl

więcej szczegółów na www.polonia-breda.nl

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 december
van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd, anders wordt dit automatisch voor 1 jaar
verlengd.

Członkowstwo:
Członkowstwo powinno być najpóźniej
przed 1 grudnia bieżącego roku pisemnie
wypowiedziane, inaczej zostanie automatycznie przedłużone o rok.

Redactie: R. Olejek en A. Skibinski + vertalingen.

Redakcja: R. Olejek, A. Skibinski + tłumaczenia.

INTERNET :

www.polonia-breda.nl

E-MAIL:

secretariaat@polonia-breda.nl

