
Krótkie teksty do wyboru ŚDM 2018 Surinam

Nr.

Tytuł slajdu Slajdy Opis 

1 Strona tytułowa  2018 "Gran tangi gi Mama Aisa" – Z 
wdzięcznością dla matki Ziemi. Obraz 
przedstawia kobiety z Surinamu – 
przedstawicielki różny grup etnicznych, 
którym z pewnością siebie przewodzi 
kobieta kreolska. W tle las deszczowy.

2 Sri Irodikromo Artystka Sri Irodikromo jest Surinamką. 
Jej ojciec jest również znanym 
surinamskim artystą. Sri studiowała w 
Holandii; najczęściej maluje portrety 
kobiet z różnych grup etnicznych kraju.

3 Flaga Zieleń na fladze Surinamu symbolizuje 
żyzną ziemię i nadzieję na postęp. Biel 
mówi o sprawiedliwości, czystości i 
wolności, a czerwień to symbol miłości i 
postępu. Żółta gwiazda reprezentuje 
jedność narodu, jednocześnie mówi o 
gotowości do ponoszenia ofiar i o złotej 
przyszłości kraju. Pięć ramion gwiazdy 
reprezentuje pięć różnych grup 
etnicznych Surinamu.

4 Herb Herb narodowy. Prawa połowa 
symbolizuje przeszłość, w której 
zniewoleniu ludzi przywożeni byli 
statkiem z Afryki do Surinamu. Lewa 
strona godła mówi o teraźniejszości, 
królewska palma jest symbolem 
sprawiedliwości. Romb pośrodku ma 
stylizowaną formę serca. Punkty rombu 
wskazują cztery kierunki wiatru. Jako 
symbol zaufania gwiazda, poza nadzieją 
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i pokojem symbolizuje również 
wierność z sentencji umieszczonej na 
herbie. 

5 Mapa Surinam leży na północnym wschodzie 
Ameryki Środkowej pomiędzy Gujaną, 
Brazylią i Gujaną Fraancuską. Na 
południu znajduje się region 
(zaznaczony ciemniejszym kolorem), 
który stanowi przedmiot sporu 
pomiędzy Surinamem i Gujaną 
Francuską.

6 Synagoga meczet Meczet i synagoga. W Paramaribo, 
stolicy kraju, synagoga (w prawym roku 
na pierwszym planie) znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie meczetu 
Ahmadiyya.

7 Kościół Pierwsze nabożeństwo ŚDM odbyło się 
w kościeli Wspólnoty Herrnhut. 

8 Świątynia indyjska Świątynia indyjska. Robotnicy z Indii 
przybywający tu w XIX wieku do pracy 
przywieźli również ze sobą hinduizm.

9 Katedra Obraz przedstawia katedrę rzymsko-
katolicką w Paramaribo, w jedynej 
biskupstwie w Surinamie.

10 Biskup Karel Choennie W dramatycznym liście pasterskim 
napisanym w kwietniu 2017 roku biskup 
Karel M. Choennie odniósł się do 
katastrofalnych skutków, jakie 
powoduje dla ludzi i dla środowiska 
rabunkowe wydobycie złota. Od 2015 
jest on biskupem około 130.000 
katolików w  żyjących w Surinamie.

11 Nabożeństwo wspólnoty z 
Herrnhut 

Nabożeństwo w kościele. To tu w latach 
pięćdziesiątych odbywały się pierwsze 
nabożeństwa ŚDM. 
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12 Chór Muzykę przesyconą mocnym rytmem 
tutejsi mieszkańcy mają we krwi. 

13 Wierni na nabożeństwie Wspólnota Herrnhut już w latach 
czterdziestych ubiegłego wieku 
zadomowiła się w Surinamie. W 
tamtym czasie wszyscy niemieccy 
misjonarze zostali internowani przez 
Holendrów, a w następnych latach 
miejscowi duszpasterze otrzymywali 
silne wsparcie.

14 Grupa dziewcząt Zabawy z rówieśnikami – muzyka, grupy 
taneczne – tak Wspólnota Herrnhut 
pracuje z młodzieżą. Niemiecki komitet 
ŚDM wspomaga ich pracę z młodzieżą. 
Tu na  plaży miejskiej w Paramaribo.

15 Komitet ŚDM Surinam Komitet ŚDM w Surinamie zasiliło  wiele 
kobiet spoza kraju podczas 
przygotowywania materiałów w na rok  
2018.

16 Kobieta Arawak Alima, kobieta z grupy Arawak, która 
należy do rdzennych plemion żyjących 
w Surinamie jeszcze przed przybyciem 
kolonizatorów z Europy. Do dzisiaj  
Arawakowie w dużej mierze pielęgnują 
tradycyjny tryb.

17 Kobieta Maroons Muyinga należy do Maronów, 
potomków niewolników, zbiegłych z 
plantacji do dżungli w głębi kraju i 
pielęgnujących tam swoje tradycje.

18 Chinka Mei Ling jest potomkinią chińskich 
robotników przybyłych do Surinamu z 
dobrowolnie do pracy. Po zniesieniu 
niewolnictwa w  1863 roku Chińczyków 
zachęcano do pracy na plantacjach. Ale 
ich życie było często naznaczone biedą i 
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strachem, podobnie jak życie 
niewolników. 

19 Kreolka Carolina jest Kreolką,  w jej żyłach 
płynie krew europejska i afrykańska. Jej 
język, Sranan Tongo, jest używany 
dzisiaj jako język potoczny Surinamu. 

20 Burowie Willemien należy do Burów i jest 
potomkinią holenderskich osadników, 
którzy rządzili w Surinamie do uzyskania 
przez ten kraj niepodległości w roku  
1975.

21 Hindustani Shanti jest Hinduską czy też Hindustani, 
jak w Surinamie nazywani są jej 
przodkowie. Przybyli tu w XIX i XX 
wieku, a dzisiaj stanowią ok. 30% 
ludności.  

22 Kobieta z Jawy Kartini reprezentuje Indonezyjczyków 
przybyłych do Surinamu, dzisiaj 
stanowią oni ok. 15% ludności. Wśród 
nich są chrześcijanie i muzułmanie, 
którzy stanowią tu jedyną większą 
grupę tego wyznania wśród wszystkich 
krajów Ameryki Środkowej. .

23 Kobiety na targu Wiele kobiet pracuje raczej 
nieformalnie  w miastach Surinamu – 
najczęściej zajmują się sprzedażą 
uliczną.  Od początku kryzysu 
gospodarczego w roku 2016 coraz 
więcej kobiet zajmuje się handlem.

24 Nauczycielka Niektóre kobiety znajdują zatrudnienie 
państwowym systemie zdrowia, 
pomocy socjalnej lub w szkolnictwie W 
Surinamie właściwie nie ma przemysłu.

25 Pranie Na wsi życie kobiet jest jeszcze 
trudniejsze, tym bardziej że prawie nie 
mają szansy na edukację. 
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26 Podróż łodzią Wielkie odległości i kiepska 
infrastruktura uniemożliwiają wielu 
młodym ludziom chodzenie do szkoły.

27 Ulica Młode kobiety. Ciąża wśród nastolatek 
jest bardzo częstym zjawiskiem i w 
zasadzie oznacza dla młodych matek 
koniec ich edukacji.

28 Minibus Kobiety, które muszą w dawać sobie w 
mieście radę bez wsparcia rodziny , z 
trudem wychowują trójkę lub czwórkę 
dzieci.  

29 Muriel Held Muriel Held. We Wspólnocie Herrnhut 
odpowiada za pracę z kobietami i 
reprezentuje je również na arenie 
międzynarodowej. Przede wszystkim 
jest rzeczniczką poprawy sytuacji 
życiowej kobiet. Niemiecki Komitet 
ŚDM wspiera ją w tej pracy.

30 Kobiety marońskie Kobiety marońskie nad zalewem. Dla 
Maronów wspomnienia z okresu 
niewolnictwa, z czasów biedy i strachu 
wciąż odgrywają ważna rolę. 

31 Plaża Albina W Surinamie prawie nie ma piaskowych 
plaż,  zaledwie przy granicy z Gujaną i 
Gujaną francuską. Pozostała część 
wybrzeża pełna jest szlamu 
naniesionego przez wody Amazonki.

32 Namorzyny Wybrzeże porośnięte jest namorzynami, 
które z kolei zagrożone są właśnie coraz 
wyższym poziomem wód morskich. Ale 
nie tylko, ponieważ tubylcza ludność 
wykorzystuje drewno namorzyn i w ten 
sposób lasy te zanikają.  

33 Narodowy kwiat Narodowy kwiat w potocznym języku 
Sranan Tongo nazywany jest faya lob, co 
oznacza: „namiętna miłość“.
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34 Helikonie Szczególnie znanym gatunkiem są  
Helikonie. W Surinamie jest prawie 100 
przeróżnych gatunków tego kwiatu.  

35 Owoce Surinamu Targowiska w Surinamie oferują wielką 
różnorodność owoców tropikalnych.

36 Owoc czerwony Surinam należy do krajów o najbardziej 
zdywersyfikowanej roślinności.

37 Owoc biały Niektóre owoce po porostu nie mają 
nazw.

38 Zachód słońca w dżungli Ok. 90% powierzchni Surinamu 
pokrywają tropikalne lasy deszczowe 
pełne cennych okazów.

39 Palmy Już wśród samych drzew jest 1000 
różnych gatunków – w niemieckich 
lasach jest ich zaledwie 30.

40 Owoc pomarańczowy Różnorodność barw i form jest 
nieskończona.

41 Kwiat fioletowy Surinam należy do ostatnich regionów 
na ziemi, w którym lasy deszczowe 
pozostają  jeszcze w znacznej mierze 
nienaruszone. 
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42 Kwait biały Fascynujący skarby natury w 
deszczowym lesie Surinamu od setek lat 
przyciągały badaczy z całego świata. 

43 Oset W XVIII wieku badaczka przyrody Maria 
Sibylla Merian przywiozła pierwsze 
informacje o Surinamie do Europy. 

44 Szkice Merian Maria Merian obszernie 
dokumentowała w swoich opisach i 
rysunkach florę i przede wszystkim 
motyle Surinamu.

45 Żaba Żaby z Surinamu są bardzo znane, tym 
bardziej że spotyka się wśród nich także 
gatunki trujące.

46 Jaszczurka Niezliczone gady zasilają zróżnicowaną 
faunę Surinamu.

47 Motyl Przyrodniczka Maria Sibylla Merian na 
początku XVIII wieku uczyniła 
surinamskie motyle sławne w Europie. 

48 Dwie małpy Małpy mieszkają naturalnie w każdym 
tropikalnym lesie deszczowym.

49 Ptak wodny Surinam  słynie z ponad 700 różnych 
gatunków ptaków.
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50 Papuga Niezwykle ubarwione papugi stanowią 
dumę tropikalnej fauny.

51 Ślady żółwia Żółwie wodne nocą wychodzą na ląd i 
składają tam swoje jaja, które niestety 
uchodzą za delikatesy, dlatego żółwie 
zagrożone są wymarciem. 

52 Drewno Wyrąb drzew zmniejsza stopniowo 
połacie lasów tropikalnych. Cenne 
drewno można nawet znaleźć w 
papierze, który można kupić także i w 
Niemczech. 

53 Wypalania Również wielkie wypalania stanowią 
zagrożenie dla lasu deszczowego. 
Tubylcy wypalają lasy, by w ten sposób 
pozyskać ziemie uprawną. 

54 Wydobycie złota Legalne i nielegalne wydobycie złota 
powoduje gigantyczne szkody 
ekologiczne w Surinamie. Przede 
wszystkim drobni poszukiwacze słota 
używają wielkie ilości rtęci do płukania 
złota.

55 Boksyt Złoża boksytu to jeden z 
najważniejszych surowców Surinamu, 
wykorzystywany do produkcji 
aluminium.  Jednak w roku 2015 
kopalnie boksytu zostały zamknięte,  
produkcja aluminium wstrzymana – a 
tysiące ludzi straciło pracę. 

56 Huta aluminium W Paranam do końca 2015 roku 
produkowano aluminium z boksytu. Po 
zamknięciu firmy Suralco 5000 osób 
pozostało bez pracy.

57 Zapora Zapora koło Brokopondo zbudowana 
została w latach sześćdziesiątych 
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minionego wieku prze amerykaską 
firmę Alcoa, w celu utworzenia zalewu, 
który jest trzy razy większy od Jeziora 
Bodeńskiego. Tu wytwarza się prąd 
niezbędny do produkcji aluminium.

58 Stausee Ok. 10.000 Maronów zostało 
przesiedlonych w związku z budową 
zapory. Dzisiaj jeszcze można dostrzec 
wystające z wody obumarłe drzewa, 
pozyskiwane jako drewno.

59 Ropa Na zdjęciu widać zakład petrochemiczny 
przerabiający ropę. W Surinamie ropę 
wydobywa się na potrzeby własne. 

60 Plastikowe butelki Szczególnie palący problem stanowią 
walające się po całym kraju puste 
plastikowe butelki. 

61 Pałac Prezydencki Pałac Prezydencki w centrum  
Paramaribo. Rezyduje tu od wielu lat 
prezydent Desiré Bouterse.

62 Desi Bouderse Desiré Bouterse (l.) rządzi Republiką 
Surinam z przerwą od lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 
1980 roku obecny prezydent przejął 
władzę organizując pucz. W roku 2010 
został wybrany w wyborach 
prezydenckich, a następnie parlament 
zatwierdził jego urząd na kolejne pięć 
lat.  

63 Starówka Paramaribo Serce miasta Paramaribo zbudowane 
jest z drewnianych domów w stylu 
kolonialnym, które zostały wpisane na 
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listę światowego dziedzictwa UNESCO.

64 Projekt Sunny Point Na obrzeżach Paramaribo Wspólnota 
Herrnhut  prowadzi pod nazwą Sunny 
Point projekty dla dziewcząt. Niemiecki 
Komitet ŚDM wspiera tę pracę na rzecz 
wzmocnienia pozycji kobiet.  

65 Projekt Sunny Point 2 Projekt Sunny Point umożliwia poprawę 
szkolnych umiejętności dziewcząt. 

66 Projekt Sunny Point 3 Poza nauką młode kobiety maja tu też 
przestrzeń, w której mogą snuć swoje 
marzenia o życiu i zastanawiać się nad 
ich realizacją.

67 Projekt Albina W Albinie Fundacja Kultura kształci 
dziewczęta w  zakresie produkcji 
kosmetyków naturalnych. Ta 
umiejętność otwiera przed nimi 
perspektywę własnych zarobków.

68 Projekt Albina 2 Kosmetyki, które dziewczęta produkują, 
oczywiście wypróbowują najpierw na 
sobie.
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