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Stowarzyszenie Kulturalne
“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2009
19 september

Wieczór taneczny / Dansavond, Belcrum

22 oktober 		

Ouderenmiddag, Jeugdland (popołudnie seniorów)

24 oktober 		

Festyn wyzwolenia / Bevrijdingsfeest, Viandenzaal

13 december

Świątecznt podwieczorek / Kerstmiddag, Belcrum

meest actueele informatie op

www.polonia-breda.nl

Wijzigingen voorbehouden

BESTE MENSEN
We zijn in juni ook nog een paar
dagen in het kindertehuis geweest.
Daar stond mij een leuke en emotionele verrassing te wachten.
Want op 6 juni kreeg ik samen met
Stan de order van de glimlach
uitgereikt, oftewel in het Pools
“ORDER UŚMIECHU”.
Het was een hele ceremonie. Meestal gaat de helft van de kinderen
vrijdagsmiddag naar huis, maar
nu waren ze er allemaal nog.
We zaten met zijn alle in de aula, kinderen, leraren, leraressen en
genodigden. Enkele kinderen hadden een blauwe sjerp aan, er waren
2 herauten en een met een stok waarop een groot model order was gemaakt. Eerst moest ik tussen de kinderen zitten en werden mijn goede
daden verteld (of wat hen onder goede daden verstaan, ik doe het omdat
ik het leuk vindt en graag doe) toen sloeg de jongen met de stok 3 keer
op de grond en riep 3 maal UWAGA!. Daarop vroeg de KAPITULA {dat
is de man die mij tot ridder sloeg} of ik in de zaal was, waarop ik moest
antwoorden. Toen kwamen er 3 kinderen met een sjerp om mij halen en
mocht op een soort troon zitten.
Er werd verteld wanneer en hoe de order is ontstaan 40 jaar geleden en
dat hij door 50 landen in de hele wereld is ondertekent, ook door Nederland.
Toen kreeg ik van een vrouwelijke KAPITULA de order opgespeld en
werd door de andere geridderd met een roos. Toen moest ik het sap van
3 citroenen drinken en blijven lachen, gelukkig vindt ik dat wel lekker.

Toen kwamen de toespraken: van de directrice, de burgemeester van
Koźmin, de wethouder van Koźmin, de wethouder van Krotoszyn, de
voorzitter van de commissie Koźmin uit Made, de oudere raad van de
kinderen en de oude burgemeester van Made de heer Elzinga. Toen kwamen alle kinderen mij feliciteren en een roos geven, wat voor mij heel
emotioneel was.
Al die kinderen met hun lichamelijke en geestelijke beperking bezorgen
mij zo een dag. Er was ook een orkest uit Made, er gaat er altijd met de
dagen van Kozmin een naar toe, en spelen dan zaterdags `s morgens in
het kindertehuis.
Het was gelukkig goed weer, dus zijn we met zijn allen naar buiten
gegaan waar het orkest heeft gespeeld en de kinderen en anderen gedanst. Later was er nog een officieel diner. Veel kinderen gingen `s middags
nog naar huis voor het weekend.
Het was voor mij een hele grote eer om deze onderscheiding te ontvangen.
Ik heb ze daarvoor ook in het Pools bedankt
Ria Marijnissen
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Van vakantie terug!
HALLO,
Er is weer een eind gekomen aan vakantie vieren.
Wij waren voor 6 weken naar Polen en hebben prachtig weer gehad.
We zijn een paar dagen naar Zakopane geweest en juist daar liet het weer ons in de
steek. Van de 4 dagen die we daar waren hadden we 3 dagen regen. Maar Morskie
Oko hebben we gezien, voor de rest gaan we nog een keer terug. Gelukkig ging er
paard en wagen 8 kilometer omhoog naar Morskie Oko, alleen de laatste 1 ½ kilometer moesten we te voet. Het is prachtig om te zien, een rond meer boven in de bergen
en ook nog bergen met sneeuw erop.
Daar in de buurt was ook een stuwmeer Jezioro Czorsztyńskie en een heel oud
kasteel.
Later zijn we nog naar Solina geweest met poolse vrienden, we hadden prachtig
weer.
Met andere vrienden zijn we 3 dagen naar de Bieszczady geweest, eerst naar Sanok, naar Skansen, dat lijkt wat op het openlucht museum bij Arnhem. Van daar uit
doorgereden naar Polańczyk, dan zie je de stuwbrug van Solina vanuit een andere
kant. Daarna onze slaapplaats opgezocht, we sliepen in Pszczeline, dicht bij Ustrzyki
Górne. Daar hebben we ook vrienden wonen en die man is boswachter, hij is daardoor een fantastische gids. Er is de Tarnica met bovenop een kruis, de mensen gaan
daar te voet naartoe, 3 uur lopen, ik jammer genoeg niet meer. Bij een andere hoge
berg is een houten trap gemaakt, en bovenop een plateau, van daaruit kijk je over de
bomen naar veel andere bergen, prachtig om te zien. We hebben lekker op een open
vuur gegrild en bij de Wilk in Mucne verse forel gegeten.
Maar aan alles komt een eind, en aan vakantie heel snel.
Ria Marijnissen

SKANSEN SANOK

Herinnering contributiebetaling
De penningmeester heeft vastgesteld dat er nog leden zijn die de
contributie van 2008 nog niet betaald hebben.
Het verzoek is om dit zo spoedig mogelijk over te maken op
ING bank rekeningnr 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V.Polonia onder vermelding van: contributie 2008
Als u wilt kunt u ook de contributie van 2009 overmaken op genoemd banknummer.
Info: A.Vervoort 0165-316572 e-mail:penningmeester@polonia-breda.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het bestuur.

Przypominamy o kontrybucji
Skarbnik ponownie przypomina o uiszczaniu na czas kontrybucji za członkostwo. Wielu
członków stowarzyszenie nie zapłaciło jeszcze za rok 2008. Prosimy uczynić to jak najszybciej.
Przelew na konto bankowe:
ING bank rekeningnummer 65.69.84.260 t.n.v. B.C.V.Polonia z dopiskiem: contributie 2008
Oczywiście za rok 2009 prosimy także o opłatę kontrybucji na powyższy numer.
Info: A.Vervoort, tel. 0165-316572 e-mail:penningmeester@polonia-breda.nl
Dziękujemy
Zarząd

DAGJE UIT VOOR 60 PLUSSERS
VAN B.C.V. “POLONIA”
Op donderdag 18 juni jl. was het weer zover. Het jaarlijks “uitje” van onze seniorenleden. Wat begonnen is als
een dagje uit voor de oud-strijders, is nu een jaarlijks
dagje uit voor de “seniorleden”.
Bijna 65 jaar na de bevrijding van Breda zijn ons heel veel Poolse oudstrijders ontvallen. Geen wonder dat bij het dagje uit de oudstrijders een
minderheid zijn. Helaas zijn ook vele weduwen van oud-strijders niet
meer aanwezig. Wat wij begrepen hebben, kunnen deze weduwen bij vervoersproblemen een beroep doen op de B.C.V. “Polonia”
Als uitgaansdag was dit jaar gekozen voor iets wat past in de gedachten
van 65 jaar bevrijding in 2009. Het Generaal Maczek Museum. Dit is gevestigd in de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.
Terecht dat we hier weer eens zijn gaan kijken. Veel inspanning is er de
laatste jaren verricht, om het museum in een nieuw jasje te steken.
Om kwart voor één werden we ontvangen in een van de zalen van de kazerne, waar we met de aanwezigen (19 personen hadden zich voor het
uitje opgegeven) een voortreffelijke maaltijd mochten gebruiken. Aan het
einde van de maaltijd stond Ed Cuber gereed om ons deze middag op een
deskundige wijze te informeren. In een “echte” filmzaal werden we geïnformeerd over wat de Poolse militairen voor ons hebben betekend tijdens
de 2e wereldoorlog. En zeker met de bevrijding van ons land en in het bijzonder Breda e.o. Een inleiding over het begin van de 2e wereldoorlog, die
in september 1939 begon in Polen, werd ons op duidelijke wijze verteld.
In de pauze konden we in het museum kennis nemen van alle nieuwe informatie. Het museum wordt nu wat breder opgezet met verschillende zalen, zodat de onderdelen met beeld en geluid ook goede aandacht krijgen.
Na de rondleiding in het museum werden we met de Poolse film “Idziemy”
en een aantal documentaires goed geïnformeerd. In de documentaires
speelden oud-strijders een hoofdrol.

P O O L S H O O G T E
Balkenende en Tusk zullen op zaterdag 19 september 2009 in Driel het Poolse
aandeel in Market Garden herdenken. Poolse strijders onder leiding van commandant Stanislaw Sosabowski landden daar in september 1944 per ongeluk
aan de verkeerde kant van de Rijn en leverden heftig strijd. Daarvoor kende het
kabinet de brigade in 2005 de militaire Willemsorde toe.
Het derde weekeinde september staat geheel in teken van de vijfenzestigste
herdenking van Market Garden en de Slag om Arnhem. In totaal 122 oorlogsveteranen uit onder meer Groot-Brittannië, Polen en Canada, komen er
voor naar Nederland. Op 19 september wonen zij onder meer de nagebootste
luchtlandingen boven de Ginkelse heide bij Ede na. Daar springen 1000 militairen uit tien Hercules transportvliegtuigen. Verder komen historische vliegtuigen in actie boven de heide.
De NOS doet rechtstreeks verslag.

Na de deskundige uitleg door Ed Cuber met materiaal, wat voor een groot
deel door hem is vervaardigd was het tijd voor een kopje koffie of thee met
een lekker plakje cake. Maar dat was nog niet alles Ria Marijnissen vertelde dat aan haar een onderscheiding was uitgereikt in Polen. Het is iets
heel speciaals. Kinderen hebben haar voorgedragen voor
Informatie: Ria is al gedurende
deze onderscheiding.
een reeks van jaren actief voor

een Pools kindertehuis met al
haar positieve inspanningen zijn
in dit tehuis heel veel ontwikkelingen ten goede ontstaan.
Mede met haar organisatie van
de Poolse dag werd hier nog een
extra schepje bovenop gedaan.
Het valt niet altijd mee om als
Hollandse vrouw goed te kunnen
functioneren in een Poolse omgeving maar wat er ook gebeurt,
gewoon blijven lachen.
Ria van harte gefeliciteerd met
deze onderscheiding waarbij de
lach een hoofdrol speelt.

Naar aanleiding van deze
onderscheiding werd ons aan
het einde van de middag nog
een drankje aangeboden, door
Ria persoonlijk, om te toosten.
Uiteraard hebben we dit allemaal van harte gedaan.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat het UITJE 2009 als
geslaagd kan worden beschouwd. Lekker eten en drinken,
goede informatie en een fijne
onderlinge sfeer met mensen
die Polen een warm hart toedragen. Organisatoren bedankt voor de inspanning om deze dag te organiseren en te laten slagen. Dit is zeker gelukt.
Wat ons betreft gewoon doorgaan om deze jaarlijkse contactdag te handhaven en mogelijk te maken. .

OPROEP voor senioren van de Bredase Culturele Vereniging “Polonia”
Probeer ook eens tijd VRIJ te maken voor deze contactdag of de
contactmiddagen voor ouderen. Er worden, ook dit jaar, nog een
aantal middagen georganiseerd in Jeugdland.
Gewoon doen het is verrassend leuk en heel erg gezellig!

Wil en Ad Kuijl

Polen waarschuwt voor geschiedvervalsing WO II
WESTERPLATTE - Polen heeft dinsdag gewaarschuwd voor geschiedvervalsing tijdens een bijeenkomst in Gdansk om het begin van de Tweede
Wereldoorlog te herdenken. ‘Zonder oprecht gedenken en de waarheid’,
zal noch Polen, noch Europa, noch de wereld ooit veilig zijn’, aldus de
Poolse premier Donald Tusk. Hij pleitte voor een gezamenlijke herdenking van alle landen die betrokken waren bij de oorlog.
Het Duitse leger begon op 1 september 1939 aan de invasie van Polen. De
eerste bommen vielen op Westerplatte, een schiereiland bij wat toen de
Vrije Stad Danzig heette. Poolse militairen in het gebied, 182 man, hielden
een week stand ondanks het feit dat ze omsingeld waren door duizenden
Duitsers, die beschikten over tanks, een superieure marine en gevechtsvliegtuigen. Het Rode leger viel op 17 september 1939 echter Oost-Polen
binnen, ‘wat Polen als een dolkstoot in de rug ervaarde’, zei de Poolse
president Lech Kaczynski dinsdag tijdens de herdenking, die om kwart
voor vijf ‘s ochtends was begonnen
Het hoofdprogramma van de bijeenkomst vondt plaats ‘smiddags. Aanwezig waren ongeveer twintig regeringsleiders onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Russische premier Vladimir Poetin, premier
Jan-Peter Balkenende en de premiers van Frankrijk, Italië, Oekraïne en
Zweden. Merkel en Poetin houden een toespraak.

Duitse bondskanselier Angela Merkel. Merkel noemt 1 september ’een dag van rouw
voor het leed’ dat de nazi’s Europa hebben aangedaan. „We hebben eindeloos veel
lijden veroorzaakt. Zestig miljoen doden was het gevolg”, aldus Merkel.
Merkel: “Wir haben unendliches Leid über die Welt gebracht”

Ir MIROSŁAWA OUWERKERK – GRZYB
BEËDIGD 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

70 JAAR GELEDEN

Herdenking Uitbreken Tweede Wereldoorlog
Polen heeft dinsdag gewaarschuwd voor geschiedvervalsing tijdens een bijeenkomst in Gdansk om het begin van de Tweede Wereldoorlog te herdenken
afbeelding vergroten De Duitse inval in Polen in 1939.
,,Zonder oprecht gedenken en de waarheid,’’ zal noch Polen, noch Europa,
noch de wereld ooit veilig zijn,’’ aldus de Poolse premier Donald Tusk. Hij
pleitte voor een gezamenlijke herdenking van alle landen die betrokken waren
bij de oorlog.
Het Duitse leger begon op 1 september 1939 aan de invasie van Polen. De
eerste bommen vielen op Westerplatte, een schiereiland bij wat toen de Vrije
Stad Danzig heette. Westerplatte geldt in Polen als nationaal symbool voor het
verzet tegen de Duitse overmacht. De Poolse militairen in het gebied, 182 man,
hielden een week stand, ondanks het feit dat ze omsingeld waren door duizenden Duitsers, die beschikten over tanks, een superieure marine en gevechtsvliegtuigen. Onder de codenaam Operatie Fall Weiss begonnen de Duitsers
een groot offensief. Op 3 september verklaarden het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk Hitler de oorlog.
Nu, 70 jaar later verontschuldigde Merkel zich al voor het leed dat haar land
heeft veroorzaakt tijdens de oorlog. Ze bracht in een videoboodschap op internet onder anderen de circa 60 miljoen mensen in herinnering die de dood
vonden tijdens de oorlog. Ongeveer 20 miljoen slachtoffers waren militairen
van een groot aantal landen. Veertig miljoen burgers vonden de dood, onder
wie 6 miljoen Joden en had de Sovjet-Unie meer dan de helft van de 55 miljoen
slachtoffers te betreuren.

Poolse veteraan
‘Freddy’ Wieliszek
overleden
In Breda is op 30 juli 2009 ‘Freddy’
Wieliszek overleden. Wieliszek
vocht als soldaat in de zomer van
1944 bij de invasie in Normandië en
het najaar van 1944 maakte hij deel
uit van de Eerste Poolse pantserdivisie die Breda bevrijdde van de
Duitsers.
Hij was een van de bekendste
Tweede Wereldoorlog-veteranen
in Breda. De Poolse Bredanaar was
erg actief en geliefd en hij verscheen
vaak op allerlei officiele bijeenkomsten. Freddy Wieliszek werd 87 jaar.
Freddy Wieliszek werd als Alfred
Alojzy Wieliszek op 4 augustus 1921
in de Poolse stad Łódź geboren.
Tijdens de oorlog diende hij als
kapitein onder de legendarische
generaal Maczek, die samen met
30 lipca 2009 roku,
veel gesneuvelde kameraden op het
w wieku 88 lat zmarł
Poolse ereveld in Breda begraven
ligt.
Wieliszek was een van de vele Polen
jeden z ostatnich żyjących
die zich na de oorlog in Breda vestigden. De mannen wilden niet terjeszcze kombatantów II Wojny
ugkeren naar hun vaderland omdat
Światowej, żołnierz Polskiej Dyde Sovjetunie dat had bezet. Veel
wizji Pancernej generała Maczka,
Polen ontwapenden in de Baronieswyzwoliciel i mieszkaniec Bredy
tad en gingen in de industrie aan de
slag.
aż do śmierci
Wieliszek werkte bij de jamfabriek
van de HERO. Hij werd later in zijn
geboortestad Łódź en in Breda ereburger vanwege zijn inzet in de strijd. Eind jaren
veertig speelde hij nog bij voetbalclub NAC. Uitgerekend op de dag dat NAC Breda in
Warschau in de voorronde van de Europa League voetbalde, stierf Wieliszek.
Wieliszek droeg veel Nederlandse en Poolse onderscheidingen. Hij was ook erevoorzitter van het Pools Olympisch Comité in Nederland. In zijn rouwadvertentie in
BN/DeStem staat prominent het wapen van de 1e Poolse Pantserdivisie afgebeeld, de
legereenheid die hem naar Breda bracht, waar hij een nieuw leven opbouwde.

Alfred Wieliszek

Alfred ‘Freddy’ Wieliszek, oud-speler van NAC Breda, is dinsdagmiddag 4 augustus
2009 in Breda gecremeerd. In de kerk van de Kapucijnen aan de Schorsmolenstraat
werd een Pools-Nederlandse dienst voor Wieliszek, die onder andere lid in de ridderorde van Oranje Nassau is, gehouden. De ereburger van Breda zou vandaag zijn
88ste verjaardag vieren.
Rond de klok van twaalf werd de kist de Kapucijnenkerk binnengedragen, gevolgd
door Wieliszeks dochter en haar man en twee kleinkinderen, langs een aantal oud-

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

strijders, van wie een aantal vele medailles op de borst droegen. Ook het jasje van
Wieliszek, dat naast zijn kist prijkte omringd door bloemen, droeg dezelfde medailles.
“Alfred Wieliszek was gewoekerd met de vele talenten die hij bezat”, zo begon de
pastoor de dienst. “Onder meer het talent als bevrijder van Breda.” Daarna staken
Wieliszeks kleindochter en -zoon de paaskaarsen aan, “opdat hij niet meer leeft in
het donker, maar in het licht van God’.
De Poolse pastoor wisselde de dienst af met Nederlandse en Poolse gebeden. Om
twee uur volgde de crematieplechtigheid in het uitvaartcentrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan.

AUTO-RADIATEURENSERVICE

,,DE ORANJEBOOM B.V.’’
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

Oranjeboomstraat 178
4812 EL Breda
Tel. 076-5217363
Fax 076-5223442

Uitreiking
onderscheidingen
op de Ambassade
Op 1 september 2009 de 70-e verjaardag van het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog vond op de
Ambassade van Polen in Den Haag
een feestelijke uitreiking plaats
van Gouden Medailles van het
Poolse Leger. De onderscheidingen
gingen naar: J. Bula, W. Wylenżek,
W. Kohutnicki, P.J. Nowiński, J.
Dziakiewicz, W. Dembiński, N.
Gawroński, J. Hekner, E.V. Kierczak, L.L. Kossakowski, P. Krosveld, L. Kurpisz, J. Popławski,
F. Poprawski, A. Reichert, H.
Szafrański, E.L. Szczerbiński, B.
Szczygłowski, E. Szczyrba, A.J.M.
Van Alphen en A. Wieliszek.

De Medaille van het Poolse
Leger kan gegeven worden aan
personen, die actief op internationaal vlak vreedzame acties van het Poolse Leger hebben gesteund, bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van defensief potentieel van de Republiek Polen, zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben op het terrein van deelname
aan internationale eenheden, waar ook eenheden van het Poolse Leger aan
deelhebben, daarbij vooral wat betreft het integreren van commando’s, staven
en legereenheden op elk commandoniveau, zich verdienstelijk gemaakt hebben
voor het verbreiden van geschiedenis en tradities van het Poolse Leger op internationaal vlak. De Medaille van het Poolse Leger kent drie rangen (Gouden
Medaille van het Poolse Leger, Zilveren Medaille van het Poolse Leger, Bronzen
Medaille van het Poolse Leger) en wordt uitgereikt door de Minister van Nationale Defensie.
Na de plechtigheid van de uitreiking van de Medailles vond een ontvangst
plaats ter gelegenheid van het beëindigen van zijn missie in Nederland door de
Militair Attaché, commandeur Marian Grefkiewicz. Op de ontvangst werd de
nieuwe Militair Attachee begroet, commandeur Kazimierz Cesarz.

Grote eer voor
Poolse veteraan
uit Breda
BNDeStem, woensdag 02 september 2009

Hij is niet echt dol op onderscheidingen, maar de Gouden Medaille
voor Verdiensten ging hij gisteren
wel graag ophalen in de Poolse
ambassade in Den Haag.
Alfons Raichert (84) uit Breda
is een van de laatste veteranen van
de eerste Poolse Pantserdivisie die
nog kan vertellen over de bevrijding van Breda, op 29 oktober 1944.
Hij doet dat dan ook regelmatig in
het Generaal Maczekmuseum, waar
hij twee zondagen in de maand tekst en uitleg geeft aan de bezoekers. Hij vermoedt dat
hij daarvoor is voorgedragen.
Maar hij heeft ook andere verdiensten: twintig jaar lang reed hij met de auto naar
Kraków om het plaatselijke blindeninternaat te voorzien van kleding en speelgoed, heel
veel speelgoed. Zo’n anderhalf jaar geleden pas is hij daarmee gestopt. “Alfons, zeiden ze
tegen me, jij hebt al zoveel gedaan. En het was natuurlijk een hele trip. Maar ik denk dat
Frans Ruczynski, voorzitter van het Maczekmuseum, mij naar voren heeft geschoven. Ik
wist wel dat ik een medaille zou krijgen, maar dat het een gouden is, dat is een hele eer.”
Dat het gisteren de dag van het Poolse leger was, maakte het uitstapje ook nog een stuk
gezelliger. “Veel eten en drinken. Wodka, bier, wijn. En mooie Poolse dames”, zegt hij
knipogend. Zijn vrouw ging niet mee, want ondanks dat die ook 84 is, moest ze tennissen. “Bovendien geeft ze niets om dit soort bijeenkomsten. Even goede vrienden,
hoor”, zegt de veteraan, die door zijn dochter Hella naar Den Haag werd gebracht. Zij
noemt haar vader een echte feestneus en er zijn nogal wat Poolse feestjes. In het clubblad van Polonia staat hij dan ook regelmatig met foto’s. “Waar vrouwen zijn, ben ik
ook”, zegt hijzelf. En dat was eigenlijk ook al in 1944 toen hij als 19-jarige soldaat met
de troepen van Maczek Breda bevrijdde. En daar zag hij Annie staan, bij de winkel van
Jaak van Wijck aan de Ginnekenweg. ‘Wat een mooie meid, dacht ik, wat een leuke
vrouw’, vertelde hij ooit. Gisteren, uitgerekend op de dag dat precies zeventig jaar
geleden ‘die rotmoffen’ Polen binnenvielen, kreeg hij de gouden medaille uit handen
van ambassadeur Janusz Stanczyk. Er waren collega’s die scheefliepen van de medailles, maar hij liet ze thuis. Om in Den Haag te komen, kocht hij een TomTom. Die
moest zijn dochter nog even anders instellen. Hij had automatisch gekozen voor het
stemmetje van een Poolse dame.
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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 € 15,-*
• per gezin € 30,-*
• 55+ € 15,-*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• za jedną osobę € 15,-*
• rodzina € 30,-*
• w wieku od 55 lat € 15,-*

* betaling per acceptgirokaart 1x per jaar.
(+ € 1,50 acceptkaart per 1 januari 2008)

* opłata: acceptgirokaart 1 raz w roku
(+ € 1,50 kosztów bankowych od 2008r)

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

Zarząd:
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

Leden:
Teresa van Dongen
Jola van Nispen		
Johan Wiaterek		
Wilia de Kort-Zajchowska

tel. 076-541 74 83
tel. 06-1888 92 49
tel. 0162-313346
tel: 0416-336802

Członkowie zarządu:
Teresa van Dongen
tel. 076-541 74 83
Jola van Nispen		
tel. 06-1888 92 49
Johan Wiaterek		
tel. 0162-313346
Wilia de Kort-Zajchowska tel: 0416-336802

tel. 076-587 15 72

André Skibinski		

Webmaster:

André Skibinski		

Webmaster:

tel. 076-587 15 72

voor meer details kijk op polonia-breda.nl

więcej szczegółów na 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.

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

Numer konta bankowego:
65.69.84.260 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

INTERNETSITE:
E-MAIL:

www.polonia-breda.nl

secretariaat@polonia-breda.nl

