Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne
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PROGRAMMA 2010
19 JUNI 		
			

20 JARIG BESTAAN POLONIA

20. lat Stowarzyszenia POLONIA VIANDENZAAL

16 SEPTEMBER OUDERENMIDDAG JEUGDLAND
18 SEPTEMBER DANSAVOND Wieczór taneczny BELCRUMZAAL
28 OKTOBER OUDERENDAG
30 OKTOBER BEVRIJDINGSFEEST
			
Festyn wyzwolenia VIANDENZAAL
12 DECEMBER KERSTMIDDAG
Świątecznt podwieczorek BELCRUMZAAL
			

Wijzigingen voorbehouden

meest actuele informatie op

		

www.polonia-breda.nl
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Polen in shock na dood van president

Polen in shock na dood van president

Polen in shock na dood van president
In heel zijn geschiedenis, bleef Polen niet gespaard: oorlogen, bloedbad
door de Nazi’s, uitroeiingskampen, enz, ... En nu lijkt het noodlot opnieuw
toe te slaan...
De Poolse president Kaczynski is op 10 april 2010 bij een vliegtuigongeluk
omgekomen. Kaczynski’s vliegtuig stortte neer bij de landing in de Russische stad Smolensk.
Alle 96 inzitttenden van het toestel waren dood, waaronder 88 leden van
de presidentiële delegatie, onder wie ook de vrouw van Kaczynski en de
gouverneur van de nationale bank van Polen, Slawomir Skrzypek, ministers, parlementariërs, verschillende bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Door de ramp is ook de top van de strijdkrachten
van Polen om het leven gekomen, onder wie de chef-staf, generaal Franciszek Gagor, generaal Tadeusz Buk, het hoofd van de landmacht, luchtmachtcommandant Andrzej Blasik, commandant Wojciech Potasinki van
de speciale eenheden en viceadmiraal Andrzej Karweta van de marine.
Het vliegtuig, een Toepolev 154, stortte neer in de mist op anderhalve kilometer voor de landingsbaan.

V O O R W O O R D
HALLO ALLEMAAL,
Het is alweer april, de tijd vliegt. Toen
ik jonger was wilde de tijd niet voorbij
gaan, maar nu wil ik hem wel stilzetten.		
		
Zo vieren we nog Kerstmis en nu is Pasen alweer voorbij.
Buiten wordt het zachtjes aan lente,
met de krokussen, hyacinten en narcissen, alleen het weer wil nog niet zo. Zoals vandaag, prachtige
zonneschijn, maar de wind is koud.
Gisteren hebben we de paaslunch gehad, er is weinig animo
voor, dus denk ik dat we volgend geen paaslunch meer hebben.
Jammer.
Op 25 maart is Toos Lewandowska gecremeerd, weer een gezellige vrouw minder
op onze oudere middagen, zo gaat het wel erg snel. Gelukkig is zij niet lang ziek
geweest.
Op vrijdag 19 maart ben ik samen met Arjen Peemen naar het kindertehuis in
Borzęciczki geweest. Hij heeft een verlengde Renault Traffic, die ik weer boordevol
spullen heb geladen. Ook had ik nog 600 euro van de charitas collecte in de vijf heilige parochie. Nu zoeken ze in het tehuis nog een invalide fiets, een fiets met 1 wiel
voor en 2 wielen achter. Er zijn kinderen die willen leren fietsen maar geen evenwicht gevoel hebben, als u iets weet of heeft, laat even horen.
Dit was weer even alle nieuwtjes van mij,

								

						

								

Ria Marijnissen

								

Voorzitter BCV Polonia
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POLONIA

KRONIEK

26 december 2009 is onze trouwe en bijzonder vitale oudstrijder Alfons

Rajchert van de trap gevallen en met een zwaar hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht en later overgebracht naar het verpleeghuis Aneas. Inmiddels gaat met Alfons
het langzaam aan wat beter. De therapeut vind ook dat er verbetering in zit maar het
zal wel een langdurige geschiedenis worden.

23 januari 2010 hebben we jaarlijkse Nieuwjaarsbal gehouden in de Viandenzaal in de Ginneken.

28 januari hadden we de ouderenmiddag in de Jeugdland.
25 februari werd secretaris van de vereniging, Rian Olejek in het ziekenhuis

opgenomen en op 1 maart geopereerd maar inmiddels is zij volledig hersteld. Nog
even rustig aan en daarna weer voorzichtig de draad op pakken voor wat betreft Polonia.

26 februari in de Gemeenschapshuis “De Belcrum”
algemene ledenvergadering plaats gevonden.

om 20.00 uur heeft de

6 maart in de Belcrumzaal hadden we jaarlijkse Poolse Vrouwendag.
5 april in de Viandenzaal werd de traditionele Poolse paaslunch gehouden.
11 maart hadden we de volgende ouderenmiddag in de Jeugdland.
HERDENKING
Zondag 11 april was er in de Laurentiuskerk te Breda een herdenking dienst voor de catastrofe die Polen heeft getroffen. Achterin
de kerk en in de zaal naast de kerk was er gelegenheid om condoleance kaartjes te tekenen. Het was erg druk.
Vrijdag 16 april was er een herdenking in de Jacobus de Meerdere
kerk in Den Haag. Daar waren aanwezig de Poolse Ambassadeur
Stańczyk, Premier J. P. Balkenende, en meerdere hoogwaardigheids bekleders. Er waren ongeveer 600 mensen in de kerk. De
mis werd gedaan in het Pools, Engels en Nederlands. Het was erg
indrukwekkend.

Ria Marijnissen

NIEUWJAARSBAL 2010
Ons jaarlijks nieuwjaarsbal was dit jaar op 23 januari
Tot 3 dagen voor het bal kregen we telefoontjes of er nog plaats was. Dit ondanks
dat we op de uitnodiging vermeld hadden dat de mensen zich op tijd aan moesten
melden.
Je doet dan je best om die mensen alsnog binnen te laten. Alleen als het echt te vol
wordt dan moeten we ze helaas teleurstellen.

Dit jaar was het erg druk. Voor het bestuur was het alle zeilen bijzetten om ’n lekker
Pools warm en koud buffet te bereiden.
Maar met z’n allen is dit voortreffelijk gelukt.
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De voorzitter, Ria Marijnissen, opende de avond met ’n welkomstwoord. Daarna
werden alle aanwezigen verzocht om in ’n kring te komen staan zodat we met champagne konden proosten op het nieuwe jaar.
Daarna begon Peter Martyka met Poolse muziek te spelen en even later was de dansvloer vol.

Rond de klok van 10 uur konden de aanwezigen genieten van het heerlijke Pools
warm en koud buffet.

Ondertussen werden er door Helena Zuraw en Willia de Kort de loten verkocht voor
de loterij.
Er waren weer leuke prijzen te winnen. Als hoofdprijs was er reis naar Parijs beschikbaar gesteld door Molenaar Tours.
7

Als 2e en 3e prijs hadden we 2 gratis schoonheidsbehandelingen.
geschonken door schoonheidssalon Tatiana in Rijsbergen.
De hoofdprijs werd gewonnen door Tomasz en Dorota Bajkiewicz en de andere prijzen door Michał Rzepka en Aneta Lewandowska.

Na de loterij ging het weer door met de muziek en werd er weer volop gedanst.
Tegen 1.00 uur werd de laatste song gedaan door Peter.
Daarna was het voor het bestuur nog niet afgelopen, want er moest nog worden opgeruimd.
We kunnen terugkijken op ’n gezellig, geslaagd nieuwjaarsbal 2010.
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KU PAMIĘCI ●

IN MEMORIAM

Het bestuur en redactie Bredase Culturele Vereniging Polonia wensen
de nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 2010
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Herinnering contributiebetaling

De penningmeester heeft vastgesteld dat er nog
leden zijn die de contributie van 2008/2009 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 2008/2009”. Als u wilt
kunt u ook de contributie van 2010 overmaken op
genoemd banknummer.Info: A.Vervoort 0165316572 e-mail: penningmeester@polonia-breda.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking. Het bestuur.

Przypominamy o opłaceniu
kontrybucji

Skarbnik ponownie przypomina o uiszczaniu na
czas kontrybucji za członkostwo. Wielu członków
stowarzyszenie nie zapłaciło jeszcze za rok
2008/2009. 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 2008/2009”. Oczywiście
za rok 2010 prosimy także o opłatę kontrybucji
na powyższy numer. Info: A.Vervoort, tel. 0165316572 e-mail:penningmeester@polonia-breda.nl
Dziękujemy. Zarząd
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Nowa Polska Parafia w Bredzie
W niedziele palmową w kościele St. Laurentius w Bredzie-Ginneken, w obecności
miejscowego Biskupa J.van den Hende rozpoczęła działalność Polska Parafia pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbe w diecezji Breda. Podczas uroczystej Mszy
św., na którą przybyło ponad 300 rodaków, publiczne wyznanie wiary złożył mianowany proboszcz Ks. Sławomir Klim ze zgromadzenia księży chrystusowców.
To już kolejna parafia polska na terenie Holandii, powierzona Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej.
Polacy w Bredzie modlą sie w języku ojczystym już od 1944 r., kiedy to żołnierze I Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka wyzwolili to miasto i w kościele OO. Kapucynów
zaczęli gromadzić się na mszach św. Większość z nich została bezpośrednio po II wojnie światowej
i założyli rodziny. Do dziś znana jest bohaterskość i wdzięczność mieszkańców Bredy za dar
wolności wywalczony przez polskiego żołnierza. Znaki przyjaźni i okazanej życzliwości widoczne
są w całym mieście, np. muzeum, polski cmentarz, ulice, pomniki. Przez 65 lat modlono sie po
polsku, z niewielkimi przerwami, dzięki ofiarnej posłudze dojeżdżających chrystusowców i innych kapłanów. Początkowo raz w miesiącu, później przez dwie niedziele w miesiącu. Sytuacja
taka trwała do ubiegłego roku. Nowa fala emigracji zarobkowej i często sezonowej spowodowała,
ze nowy Ordynariusz Diecezji w Bredzie utworzył 1 listopada 2009 r. Parafię Polską ze stałym
miejscem zamieszkania ks. Proboszcza Sławomira (4891 CG Rijsbergen, St. Bavostraat 7a, e-mail:
slawekklim@hotmail.com).

Nowa świątynia przeznaczona dla polskojęzycznego duszpasterstwa jest położona
w centrum miasta - kościół św. Laurentiusa (Ginnekenweg 333). W każdą
niedzielę i święta ks. Sławomir modli sie tu o g. 9.15 a w Tilburgu o g. 15.30
oraz w pierwszą niedzielę miesiąca w Goes o g. 18.00. Polskie Parafie funkcjonują
w Holandii od wielu lat i prowadza duszpasterstwo w Amsterdamie, Roterdamie,
Groningen, Meterik w Limburgii oraz w Lunteren na terenie archidiecezji Utrecht.

Bisdom Breda richt Poolse parochie op
Bisschop Hans van den Hende heeft met ingang van 1 november 2009 een Poolse
parochie opgericht voor het bisdom van Breda. Dat maakte het bisdom gisteren bekend. De parochie is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Kolbe.
Personele parochie
De Poolse parochie is een zogeheten ‘personele parochie’, d.w.z. een niet-territoriale
parochie, die bepaald wordt door de ritus, de taal of de nationaliteit van gelovigen.
Tot de parochie behoren katholieken die de Poolse taal spreken en hun verwanten
die zich gevestigd hebben in het bisdom van Breda. Met medeweten van bisschop
Antoon Hurkmans van Den Bosch zal er ook zorg zijn voor Poolse katholieken in en
rond Tilburg.
Sławomir Klim
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 (1995-1997) en in Duitsland (1997-2009). Pater
Klim zal gaan wonen in een deel van de pastorie in Rijsbergen. Vandaar zal hij actief
zijn in West-Brabant en Zeeland.
Kerken en kapellen
De Poolse parochie kan voor het vieren van de eredienst gebruik maken van bepaalde kerken en kapellen die daarvoor door de bisschop van Breda worden aangewezen.
De parochie wordt bestuurd door een parochiebestuur, waarvan pater Klim van
rechtswege voorzitter is. Voor het parochiebestuur zijn kundige mensen aangezocht
met een Poolse achtergrond. De Poolse parochie start met steun van het bisdom van
Breda. Het is het streven dat de parochie over drie jaar financieel zelfstandig is.

De Poolse missen worden iedere zondag om 9.15 uur
gehouden in de Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333.
Maximiliaan Kolbe
De Poolse priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe (1894 - 1941) was een
minderbroeder conventueel, die vanwege journalistieke verzetsactiviteiten gevangen
werd gezet in het concentratiekamp Auschwitz. Na een vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld
tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor een
vader van twee kinderen. Het tiental werd op 31 juli 1941 ingesloten. Toen 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren kregen zij een dodelijke
injectie.
bron: www.katholieknederland.nl
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VROUWENDAG

2010

17

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

In de voormalige Oostbloklanden wordt het Internationale Vrouwendag traditioneel
gevierd met bloemen. Alle mannen geven dan bloemen aan de vrouwen. Heren, koop
gerust een bos bloemen voor uw Poolse serveerster, uw Tsjechische verpleegster of
uw Roemeense werkster. Zeg haar dat het voor Vrouwendag is en ze zal meteen begrijpen wat u bedoelt!
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P O O L S H O O G T E
De Poolse president Lech Kaczynski en
zijn echtgenote Maria Kaczynska zijn zondagavond 18 april 2010 bijgezet in een crypte
in de Wawel-kathedraal in Krakau.
Heel wat wereldleiders konden de begrafenis
vooraf niet bijwonen als gevolg van de problemen in de luchtvaart. Opvallend waren
alle leiders van de Oosteuropese landen wel
aanweizig inclusief de Russische president
Dmitri Medvedev, die uit Moskou
was komen vliegen. De leiders
van Baltische en Balkan-staten
reisden per auto naar Krakau en
de Tsjechische president Vaclav
Kraus kwam met de trein en de
auto.
Het echtpaar Kaczynski en 94
anderen kwamen 10 april om
het leven toen hun vliegtuig in
de buurt van de luchthaven van
Smolensk in Rusland neerstortte.
Behalve het presidentiële paar
zaten ook veel andere vertegenwoordigers van de Poolse elite in
het vliegtuig. Zij waren op weg
naar een herdenkingsplechtigheid
voor de duizenden Poolse legerofficieren die in 1940 door de geheime politie van Josef Stalin in
de bossen van Katyn waren vermoord.
De aanwezigheid van Medvedev
was een verder teken van de verbeterende betrekkingen tussen
Polen en Rusland. De aartsbisschop van Krakau, Stanislaw Dziwisz, refereerde hieraan met de opmerking dat de tragedie ‘vele lagen goeds tussen
mensen en volkeren’ naar boven heeft gebracht. “Het medeleven en de hulp die wij
van onze Russische broeders hebben ontvangen hebben nieuw leven geblazen in de
hoop op hechtere betrekkingen en verzoening tussen onze twee Slavische volkeren”,
zei Dziwisz, die zijn woorden uitdrukkelijk richtte ‘tot de president van Rusland’.
21

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

POOLSE

PA A S L U N C H

Op 2e paasdag, 5 april, hadden we de jaarlijkse Poolse paaslunch georganiseerd.
Verschillende mensen gaven aan dat ze zouden komen. Helaas was de opkomst niet
al te groot. Er hadden zich 37 personen opgegeven. Op de dag zelf kwamen er echter
8 niet opdagen.
Jammer want we hadden toch voor deze mensen eten ingekocht.
Toen bekend werd dat de Poolse mis al om 9.15 uur in de Laurentius kerk plaats
vond, werd er dor het bestuur besloten om de aanvang van de lunch 1 uur te vervroegen. Dit maal dus niet om 13.00 uur, maar al om 12.00 uur.
Om 11.30 uur kwamen de mensen binnengedruppeld en ook de nieuwe Poolse priester Slawomir Klim kwam mooi op tijd.
Voor de kinderen
waren er kleurplaten
en kleurpotloden, waar
dan ook gretig gebruik
van werd gemaakt.
Na ’n korte toespraak
van de voorzitter , Ria
Marijnissen, waarin zij
het betreurde dat er zo
weinig mensen waren,
gaf zij het woord aan
de priester die samen
met de aanwezigen ’n
gebed deden en daarna
het eten zegende.
Het werd erg op prijs
gesteld dat de Poolse
priester aanwezig was.
Daarna konden we aanvangen met de lunch.
Vooraf werd er witte
barcz geserveerd. Op
de tafel, die geheel in
Paassfeer was gedekt,
stonden verschillende
soorten brood, Poolse
vleeswaren, kaas, eieren, Poolse salade enz.
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Als dessert werd er nog ijs met vruchten en slagroom geserveerd.
Ondanks het kleine aantal aanwezigen was het erg gezellig en hebben we genoten
van ’n goed verzorgde Poolse Paaslunch.
De mensen die zich niet opgegeven hebben of niet aanwezig waren, hebben echt wat
gemist
					
Rian Olejek

Śniadanie wielkanocne, organizowane co roku
przez Stowarzyszenie “Polonia” w
Bredzie.
Sala Dzielnicowego
domu Kultury Vianden w dzielnicy
Ginneken, Breda.
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Wielkanoc 2010
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AUTO-RADIATEURENSERVICE

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

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

						

Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda

DODENHERDENKING 4 MEI 2010
Op 4 mei herdenken we alle burgers en militairen, die waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituatis en bij vredesmissies.

Het nationale thema voor 2006 - 2010 is ”VRIJHEID MAAK JE MET ELKAAR”.
Voor het jaar 2010 ligt het accent op: “VRIJHEID WERELDWIJD”.
PROGRAMMA:
19.20 uur
		

Samenkomst bij het monurnen int het park Valkenberg.
Genodigde worden verzoch hun plaats om 19.20 uur in te nemen.

19.30 uur
		
		

Opening door de voorzitter van de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda
Mw. B. Adank-Bik, met aansluitend de toespraak van de burgemeester van
Breda Dhr. P.A.C.M. van der Velden.

Aanvang kranslegging door genodigden, besturen, instellingen en groeperingen.
19.50 uur

Handluiden van de klok van de grote Kerk door het Klokkenluiders gilde Breda.

19.59 uur

Last-post door P.M. Jankowski.

20.00 uur

Twee minuten stilte.

Spelen van de volksliederen van Nederland, België, Canada, Goot Brittannië en Polen
door de T.N.T. Postharmonie Breda
Gelesenheid voor het persoonlijk leggen van bloemen.
De plechtigheid bij het monument in het park Valkenberg wordt afgesloten met het leggen
van een krans door de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda.
20.45 uur
		
		

Aanvang concert in de Grote Kerk.
Tijdens het concert zullen optreden:
Mw. M. Heidema (cello) en Mw. J. Bazova (piano).

21.30 uur Einde concert

Haverdijk 24, 4841 AR Prinsenbeek
Tel 076-54175998 - e-mail: carel.hubert@casema.nl

www. 4meidodenherdenkingbreda.nl
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Poolse School Breda
Op de Poolse School in Breda zitten op dit moment (midden in het schooljaar 20092010) zestien kinderen in de leeftijd van vijf tot veertien jaar. Het gehele schooljaar
bestaat uit 16 lesmiddagen op telkens een zaterdag.
We geven les in voorlopig één lokaal in een seniorencomplex aan de Langendijk 25 in
Breda en we hebben één professionele leerkracht.
Het positieve van één groep is dat de oudere kinderen de jongere kinderen helpen en
dat de Poolse kinderen, die pas in Nederland wonen en goed Pools spreken op een
natuurlijke manier de taalvaardigheden overbrengen op de kinderen die in Nederland zijn geboren.
Tot de eerste groep behoren tien en tot de tweede zes kinderen.
Deze situatie vereist een zeer flexibele en ook individuele manier van les geven.
De kinderen vormen een samenhangende groep dankzij de thema’s, die wij
voorbereiden. Zij kunnen goed samenwerken tijdens de lessen maar ze krijgen opdrachten op verschillende niveau’s, afhankelijk van hun taalvaardigheden, leeftijd en
interesses.
De kinderen bezoeken de Poolse School niet alleen om de Poolse taal en tradities
te leren kennen maar ook om de contacten met andere Poolse kinderen te onderhouden. Hetzelfde geldt trouwens voor hun ouders, die ondertussen samen de tijd
bij de koffie of thee doorbrengen en op deze manier elkaar leren kennen en van alles
regelmatig uit kunnen wisselen.
Wij hopen dat het aantal kinderen op de Poolse School zal groeien.
Het is ons gelukt om een ouderraad samen te stellen waardoor de samenwerking met
de ouders soepeler zal verlopen. Wij zoeken een betere leslocatie. De eerste stap is
het huren van een grotere ruimte in de locatie waar we nu zitten.
Onze grote wens is de Poolse School in een schoolgebouw te kunnen vestigen en de
lessen in twee leeftijdsgroepen te kunnen geven.
Meer info over onze school, kinderen en activiteiten kunt u vinden op onze website
http://polskaszkolabreda.webs.com/

Polska Szkoła w Bredzie
Aktualnie, niemalże w połowie roku szkolnego na zajęcia Szkoły Polskiej w Bredzie
uczęszcza szesnaścioro dzieci w wieku od pięciu do czternastu lat.
Ze względu na ograniczone warunki lokalowe (niewielka salka w świetlicy dla seniorów przy Langendijk 25) oraz personalne (jedna nauczycielka), zajęcia prowadzone są w jednej grupie.
Nie jest to łatwa sytuacja, ale niewątpliwie zawarte są w niej pozytywne aspekty:
dzieci starsze pomagają młodszym; dzieci z Polski od niedawna mieszkające w
Holandii, mówiące po polsku w naturalny sposób stwarzają okazję do osłuchania się
z językiem dzieciom mieszkającym od urodzenia w Holandii. Tych pierwszych jest
dziesięcioro, tych drugich sześcioro.
Sytuacja ta wymaga bardzo elastycznego i często indywidualnego sposobu prowadzenia lekcji. Temat zajęć oraz współpraca integruje dzieci, ale polecenia przekazywane są na różnych poziomach w zależności od stopnia opanowania języka, wieku,
możliwości i zainteresowań.
Dzieci uczęszczają więc na zajęcia Szkoły Polskiej nie tylko w celu nauki, utrwalania umiejętności językowych oraz poznawania tradycji polskich, ale również w celu
nawiązania i utrzymywania kontaktów z dziećmi pochodzenia polskiego.
To samo możemy powiedzieć o rodzicach, którzy w tym samym czasie wspólnie piją
kawę, herbatę i wzajemnie się poznają w czasie rozmowy.
Mamy nadzieję, iż ta grupa dzieci ze Szkoły Polskiej jeszcze powiększy się.
Naszym życzeniem jest więc stworzenie lepszych warunków do prowadzenia zajęć.
Pierwszym krokiem byłoby wynajęcie większej sali.
Utworzyliśmy komitet rodzicielski, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na
współpracę zarządu szkoły z rodzicami.
Marzy nam się prowadzenie zajęć w prawdziwym budynku szkolnym w dwóch grupach wiekowych.
Wiecej informacji na temat naszej szkoły, dzieci i zajęć znajd ą państwo na naszej
stronie internetowej http://polskaszkolabreda.webs.com/
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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
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