POLONIA KURIER NR 8, NOVEMBER 2010

Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne
“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2010
28 oktober 		

Ouderenmiddag, Jeugdland (popołudnie seniorów)

30 oktober 		

Festyn wyzwolenia / Bevrijdingsfeest, Viandenzaal

12 december

Świąteczny podwieczorek / Kerstmiddag, Belcrum

							Wijzigingen voorbehouden

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

www.polonia-breda.nl
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BESTE MENSEN
Nu schrijf ik alweer een voorwoord
voor een nieuwe Kurier.
De tijd gaat zo snel, de vakantie is
weer achter de rug, tenminste voor
de meeste mensen. Wij hebben het
nog tegoed. Stan is in de vakantie
tijd aan allebei zijn ogen aan staar
geopereerd, zodoende zijn wij nog
niet weg geweest. Maar we gaan nog
wel, in oktober gaan we voor 4 weken
naar Polen. Ik kijk er erg naar uit. We
zijn op tijd terug voor de herdenkingen.
We hebben dit jaar een Pools gezin op
vakantie gehad, dat is ook erg leuk. Wat
hebben we dan toch veel moois in Nederland, als je met die mensen weggaat. Zoals
de Efteling, Harderwijk met zijn Dolfinarium, en dicht bij de zee. Nu hebben ze in Polen natuurlijk ook de zee,
maar als je halverwege in Polen woont is de zee erg ver weg. Het weer
viel wat tegen, maar ja dat is Nederland. Wij vinden juist de bergen in
Polen zo mooi, zoals bij Zakopane en Solina. Wij hebben dan ook geluk dat een van onze vrienden boswachter is dus als we daar zijn gaat
hij met ons op pad. Hij weet alle mooie plekjes in de bergen op de
grens met de Oekraine.
Ook dit jaar hebben we weer een Poolse Dag, op zondag 7 november,
u bent allen van harte welkom. Ik heb gevraagd of de Poolse Consul
deze dag wil openen, maar ik weet niet of hij dat doet, want ik heb nog
geen antwoord gehad. Het zou wel mooi zijn, want dit is het laatste
jaar in Nederland voor hem. Laten we het hopen.

U zie ik weer op het bevrijdingsfeest of op een van de herdenkingen.
Groetjes Ria Marijnissen
Voorzitter.

Program uroczystości z okazji 66. rocznicy
wyzwolenia Bredy:
Sobota, 30 października 2010 r.
Oosterhout: godz. 10.30. Apel Poległych na Polskim Cmentarzu Honorowym przy Veerseweg. Organizator: Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy.

Breda: Godz. 20.00. Uroczysty wieczór z okazji 66. rocznicy wyzwolenia Bredy.
		

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne POLONIA w Bredzie

Niedziela, 31 października 2010 r.
Breda: Godz. 9.15. Msza Święta celebrowana w języku polskim w intencji poległych polskich żołnierzy
„za Waszą i nasza wolność” w kościele Sint Laurentiuskerk przy Ginnekenweg 333 (Breda - Ginneken)

Godz. 10.45 Apel Poległych na Polskim Cmentarzu Honorowym przy Vogelenzanglaan13 (Breda - Ginneken). Organizator: Komitet dla Uczczenia Pamieci 1944 Ginneken.

Godz. 12.30. Ceremonia dla uczczenia pamięci poległych na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym przy Ettensebaan. Organizator: Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy

Zaterdag, 30 oktober 2010
Oosterhout: 10.30 uur Dodenappel op het Poolse Erehof aan de Veerseweg 54.
                        Organisator: Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland

Breda: 20.00 uur Bevrijdingsavond, Viandenzaal, Viandenlaan 3.
                        Organisator: Bredase Culturele Vereniging POLONIA
           

Zondag, 31 oktober 2010
Breda: 9.15 uur  H.Mis in St. Laurentius kerk Breda-Ginneken

10.45 uur Dodenappel op het Poolse Militaire Erehof aan de Vogelenzanglaan 13,Breda - Ginneken. Organisator: Comité Herdenking 1944 Ginneken.

12.30 uur Dodenherdenking op het Poolse Militaire Ereveld - Etensebaan
Organisator: Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland

Adrian en Krystyna Stopa onderscheiden
Adrian en Krystyna Stopa zijn op 13 augustus jl. onderscheiden met de
Gouden Medaille van het Poolse Leger.
Tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de Poolse Leger Dag in
Gdansk – Wrzeszcz werd hen naast het monument van Maarschalk Józef
Piłsudski, de medaille opgespeld.
Het bestuur van de
Bredase Culturele
Vereniging Breda
feliciteert hen van
harte met deze
onderscheiding.

Laat uw hart spreken!
Via deze brief vragen wij uw steun
om hulp te geven aan gezinnen in
Polen die door overstromingen alles
zijn kwijtgeraakt.
Dit jaar is een deel van Polen herhaaldelijk getroffen door overstromingen. Hele dorpen zijn door het water weggespoeld. Veel
gezinnen zijn alles kwijt geraakt.
Door middel van deze brief vragen wij u om een steentje bij te
dragen aan hulpacties.
Verzamelen, sorteren en naar Polen brengen van goederen
Op het hieronder vermelde adres worden goederen verzameld
die in de maand december naar Polen worden gebracht.
Wij zijn op zoek naar:
- nieuwe of gebruikte kleding en schoeisel (schoon en
niet beschadigd)
- dekens, handdoeken, beddengoed
- keukenhuisraad en huishoudartikelen (bijvoorbeeld:
pannen, potten, emmers etc.)
- schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, toiletartikelen
etc.
- lang houdbare levensmiddelen
Ook hulp bij het sorteren van goederen is van harte welkom.
Voor het brengen van de goederen verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met Mevr. Lemmens,
zie contactgegevens hieronder.

Organiseren activiteiten
waaronder een veiling van
kunstwerken van amateursartiesten uit Polen, België
en Nederland
Op zaterdag 20 november 2010 tussen 11.30-15.00 uur vindt
op het hieronder vermelde adres een tentoonstelling plaats van
schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten. Om
15.00 uur worden alle kunstwerken geveild. Van de opbrengst
wordt een project in Polen gefinancierd (voorbeeld: helpen opknappen van een school). Diverse kunstenaars hebben reeds
hun deelname toegezegd.
Bent u ook kunstenaar dan nodigen wij u uit om ook uw
medewerking te verlenen aan deze hulpactie.
Op deze dag willen wij ook graag andere activiteiten aanbieden
om geld in te zamelen voor een hulpproject in Polen. Elk idee is
welkom. Uw idee kunt u doorgeven op het adres hieronder.
Er is al aangeboden om mooie (kerst-) bloemstukken te maken
die op deze dag verkocht worden. Ook andere sponsors met
ideeën zijn welkom.
Wij zoeken sponsors voor drank en hapjes. Deze worden op
20 november tegen een bijdrage aangeboden aan bezoekers.
Contactgegevens:
Grażyna Lemmens
Driehuizen 6
5081 XD Hilvarenbeek
Tel. 013-5054546
of 06 20605347
Email: info@glazo.nl

Geen bloemen,
Op de gedenkwaardige zaterdagmiddag 19 juni, de middag dat Nederland
met moeite won van Japan met 1-0, was het ook feest bij Polonia. Er was
een feestmiddag gepland voor de 60 plussers van Polonia t.g.v. het 20
jarige bestaan. De vraag blijft: “Zouden er meer mensen zijn gekomen, als
er geen voetballen zou zijn geweest?” U begrijpt het al het was een klein
maar gezellig clubje mensen. Dat mag gerust gezegd worden.
Het bestuur had kosten nog moeite gespaard om het voor de aanwezigen
zo gezellig mogelijk te maken. We werden ontvangen met koffie met lekkers. Reeds om half drie kwam de muziekman. Hij was voor half vier besproken, maar zoals hij zei, keek hij niet op een uurtje. Na het uitpakken
van de instrumenten schalde al spoedig de gezellige muziek door de zaal.
Meezingliedjes aan de lopende band, maar ook dansmuziek, waarvan gebruik werd gemaakt. We hebben het echt getroffen met deze muziekman.
Meestal is het moeilijk als er muziek is om te praten met elkaar. Je kunt
dan schreeuwend amper boven de muziek uitkomen. Hier was het volume
op afroep instelbaar. Wat een luxe!!!
Als je tijdens een dergelijke seniorenmiddag om je heen kijkt merk je pas
dat de tijd als een moker (zware hamer) rond is gegaan bij de ouderen. De
trouwe leden van het eerste
uur zijn er niet meer. Zomaar
een paar namen die ik weet;
Greet en Freddie Wieliszek,
overleden. Michał Salewicz
(overleden) Dien Salewicz
afgehaakt? Mientje Czyzewski,
verhuist. Toos Lewandowski
overleden. Ook zijn er ouderen
waar de gezondheid te wensen
overlaat om te komen. En zo
kunnen we nog wel even doorgaan om mensen te noemen
die Polonia bijna 20 jaar lang
trouw zijn gebleven. Helaas
het clubje van senioren wordt
klein.
Op de foto De heer en mevrouw
Nowinski uit Breda

foto Stan Marijnissen

Op de foto de muziekman de heer Jansen
Genieten van het warm- koud
buffet wat voortreffelijk smaakte!

We hebben wel heel veel plezier gehad met de mensen die wel de moeite
heb-ben genomen om bij het jubileumfeest aanwezig te zijn. Er werd ook
gebruik gemaakt om nog even met de voetjes van de vloer te gaan door
een drietal dansparen.
Bovendien had de muziekman een accordeon om bij ieder persoonlijk nog
eens langs te gaan ter verhoging van de feestvreugde.

De heer en mevrouw Reintjes uit Baarle

Wat wel opvallend was, dat er geen bloemen werden geschonken aan
de leden van het bestuur of zoals u wilt aan de jubilerende vereniging.
Ook ikzelf had daar niet aan gedacht. Raar eigenlijk! Ik had wel een tas
meegenomen met een paar lekkere dingen, speciaal voor de verloting.
Het is mijn weleens meer verteld, door Poolse mensen. Nederland is een
bloemenland is, maar als het gaat om weggeven van bloemen, dat dit zeer
schaars gebeurd. Ik moet bekennen dat dit inderdaad het geval is.
Neem dan in Polen. Bij rouw en trouw altijd een fleurige en kleurige zee
van bloemen.

Zou de Bredase Culturele Vereniging “Polonia” dan toch in het verkeerde
land zijn terechtgekomen om feest te vieren? De sfeer van de feestelijke
seniorenmiddag was prima, maar de vraag blijft: “Waarom geen bloemen
bij dit twintig jarige jubileum?” Zien we de toekomst van “Polonia”zo somber in?

Actie gewenst:
Als de leden zich gewoon eens wat actiever zouden opstellen naar de
Poolse landgenoten, zou de vereniging zeker meer groeikansen hebben.
Dan zou er een nieuwe ledenstroom op gang kunnen komen om meer
mensen naar de activiteitenavonden / middagen te laten bezoeken. Want
onze Poolse landgenoten komen zeker wel naar de activiteiten van Polonia. Ze weten in heel veel gevallen de zalen waar Polonia iets organiseert
goed te vinden. En bovendien zijn de bezoekers aan deze avonden gezelligheidsmensen waar we als Nederlanders nog heel wat van kunnen leren.
Zelden zie je Poolse mensen die niet dansen. Dat kunnen ze als de beste.
Maar in de zaal is altijd nog ruimte voor extra mensen. Bovendien zijn
(nieuwe) leden zijn het draagvlak van de vereniging. En niet te vergeten ze
kunnen ons Nederlanders leren om bij een feest, waar dat hoort, “bloemen
mee te nemen.” Dit in de lijn van de “Poolse” traditie. Wat tradities betreft
is dit de kern van het bestaan van “Polonia” en deze willen we toch zeker
nog lang kunnen voortzetten en uitvoeren?
Beste mensen,
Misschien een lang verhaal om de viering van het 20 jarig jubileum van
ONZE B.C.V. “Polonia” heen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we heel
veel Poolse mensen een plezier doen door ze uit te nodigen bij onze activiteiten. Het is voorbarig om nu al te zeggen dat we voor “Goud”gaan, dat
hoort bij vijftig jaar. Laten we het voorlopig maar op “Zilver” houden,
vijf en twintig jaar.
Door de inzet van de leden, uitnodigen van nieuwe mensen, kan de
vereniging doorgroeien en kunnen we met een gerust hart zeggen tot

over VIJF JAAR bij het zilveren jubileum van onze eigen vereniging “Polonia”.
Bestuur van “Polonia”heel hartelijk bedankt voor de gezellige middag
op 19 juni. Ik heb er van genoten. Een dergelijke middag is de moeite
waard. Ik wil er graag, als de gezondheid het toelaat, over 5 jaar weer
bij zijn en u toch zeker ook.
Met een hartelijk groet,
Ad Kuijl
Foto impressie van de seniorenmiddag Polonia op 19 juni 2010 in de zaal
Vianden
De foto’s werden
gemaakt door Stan Marijnissen

Een heerlijk voorafje vleessalade; opscheppen maar...

UROCZYSTOŚCI 66. ROCZNICY OPERACJI
MARKET GARDEN
Driel - Osterbeek, 18-19 września 2010

W 66. rocznicę bohaterskiego udziału I Samodzielnej Brygady
Spadochronowej w bitwie pod Arnhem, w miejscowościach Driel i
Osterbeek odbyły się uroczystości, w których wziął udział Ambasador RP w Królestwie Niderlandów p. J. Stańczyk.
W uroczystościach na Placu Polskim w Driel upamiętniających
desant na tyły wojsk niemieckich w okolicach Arnhem wzięli także
udział polscy i brytyjscy weterani, którzy uczestniczyli w operacji
Market Garden, a także kontynuujący tradycję I Samodzielnej
Brygady Spadochronowej oddział 6. Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego.
W swoich wystąpieniach w Driel i Osterbeek, Ambasador J. Stańczyk oddał hołd kombatantom bitwy pod Arnhem.
Podziękował Holendrom za pielęgnowanie pamięci o bohaterskich dokonaniach Polaków oraz wyraził nadzieję, że prawda o
poświęceniu Brygady Sosabowskiego będzie powszechnie znana
i uznana.

Bez kwiatów (skrócone tłumaczenie listu byłego prezesa stowarzyszenia)
W sobotnie popołudnie 19 czerwca, gdy właśnie Holandia pokonała Japonię 1:0,
odbyłą się także impreza Polonii. Z okazji 20-lecia Stowarzyszenia na to popołudnie
zaplanowana była impreza dla seniorów stowarzyszenia. Czy to za sprawą meczu czy
nie, grupka przybyłych była niewielka.
Zarząd nie oszczędził czasu i wysiłku aby dzień był udany. Zostaliśmy przyjęci z kawą
i ciastkiem. Od godz. 14.30 grał muzykant z bardzo miłym repertuarem piosenek do
wspólnego śpiewania i tańca. Nie trzeba też było się przekrzykiwać jak grała muzyka.
Gdy się rozerzałem po sali to widać jak podeszły wiek sieje spustoszenia wśród
członków stowarzyszenia. Wymioenię tylko nazwiska jakie mi przychodzą do głowy:
Greet i Freddie Wieliszek, zmarły Michał Salewicz, Dien Salewicz - porzucił? Mintje
Czyżewski przeprowadziła się, Toos Lewandowski zmarł. Niestety klub seniorów jest
już malutki.
To, co uderza to, że nie było kwiatów. Nie zostały wręczone dla członków zarządu. Ja
sam nie pomyślałem o tym.
Czasem słyszę od Polkaów zdziwienie, że Holandia - kraj kwiató ale kwiaty daje
się tutaj rzadko, gdy tymczasem w Polsce przy każdej okazji wręcza się kwiaty.
Rzeczywiście tak jest. Polska to morze kwiató przy większych okazjach. Popołudnie
senioró się udało ale dlaczego zarząd stowarzyszenia nie dostał kwiatów za ich
dwudziestoletnią pracę?
Patrząc w przyszłość Poloni jestem pesymistą.

Wymagane jest działanie:

Członkowie stowarzyszenia powinni znacznie aktywniej działać na w kierunku
przyciągania do stowarzyszenia nowych Polaków. Młodzi Polacy którzy tak licznie
przychodzą na nasze imprezy powinni stać się fundamnetem tego stowarzyszenia.
Naszym celem jest utrzymywanie polksich tradycji, a kto będzie to lepiej robił niż
sami Polacy?
Drodzy przyjaciele,
Jestem przekonany, że oddajemy wielu Polakom przysługę, zapraszając ich do naszej
działalności. Miejmy nadzieję, że przyciągając do stowarzyszenia nowych, młodych
Polaków będziemy mogli za pięć lat czcić 25.lecie istnienia naszego klubu, Srebrny
jubileusz.
Serdecznie dziękuję zarządowi stowarzyszenia “Polonia” za zorganizowanie tak
miłego popołudnia tego 19 czerwcza 2010. Ja miałem udany dzień i mam nadzieję go
powtórzyć za pięć lat.
Serdeczne pozdrowienia
Ad Kuijl

JUBILEUMFEEST
Zoals Ad Kuijl al schreef was
het een gezellige middag, maar
ook `s avonds was het fijn.
We hadden een lekkere BBQ
georganiseerd en muziek van
Peter Martyka om de beentjes
los te maken. Maar ik denk
toch dat de voetbal ons een
beetje heeft tegen gewerkt.
Wel vind ik het altijd erg
vervelend als mensen zich opgeven en dan zonder reden of
afmelding niet komen. Het zijn
toch altijd extra kosten voor de
vereniging. Want ook voor die
mensen bestel je de BBQ.

Buiten dat was het toch gezellig, we hebben lekker gegeten en er is veel
gedanst.
Ook ik hoop dat we de 25 jaar volmaken, maar dan hebben we wel jullie
hulp nodig. Door op onze avonden te komen en op tijd uw contributie te
betalen help u ons al een heel stuk vooruit.
Ria Marijnissen

06-18785637

GEZOCHT
Voor de taalcursus” POOLS ZONDER MOEITE” van Assimil ben
ik opzoek naar de CD rom nummer 3 met daarop de lessen 60 tot
en met 82. Het ISBN nummer van deze cursus is 90-74996-04-3
Heeft U deze cursus in U bezit dan zou ik graag een copy willen
ontvangen van de CD rom met de lessen 60 tot en met 82.
Voor informatie mijn email adres is korsjes@casema.nl
Bronislaw Korzeniewski
Delft

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

CONTRIBUTIE 2011
HALLO ALLEMAAL,

Het is heel erg, maar bitterhard nodig om onze contributie aan te
passen. Het is ook al lang geleden dat dit plaats heeft gevonden.
Daarmee beginnen we in 2011.
DUS VANAF 2011, IS DE CONTRIBUTIE DAN:
€ 17.50 PER PERSOON
VOOR EEN GEZIN WORDT HET DAN € 35.00
VOOR 55+ IS HET DAN € 12.50 PER PERSOON
DUS VOOR MAN EN VROUW SAMEN € 25.00
Ik doe dit niet graag, maar sorry het is hard nodig.
OOK WIL IK U VRAGEN UW CONTRIBUTIE OP TIJD TE
BETALEN, ER ZIJN NOG VEEL MENSEN DIE 2009 NOG
MOETEN BETALEN.
Voorzitter Ria Marijnissen

Op 19 juni 2010 vierden wij
het feest ter gelegenheid van het

20 jaar bestaan BCV Polonia.
Er was muziek van Peter Martyka, dans, loterij en
een festelijke barbecue.
Alle foto’s van deze avond kunt u bekijken op onze
website: www.polonia-breda.nl

20 jaar bestaan BCV Polonia.

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

AUTO-RADIATEURENSERVICE

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

Oranjeboomstraat 178
4812 EL Breda
Tel. 076-5217363
Fax 076-5223442
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Pieśń Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka
Het lied van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek
Husarskie skrzydła na ramieniu,
Pisany krwią pancerny znak,
W Normandzkich Wzgórz i winnic cieniu
Wykwita nasz żołnierski szlak.
Przez kolorowe pola Flandrii
Zwycięskie czołgi niosą wieść,
Że Polak idzie do Holandii
Zmęczonym ludziom wolność nieść.
Od Westerplatte do Wilhelmshaven,
Od białej Gdyni do Falaise,
Pancerni chłopcy na ziemi obcej
Nie zapomnieli polskich łez.
Za smutny wrzesień, za tamtą jesień
Po latach biorą odwet swój,
Przez krew i śmierć, przez trud i znój,
Za polską krzywdę idą w bój.

Bierzemy dzisiaj odwet krwawy
Za wszystkie krzywdy, wszystkich lat,
Za zdradę Lwowa i Warszawy
I za dziesiątki innych zdrad.
Niemiecki zbir z obliczem kata
Nie będzie więcej pluł nam w twarz,
CHOĆ NAS ZAWODZI HONOR
ŚWIATA,
MY JESZCZE MAMY HONOR NASZ
Od Westerplatte...

Słowa: Feliks Konarski
muzyka: A. Schütz
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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,-*
• 55+ € 15,-*
• per gezin € 30,-*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• osoba samotna €15,-*
• 55+ € 15,-*
• rodzina € 30,-*

* 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

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 t.n.v. B.C.V. Polonia te Breda

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

Andrzej Skibinski		

Webmaster:

Andrzej Skibinski		

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.

INTERNETSITE:
E-MAIL:

www.polonia-breda.nl

secretariaat@polonia-breda.nl

