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Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2012
14 JANUARI		

NIEUWJAARSBAL

19 JANUARI		

OUDERENMIDDAG

10

LEDENVERGADERING

FEBRUARI

VIANDENZAAL
JEUGDLAND
VIANDENZAAL

10 MAART		

VROUWENBAL

15 MAART		

OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

24 MEI			OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

25 OKTOBER		

OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

27 OKTOBER		

BEVRIJDINGSBAL

VIANDENZAAL

16 DECEMBER

KERSTMIDDAG

							

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

BELCRUMZAAL

BELCRUMZAAL

Wijzigingen voorbehouden

www.polonia-breda.nl

Het bestuur en de redactie van
de Bredase Culturele Vereniging
Polonia
danken alle adverteerders voor
hun financiele bijdragen door
het plaatsen van een advertentie
waardoor het mogelijk is om de
Kurier uit te geven.

VOORWOORD
Beste Mensen,
Weer zit ik achter de computer om
een voorwoord te schrijven, en
dan bedenk je pas hoe snel de tijd
gaat. Een voorwoord voor alweer de
laatste kurier van dit jaar. Terwijl ik dit
schrijf hebben we nog een Kerstmiddag tegoed, en dan is het jaar weer
om. De tijd vliegt voorbij. We beginnen zo aan het jaar 2012, ik weet nog als de dag van gisteren het
millenniumjaar 2000, wat hadden we veel hoop dat alles goed
zou blijven gaan. Nu zitten we al een paar jaar in een crisis. Het
is ongelooflijk als je hoort hoeveel mensen er in armoede leven,
en dat in Nederland. Je snapt het soms niet. Maar we hebben
ook in deze moeilijke tijd nog een weekend gehad met mooie
herdenkingen. In Oosterhout wordt het steeds drukker en sfeervoller. Breda is altijd al druk geweest. Ook het bevrijdingsfeest
in de Viandenzaal was weer gezellig, lekker druk. Al zijn er altijd
mensen die nog steeds niet weten dat het in Nederland niet de
gewoonte is om eigen drank mee te brengen, en niet alleen door
mensen die pas in Nederland zijn, dat is erg jammer, want als het
te vaak gebeurd krijgen we straks geen toestemming meer om de
Viandenzaal of de Belcrumzaal te gebruiken. Maar zover is het
gelukkig nog niet.
Na de herdenkingen op zondag werden er verschillende mensen
gedecoreerd. Deze mensen wil ik van hieruit Hartelijk Feliciteren.
Ik wil alle mensen, ook namens het bestuur van B.C.V. “POLONIA” Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2012
wensen.
											Ria Marijnissen
								
Voorzitter Polonia

De meest actuele informaties over de activiteiten
van onze vereniging en de meest actuele fotoreportages vind je op het internet:

w w w. p o l o n ia -b r e d a .n l
ook te vinden op facebook

De verzameling van alle fotoreportages van BCV
Polonia kan je ook vinden op

picasaweb.google.com/PoloniaBreda

POOLSE DAG
Op 13 november heb ik weer een Poolse dag
georganiseerd en nu in de Viandenzaal in Breda. Het was redelijk druk en het Poolse team
heeft het mooie bedrag van 3480.00 € mee
genomen naar het kindertehuis in Borzęciczki.
Ook heeft caritas een collecte gehouden in de vijf heilige parochie van Drimmelen, maar de opbrengst daarvan is nog niet bekend. Misschien in de volgende Kurier, dan kan ik waarschijnlijk
ook melden wat ze gekocht hebben van de centen.
Allemaal hartelijk bedankt namens mij, alle vrijwilligers en de kinderen uit het tehuis.
										Ria Marijnissen

Bevrijdingsfeest 2011
Op 29 oktober organiseerde BCV Polonia het 67-jarige bevrijdingsfeest in de Viandenzaal.

Het was gezellig druk en Peter Martyka speelde weer fantastisch. Er werd volop gedanst. De bigos en Poolse worst met
brood waren heel lekker. Dat kon je merken omdat er mensen
meer dan eens kwamen halen en de worst met brood gingen met
twee tegelijk weg.

Ook de loterij liep weer goed en er waren dan ook mooie prijzen
te winnen.
Jammer dat er toch weer mensen bij waren, die eigen drank hadden mee genomen, terwijl er gezegd was door de voorzitster dat
het NIET mocht, dat is jammer, voortaan wordt daar goed opgelet.

Op zondag 30 oktober was het op de Begraafplaats Ettensebaan
weer erg druk. Na de diverse toespraken van oa. de burgermeester van Breda, P. van de Velden en de Poolse Ambassadeur
dr. Z.E.J. Stańczyk werden er bloemen bij het monument en ook
bij het graf van Generaal Maczek gelegd.
De kinderen uit Polen hebben er kaarsen bij gezet.
Het was een erg indrukwekkende herdenking.
Nadien werd er een lunch in de Princentuin aangeboden door het
Poolse consulaat, en ontvingen diverse mensen een medaille.

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

ONDERSCHEIDINGEN
Zondag 30 oktober 2011

Na de herdenkingsceremonie op het Pools Militaire Ereveld aan
de Ettensebaan werd er in de Princentuin een uitreikingsceremonie georganiseerd door de Poolse ambassade.
Door dhr. J. Dziuba, vertegenwoordiger van het Ministerie voor
de Combattanten en Onderdrukten, werd de Medaille Pro Memoria overhandigd aan diverse mensen waarvan o.a. ’n aantal leden
van de BCV Polonia
Leden die ’n onderscheiding ontvingen:
Franciszek Poprawski (postuum onderscheiden)
Wladyslaw Salezicz
Adriana Olejek (niet aanwezig)
Stefan Bias
Ook waren er ’n aantal oudstrijders die het insigne “Veteraan van
onafhankelijkheidsgevecht” in ontvangst mochten nemen.
Leden van BCV Polonia
Piotr Nowinski
Edward Szczerbinski
Ook heeft burgermeester van Breda, P. van de Velden en de
voorzitter van de 1e PPD Ned en tevens lid van BCV Polonia,
dhr. B. Krzeszewski een herdenkingsmedaille “20 jaar van Pantservriendschap” ontvangen
Het bestuur van de Bredase Culture Vereniging Polonia
feliciteert hen allen met de onderscheiding.

P O O L S H O O G T E
Onafhankelijkheidsdag - 11 november 2011
Op 11 November 2011 vond op de Poolse Ambassade in Den Haag een
feestelijke bijeenkomst plaats in verband met het feit dat Polen 93 jaar
geleden haar onafhankelijkheid herwon.
De bijeenkomst was een uitstekende gelegenheid voor gesprekken tussen de uitgenodigde vertegenwoordigers van de diplomatieke kring, Nederlandse overheid en de Poolse gemeenschap, Polen actief op cultureel
en zakelijk gebied, oud-strijders en Nederlandse vrienden van Polen.
Voor het begin van de viering van de Onafhankelijkheidsdag vond om nog
een andere plechtigheid plaats op de Ambassade. Zes Nederlanders kregen een speciale medaille voor hun steun en inzet voor Solidarność en
het Poolse volk in de jaren 80. De Dankbaarheids Medailles - geslagen
door het Europees Centrum van Solidarność in Gdańsk ter ere van de
30-e verjaardag van de vakbond Solidarność in 2010 - werden uitgereikt
aan Johan Van Rens en Leo Mesman van de internationale afdeling van
het FNV in de jaren 80 - en aan Wim kok, vakbondsleider van het FNV
en later premier van Nederland, die als enige niet aanwezig kon zijn,
verder aan Frits Nieuwenhuizen en Rob van Hengel, twee chauffeurs die
met humanitaire transporten ook spullen meesmokkelden voor de ondergrondse Solidariteit en aan Jan Bal, gepensioneerd politieman die 20 jaar
lang eigen transporten naar Polen organiseerde, van 1982 tot 2002. De
medailles werden ingeleid door Jan Minkiewicz, in de jaren 80 woordvoerder van Solidarność in Nederland, uitgereikt door de Ambassadeur van
Polen, dr. Janusz Stańczyk, die ook een dankwoord sprak evenals Dorota
Szluma van het Europees Centrum van Solidarność in Gdańsk. Tot slot
hieven alle aanwezigen een glas champagne.    
De informele discussies betroffen onder meer de rol van Polen in het Europa van vandaag en in Nederland zelf alsmede de uitdagingen waarmee
de Poolse gemeenschap wordt geconfronteerd.
De gasten konden ook genieten van heerlijkheden uit de traditionele
Poolse keuken.  
Bron: Ambassadenieuws website Poolse ambassade

06-18785637
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Polen goed voor Nederlandse economie
Polen die in Nederland werken, zijn goed voor de economie en de schatkist. Zij leveren een bijdrage aan de economische groei van 0,3 procentpunt, oftewel 1,8 miljard euro. Ook leveren zij gezamenlijk gedurende hun
hele verblijfsduur de schatkist 1,2 miljard euro op.
Dat blijkt uit onderzoek, dat woensdagmiddag in Amsterdam is gepresenteerd op een bijeenkomst van het Nederlands-Pools Centrum voor
Handelsbevordering. Het rapport is opgesteld door onder andere Rob
Ruhl, econoom bij ING Bank. Het is gebaseerd op bestaande studies.
Een Poolse arbeidsimmigrant die hier langere tijd blijft, levert de schatkist
ruim 24.000 euro op, zo heeft het onderzoeksbureau SEO eerder becijferd, aldus Ruhl. Voor een kort verblijf is dat 1900 euro.
Verdringing
De komst van Polen levert op de arbeidsmarkt slechts in beperkte mate
verdringing op. Vooral als het economisch slecht gaat, kunnen arbeidsmigranten tijdelijk Nederlandse werknemers verdringen en de lonen onder
druk zetten.
De komst van Poolse werknemers kan in groeisectoren tot extra banen
leiden. Zij vervullen vaak lager betaalde functies en doordat daarvoor
mensen beschikbaar zijn, kunnen meer hogere functies ontstaan, die
vaak door Nederlanders worden bekleed.

Bron: AFN 30 november 2011

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

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

Nederlandse ambassade in Warschau is een bijzonder architectonisch kunstwerk, een opmerkelijke gebouw aan de rand van
mooiste park in centrum van Warschau - Park Łazienkowski.
Polen is een land van dramatische hartstochten en historische omwentelingen. Het is
zowel zwaar katholiek als barok. Dit maakt Warschau één van de opmerkelijkste hoofdsteden van de wereld. Na haar vernietiging in de tweede wereld oorlog werd ze radicaal tot een socialistische metropolis omgebouwd, terwijl alles van historische waarde
net zo radicaal werd gereconstrueerd. Veel ouds is er jonger dan het moderne. In deze
stad staat de nieuwe Nederlandse ambassade van de architect Erick van Egeraat, die
zijn architectuur als ‘moderne barok’ bestempelt en die zich geheel heeft verslingerd
aan mooie oppervlakken en verrassende opeenvolgingen van vertrekken.
Adres: ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa, tel. (+48) 22 5591200

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

KERSTFEEST
Op 18 december werd de jaarlijkse kerstmiddag van Polonia georganiseerd.
Dit is een jaarlijks terugkomend feest en
altijd gezellig druk .
In de mooi in kerstsfeer versierde Viandenzaal kwamen al vroeg de eerste gasten binnen. Het bestuur was nog niet geheel klaar
met de voorbereidende werkzaamheden,
want er komt best veel kijken bij het organiseren van zo’n kerstmiddag.
Alhoewel de aanvang stond op half 3 kwamen
er toch veel mensen pas tegen 14.45 binnen
en kon het feest om 15.00 uur beginnen. Ook

de leden van de dans/zanggroep Cracovia waren aanwezig en was het
erg leuk om te zien dat ze in hun mooie kostuums liepen.
Cracovia had zin om op te treden want voordat de voorzitter Ria Marijnissen haar voorwoord kon doen stonden zij al op het podium
De 6 kinderen die erbij waren, gaven ’n grandioos dansje weg en uiteraard ook de “ouderen”. Er was zelfs ’n meisje bij waarvoor het de eerste
keer was dat ze optrad.
Na dit optreden verwelkomde de voorzitter iedereen. Alle kinderen moesten bij haar op de grond komen zitten en zij kondigde aan dat de Kerstman
in aantocht was Tegen 15.45 kwam de Kerstman al belrinkelend binnen.
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Migranten ‘za chlebem’
Door toetreding tot de EU is het voor Polen gemakkelijker geworden om
in een land als Nederland te gaan werken. Toch is de recente uitstroom
van arbeidskrachten naar West-Europese landen geen uniek fenomeen:
Polen kent een lange geschiedenis van migratie. Sinds de 19e eeuw
zijn miljoenen Polen geëmigreerd, vooral om economische of politieke
redenen. Samen met degenen die als gevolg van opschuivende staatsgrenzen gedwongen werden te verhuizen, gaat het naar schatting om
zo’n 15 tot 20 miljoen mensen.
In de eerste helft van de 19e eeuw vertrokken veel Poolse ‘nationalisten’ naar Amerika, uit onvrede over de politieke ontwikkelingen in hun
vaderland. In de tweede helft van die eeuw waren het echter vooral za
chlebem (‘voor brood’) migranten: de Polen uit en met grote verpauperde
gezinnen. Tussen 1880 en 1910 vertrokken zo’n 2 miljoen Polen alleen
al naar Amerika, vooral jonge mannen, arbeiders uit de grote steden en
boerenknechten van het platteland.

Er hadden dit jaar 19 kinderen zich ingeschreven om bij de Kerstman te
komen. Bovendien waren er nog 3 die niet ingeschreven waren en het
bestuur had toch nog de gelegenheid gevonden om ook voor hen ’n kerstpresentje te vinden.
De Kerstman had besloten dat de kinderen op elkaar moesten wachten
om de presentjes uit te pakken, wat ze dan ook allemaal deden.
Maar toen het eenmaal zover was waren de kado’tjes ook snel uitgepakt
en was de vloer bezaaid met papier.

AUTO-RADIATEURENSERVICE

DE ORANJEBOOM B.V.
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

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

Na het vertrek van de Kerstman was het tijd voor de loterij. Er was
gezorgd voor’n speciale loterij voor de kinderen en voor de ouderen.
Tegen half 5 gaf de dans/zanggroep Cracovia ‘n 2de optreden. En werden
ze met applaus bedankt voor hun optreden
Helaas was priester Klim niet in de gelegenheid om langs te komen en
samen met ons te ouwel te delen. De voorzitter had ouwel van de priester kunnen kopen en kon dit tijdens de middag ook aan de mensen die er
interesse in hadden verkopen.
De gezellige middag werd afgesloten met de traditionele bigos. Had je
geen zin in bigos dan kon je ook ’n broodje met Poolse worst nemen.
Voor de kinderen waren er broodjes met 2 knakworstjes.
Bij vertrek kregen de kinderen nog ’n zak met snoep mee en zag het
bestuur allemaal tevreden gezichtjes.
Als bestuur zijnde kunnen we zeker zeggen dat het weer ’n gezellige
kerstviering is geweest en we hopen u volgend jaar weer te kunnen begroeten.
Rian Olejek

Beste huurders en gasten van
het gemeenschapshuis de Belcrum,
Zoals u vast gemerkt heeft, bent u altijd van harte welkom in het gemeenschapshuis. Samen met het beheer trachten wij de sfeer en faciliteiten van het
gemeenschapshuis steeds zo optimaal mogelijk te houden. Daarbij moeten wij
eveneens rekening houden met regels rond veiligheid en juist dat laatste is de
aanleiding tot dit mailtje.
Gemeenschapshuis de Belcrum verkeert in de luxe omstandigheid dat bezoekers kunnen profiteren van meer dan voldoende, gratis parkeergelegenheid in
de directe nabijheid van het gebouw. Zowel bij de entree van het Pastoor Pottersplein, aan de overkant van het gebouw, maar toch zeker 40 meter verderop
op het midden van het plein is volop gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Toch worden in sommige gevallen auto’s geparkeerd op het voor-/zij-terrein
van het gemeenschapshuis. Op dit terrein geldt een parkeerverbod, hetgeen
inhoudt dat alleen “wachten” is toegestaan: wachten om (bijvoorbeeld) goederen
te leveren of om gasten, die minder goed ter been zijn, dichter bij de voordeur te
brengen of af te halen.
Het parkeerverbod voor dit terrein is destijds op uitdrukkelijk verzoek van met
name de Brandweer Breda kenbaar gemaakt middels een verbodsbord op de
voorgevel van het gemeenschapshuis. De brandweer heeft ons op het hart
gedrukt dat het gemeenschapshuis te allen tijde voor hulpdiensten direct en
ongehinderd bereikbaar moet zijn (zowel vóór als langs het gebouw). Hoewel
veruit de meeste gasten hiervoor begrip hebben, is ons inmiddels helaas toch
duidelijk geworden dat een kleine groep toch niet de ernst van het verzoek van
het beheer inziet om hun auto niet (meer) te parkeren op het terrein rond/ voor
het gemeenschapshuis.
Daarom voelen wij ons genoodzaakt u via deze mail te verzoeken erop toe te
zien dat er nimmer auto’s geparkeerd zullen staan op het voor-/zij-terrein van
het gemeenschapshuis. Een extra reden voor dit bericht is de melding van de
politie Breda dat zij binnenkort ertoe zal overgaan alle overtreders van het parkeerverbod te gaan bekeuren.
Het leek ons daarom wel zo correct om op deze manier nog eens alle gasten
op deze zaak te attenderen.
Graag rekenen wij op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Gerard van Ginneken
namens bestuur en beheer van
de Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum

Bron: gemeenschapshuis de Belcrum
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M E M O R I A M

Henrica Johanna
Szamrowicz-Verleijsdonk
Overleden in de leeftijd van 85 jaar op 20-10-2011 te Breda
Weduwe van Edmund Szamrowicz
Oudstrijder van de 1e Poolse Pantserdivisie
en Ereburger en Bevrijder van Breda
Het bestuur wenst de nabestaanden alsnog veel sterkte
toe met het verwerken van het verlies van hun dierbare
moeder, oma, overgrootoma

LET OP!
Algemene ledenvergadering
10 februari 2012
Noteer deze datum alvast in uw nieuwe agenda zodat
u dat niet kan vergeten!
Graag verwelkomen we u zodat er mee gedacht kan
worden over de activiteiten van de vereniging.

DECEMBER • GRUDZIEŃ • 2011 • Nr 11
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

