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Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie

PROGRAMMA 2012
25 OKTOBER		

OUDERENMIDDAG

JEUGDLAND

27 OKTOBER		

BEVRIJDINGSBAL

VIANDENZAAL

16 DECEMBER		

KERSTMIDDAG

BELCRUMZAAL

							

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE:

Wijzigingen voorbehouden

www.polonia-breda.nl

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

w w w. po 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

Het bestuur en de redactie
van de Bredase Culturele Vereniing
Polonia danken alle adverteerders
voor hun financiele bijdragen door
het plaatsen van een advertentie
waardoor het mogelijk is om
de Kurier uit te geven.
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,
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL30INGB0656984260
wilt u per acceptgirokaart betalen dan betaalt u € 1,50 extra

VO O R W O O R D
Beste Mensen,

De vakantietijd is weer voorbij,
we gaan weer denken aan de bevrijding van Breda. Dit is het jaar
van Generaal Maczek, daarom
proberen ze ook om toestemming
te krijgen voor een geweersalvo
op het ereveld aan de Ettensebaan in Breda. De herdenking is
op zondag 28 oktober, op zaterdag 27 oktober is er weer
een bevrijdingsfeest, ik hoop u allen er te begroeten. Ook
is er op zaterdagmorgen 27 oktober een herdenking op de
begraafplaats in Oosterhout waar ook Poolse militairen begraven liggen. Er zijn dan veel Poolse militairen aanwezig
en ook een afvaardiging van het Generaal Maczek instituut
voor dove en slechthorende kinderen uit Bydgoszcz. Er is
weer volop werk te doen om alles voor het bevrijdingsfeest
goed te laten verlopen, dat geeft niet als u er ook massaal
bij bent, dan doen we dat graag.
We zijn ook nog steeds bezig met de Poolse subsidie, maar
dat valt niet mee. We hebben het al 3 keer inges-tuurd maar
met dezelfde snelheid komt het weer terug. Nu proberen we
het nog een keer en dan maar hopen dat het goed is. Wat
extra bijdrage zou wel leuk zijn.
Op de ambassade zijn ook verschillende veranderingen
geweest, de ambassadeur Mr Stanczyk en consul Mr Rowicki zijn afgetreden en er zijn nieuwe aangesteld. De nieuwe
ambassadeur heet Jan Borkowski en nieuwe consul Mevr.
dr Małgorzata Pacek.
											Ria Marijnissen
								
Voorzitter Polonia

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
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Nieuwe Poolse ambassadeur
Op 27 maart 2012 jl. heeft Hare Majesteit Koningin
Beatrix de ambassadeur van de Republiek Polen
Z.E. J. Stanczyk in Paleis ten Bosch in Den Haag
op afscheidsaudientie ontvangen.
Tevens werd hij benoemd tot Ridder Grootkruis in
de Orde van Oranje Nassau

De nieuwe ambassadeur
van Polen in Nederland
Jan Borkowski, is sinds juni
2012 in functie.
Het hoofd van de Ambassade
van de Republiek Polen
in het Koninkrijk der Nederlanden
is Zijn Excellentie Jan Borkowski
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur

Ir. MIROSŁAWA OUWERKERK-GRZYB
BEEDIGD VERTAALSTER / TOLK
POOLS - NEDERLANDS V.V.
TŁUMACZ PRZYSIEGŁY
POLSKO - NIDERLANDZKI V.V.
Postbus 1620					
4700 BP Roosendaal				
mail: adpolonica@gmail.com

Tel.: 06 - 21 422 784
Fax: 084 - 22 03 751
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Onderscheiding voor de voormalig
premier van Nederland, Jan Peter Balkenede
Op 29 augustus 2012 had Ambassadeur Jan Borkowski de eer om
aan Jan Peter Balkenende het Grootkruis van de Orde van Verdinte voor de Republiek Polenuit te reiken, aan hem toegekend
door de President van de Republiek Polen Bronisław Komorowski

Zijne excellentie Jan Peter Balkenende, een geruim aantal jaren premier
van Nederland, heeft uit handen van de Ambassadeur het Grootkruis van
de Orde van Verdienste voor de Republiek van Polen ontvangen voor zijn
inspanningen en uitmuntende verdiensten voor het intensiveren van de
Pools-Nederlandse samenwerking in de jaren van zijn premierschap.
In zijn toespraak onderstreepte Ambassadeur Jan Borkowski de enorme
betekenis, die Polen hechtte aan het constructieve standpunt van Nederland in de voor ons cruciale periode van toetredingsonderhandelingen

met de Europese Unie. Premier Jan Peter Balkenende was ook een belangrijk persoon in het proces van herdenking van de inbreng van Poolse
soldaten bij de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, welk
zijn hoogtepunt had tijdens de 45 herdenking van de slag bij Arnhem in
aanwezigheid van de premiers Donald Tusk en Jan Peter Balkenende in
Driel in 2009.
In zijn dankwoord voor de hoge Poolse onderscheiding benadrukte premier Jan Peter Balkenende, dat hoewel hij zich in al zijn handelen liet
leiden door het belang van zijn eigen land, de intensivering van de samenwerking met Polen zowel in bilaterale relaties, maar ook op het terrein van de EU, ongetwijfeld ons beider landen ten goede komt. Hij uitte
ook de overtuiging, dat de vriendschappelijke banden tussen onze staten
en samenlevingen zich ook verder zullen blijven ontwikkelen.
Informatie over de onderscheiding:
Het Grootkruis van de Orde van Verdienste voor de Republiek Polen is de
hoogste rang van een van de
meest prestigieuze Poolse
staatsonderscheidingen. De
Orde van Verdienste voor
de Republiek Polen wordt
toegekend aan buitenlanders
en Polen in het buitenland
voor hun uitmuntende bijdrage aan de internationale
samenwerking en ontwikkeling van relaties van Polen
met andere landen en naties.
Onder de dragers van het
Grootkruis van de Orde van
Verdienste voor de Republiek
Polen bevinden zich onder
meer Koningin Elisabeth II,
Jacques Chirac, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Norman Davies, Kofi Annan en
Jaap de Hoop Scheffer.
Bron: Poolse Ambassade Den Haag
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Kunstwerk Pools Ereveld Oosterhout
In april 2012 werd
er voor het bouwen
van ‘n monument
op het Pools Militair
Ereveld in Oosterhout ‘n stichting opgericht en tevens
een comité van
aanbeveling waarin o.a. de Poolse
ambassadeur en
de Oosterhoutse
burgemeester zitting hadden
Dhr. Wadec Salewicz is initiator van
het project. Jarenlang werden er bij
de herdenkingen kransen en bloemen gelegd op de “grote stenen”.
Het ontwerp is uit handen van de Nederlandse kunstenaar Paul Elshout. Naast de
granieten “basis” voorzien van een origineel emblem van de 1e Poolse Pantserdivisie,
is de mogelijkheid om kransen tegenaan te zetten.
Dit kunstwerk omvat ook een bronzen sculptuur van een “bruggenbouwer”die met
grote inspanning de weg van oorlog naar vrede symboliseert. Ook symboliseert deze
“bruggenbouwer”de grote inspanningen die in de moderne tijd nodig zijn om “bruggen
te bouwen” tussen de volkeren en op deze wijze ook vrede,vrijheid en veiligheid te
borgen.
Dit project wordt ook gebruikt als educatief project, gericht op scholieren.
Beide projecten houden zowel de herinnering levend aan de rol van de Poolse strijders in de bevrijding van onze regio in 1944 als aan de vraag wat wij zelf nu en in de
toekomst kunnen bijdragen aan vrede, vrijheid en veiligheid, te beginnen in onze eigen omgeving.
De onthulling van het kunstwerk zal tijdens de herdenking op 27 oktober
a.s.gezamelijk verricht worden door dhr.J.Borkowski ambassdeur van de Republiek
Polen in Nederland, burgemeester Mr. Drs. S. Huisman, burgemeester van de gemeente Oosterhout en de heer Szczerbinski, Oud-strijder 1e Poolse Pantserdivisie
o.l.v. generaal Maczek.

Herdenking op Pools Militair Ereveld Veerseweg Oosterhout
Zaterdag 27 oktober
10.30 uur: Aanvang
10.45 uur: onthulling kunstwerk
“Overbruggen”door Dhr.J.Borkowski,
Ambassadeur van de Republiek Polen
in Nederland, burgemeester van de gemeente Oosterhout, Mr. Drs.S.Huisman,
dhr.Szczerbinski - oud-strijder 1e Poolse
Pantserdivisie o.l.v. generaal Maczek.
Aansluitend de reguliere herdenking
Bijzonderheden bij de herdenking
(Generaal Maczekjaar)
• De plechtigheid zal in het teken staan
van de 120-ste geboortedag van Generaal Maczek en het 70-jarig bestaan
van de Eerste Poolse Pantserdivisie,
waarvan de generaal bevelhebber
was.
• Onthulling van een kunstwerk op de
plaats waar eerst de “grote stenen”
lagen
• De aanwezigheid van een Vaandelwacht-en Erewacht van de 10e Pantser Cavalerie Brigade. Zij zullen een
eresalvo afvuren.
• Dit jaar zal ook eenn groep officieren,
waaronder de commandant van de
11e Lubuska Cavalerie Pantserdivisie
uit Zagan aanwezig zijn bij de herdenking in Oosterhout

PROGRAMMA HERDENKING BREDA,
ZONDAG 28 OKTOBER 2012
9.15 uur Poolse H. Mis ter intentie van de gesneuvelde Poolse Militairen
in de St.Laurentiuskerk Ginnekenweg 333 Breda
10.45 uur Dodenappel op het Pools Militair Ereveld Vogelenzanglaan 13 Breda
Organisator: Comite Herdenking 1944 Ginneken
12.30 uur Aanvang Dodenherdenking op het Pools Militair Ereveld Ettensebaan Breda
Organisator: Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland
13.50 uur Afsluiting van de herdenking
Als een speciaal eerbetoon aan Generaal S.Maczek en de gevallen Poolse militairen zal er
tijdens de herdenking op het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan Breda een eresalvo afgeschoten worden door de Erewacht van de 10e Pantser Cavalerie Brigade uit Swietoszów Polen.

P O O L S H O O G T E

Priester Sławomir Klim
benoemd tot erekapelaan
Zondag 22 april jl werd
na de Poolse mis in de
kerk van de Poolse Parochie St. Maximilian
Maria Kolbe in Breda de
Poolse priester Slawek
Klim benoemd tot Erekapelaan van de Federatie van de Poolse
Pantserorgansiaties.
Vooraf werd de brief
van de voorzitter brigadegeneraal b.d. Zbigniew Szura over de
betekenis van deze benoeming voorgelezen.
Speciaal uit Zagan waren twee officieren met
echtgenote overgekomen.
Bron: ” in het spoor v/d divisie” van
ver. 1e PPD Ned.

POOLSE PAROCHIE BISDOM VAN BREDA

De heilige mis in het Pools wordt iedere zondag
om 9.15 uur gehouden in St. Laurentius kerk,
Ginnekenweg 333, 4835 ND Breda
kontakt Poolse parochie bisdom van Breda:
Prister Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A, NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com

P O O L S H O O G T E
Malgorzata Bos-Karczewska,
hoofdredacteur van Polonia.nl, heeft
de Poolse persprijs voor Poolse
emigrantenmedia toegekend gekregen
De prijs in de categorie buitenlandse journalist ontvangt ze voor het opiniestuk
‘Werken of wegwezen’ gepubliceerd in NRC Handelsblad op 15 april 2011. Daarin
becommentarieerde Malgorzata Bos de plannen van
Nederlandse regering om
Polen zonder werk uit Nederland weg te sturen. Hiermee
heeft ze de discussie over
de behandeling van Poolse
migranten in Nederlandse en
internationale media aangezwengeld.
Dat heeft de jury van de
eerste editie van het pers concours vandaag in Warschau
bekend gemaakt .
De prijs is vernoemd naar
de voormalige voorzitter van
de Poolse Sejm Maciej Plazynski, die in april 2010 is
omgekomen bij de vliegtuigramp bij Smolensk. Als parlementsvoorzitter zette Plazynski zich in voor Polonia, de Poolse emigranten wereldwijd (ca. 20 miljoen Polen).
Hij vond emigrantenmedia belangrijk om de banden van Poolse emigranten met het
moederland in stand te houden en om hen te helpen integreren.
De prijsuitreiking vindt plaats op 20 oktober as. in Gdynia.
Deze persprijs is het initiatief van de familie Plazynski, de Poolse Press Club, de
burgemeesters van Gdansk, Gdynia en Sopot en wordt gesteund door de voorzitter
van het Poolse Senaat Bogdan Borusewicz en de minister van Buitenlandse Zaken
Radoslaw Sikorski.
Bron: Poolse Ambassade Den Haag (foto: J. Futiakiewicz)

Wist u dat??
• de voorzittter, Ria
Marijnissen, haar functie als
voorzitter bij de algemene
ledenvergadering in februari 2013 neer zal leggen
• BCV POLONIA op 16 december de jaarlijkse kerstmiddag organiseert
• De kerstman ook weer
langs zal komen
• De middag gehouden zal
worden in zaal de Belcrum
• U hierover nog bericht zal ontvangen
• Dus noteer de datum alvast in uw agenda

AUTO-RADIATEURENSERVICE

DE ORANJEBOOM B.V.
AUTO-RUILRADIATEUREN
EN REPARATIE

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

Wodka, tranen & kogels
van Jack Allerts
PERSBERICHT

Een groots epos over drie generaties van een Poolse familie.
Gosia groeit op het Polen van
de jaren ´70. Als ze 9 jaar oud
is, bezoekt ze haar grootvader,
die sinds 1956 in Chicago woont.
Daar ontdekt ze een totaal nieuwe
wereld. Maar tegelijkertijd ondergaat haar Poolse wereld een diepgaande verandering. Tegen de
achtergrond van de opkomst en
ondergang van het communisme
vertelt Gosia het verhaal van haar
familie en van haar land op zoek
naar vrijheid.
In dit prachtige, historische relaas
staat de relatie tussen het Poolse
volk op zoek naar vrijheid en de
individuele vrijheid centraal. De
famileden van Gosia zoeken hun
levensweg te midden van de strijd van de Poolse natie. Al drie generaties
worden zij verscheurd door enerzijds het verlangen om naar Amerika te
emigreren en anderzijds een diepe liefde voor hun land en de wil om te
vechten tegen de onderdrukking.
Met Wodka, tranen & kogels geeft Jack Allerts de aangrijpende historie
Polen en haar inwoners een gezicht. Een absoluut hoogtepunt van het
boek is niet alleen het ooggetuigenverslag van de opstand van Warschau
(1944), maar ook de demonstraties van Solidarinosc, die uiteindelijk het
communisme ten val brengen, zorgen voor onvergetelijke pagina’s!
Over de auteur
Jack Allerts (39) debuteerde in 2007 bij Manteau met De denker, de danser en de dromer. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen al jaren in
Polen.
Wodka, tranen & kogels
Paperback, ISBN 9789022327128
21,95 euro
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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 € 17,50*
• 55+ € 12,50*

Roczne składki członkowskie wynoszą:
• € 17,50* na osobę
• € 12,50,-* za osobę w wieku od 55 lat

* 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

