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Bredase Culturele
Vereniging “Polonia”
Stowarzyszenie Kulturalne

“Polonia” w Bredzie
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PROGRAMMA 2013
22 FEBRUARI

LEDENVERGADERING VIANDENZAAL

9 MAART

VROUWENBAL BELCRUMZAAL

14 MAART

SENIORENMIDDAG JEUGDLAND

23 MEI

SENIORENMIDDAG JEUGDLAND

24 OKTOBER

SENIORENMIDDAG JEUGDLAND

26 OKTOBER

BEVRIJDINGSFEEST VIANDENZAAL

15 DECEMBER KERSTMIDDAG BELCRUMZAAL
							

Wijzigingen voorbehouden

VOOR MEER INFO BEZOEK ONZE WEBSITE: www.polonia-breda.nl
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van de voormalige voorzitter
Beste Mensen,
Om te beginnen wens ik u een goede
gezondheid en veel vreugde en geluk
toe voor 2013.
Dit is mijn slotwoord als voorzitter van
de club. Ik neem met pijn in mijn hart
afscheid, maar mijn gezondheid laat het
niet meer toe om als goede voorzitter te
functioneren.
Met de pijn in mijn rug en een steeds
slechter zicht van mijn rechteroog valt
het erg tegen, het bestuur is op een feestavond present van 18.00 tot
2.00 uur s`nachts.
Wel zal ik zolang het gaat onze feestavonden en seniorenmiddagen
blijven bezoeken, om het contact met jullie te behouden. Ook met
mijn man gaat het minder, hij is op dit moment licht dementerend,
maar langzaam aan wordt het minder, dat kost mij ook veel energie.
Toch hoop ik dat u mij zich herinnerd als een redelijke voorzitter,
ik heb in ieder geval mijn best gedaan samen met de rest van het
bestuur, die ik hier ook hartelijk wil bedanken voor de goede samenwerking.
Ook de Poolse Dag zal ik dit jaar voor het laatst organiseren, en dat
met nog meer pijn in mijn hart. Want voor kinderen met een beperking heb ik nog een grotere plaats in mijn hart. Maar als het niet meer
gaat moet je stoppen, hoe graag je het ook doet.
Ik hoop u nog vaak te zien, op een feestavond of ouderenmiddag.

						
			

JOHAN

GOSIA		

Ria Marijnissen

Voorzitter Polonia tot februari 2013
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V
OORWOORD
van de nieuwe voorzitter
Beste Leden van Ver. Polonia te Breda
Ik wil aan jullie even een mededeling doen
want er is bij de Ver.Polonia een nieuwe
voorzitter gekomen. En dat ben ik dat wil
zeggen mijn naam is Johan Wiaterek.
Ik ben een klein zoon van een oud strijder
en wel van de 3e generatie. Mijn Opa heeft
mede voor gezorgd dat er vrijheid is gekomen een Nederland. Daar ben ik mijn Opa
met zijn collega`s dankbaar voor dat wij nu
vrij kunnen leven in Nederland. En dat wij nu
nu in vrijheid kunnen zeggen wat wij willen.
Maar goed dat gezegd te hebben zal ik nu
verder mijn voor stellen aan jullie.
Zoals ik al had gezegd hoe ik heet is; Johan Wiaterek en ik woon in de Gen.
Maczekstraat. Ik ben al een paar jaar lid van de Ver.Polonia en ik ben ook al
een aantal jaar bestuurlid van de vereniging vandaar dat ik nu Voorzitter ben
geworden want daar was een plaatsje vrij gekomen. Onze (oude) Voorzitter is
bij ons weg gegaan maar niet uit de Vereniging van Polonia want ze is nog wel
lid van onze Ver. Polonia.
Ik kan wel een heel verhaal gaan doen wat ik allemaal heb gedaan maar dat
word ook weer te veel van het goede en dat hoeft nou ook niet weer.
Ik zal wel een paar dingen zeggen want dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Ik ben ook voorzitter van de Ver. Polonia maar ik doe ook veel vrijwilligers werk voor Het Nederlans Rode Kruis, daarbij zit ik nog bij een tal EHBO
Vereniging, en ik ben ook nog verkeersregelaar dat zijn zo een paar dingen
wat ik allemaal doe.
Ik wil jullie niet met zo groot verhaal komen, want dat is ook niet nodig ik ben
iemand die graag de handjes uit de mouwen haalt en met mijn collega`s het
gaan doen. Wij weten dat de tijd niet zo goed is, en dat er niet zo veel geld
is, maar dat wil niet zeggen dat wij niet ons beste beentje voort willen zetten.
Maar dat kunnen wij niet alleen daar heeft het bestuur ook de hulp van jullie
hart nodig bij. Laat ik het nu maar even bij dit verhaaltje zitten en verder gaan
met ons werk om nieuwe leden te gaan zoeken en voor nieuwe sponsors voor
onze Ver. Polonia.
Met vriendelijke groet,
Johan Wiaterek Voorzitter Ver. Polonia te Breda

De meest actuele informaties, foto’s en de activiteiten van onze vereniging 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

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 was om
de Kurier uit te geven
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
Contact Poolse parochie bisdom van Breda:
Priester Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A, NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
www.pp-breda.nl
e-mail: slawekklim@hotmail.com

€ 17.50 PER PERSOON

EEN GEZIN WORDT HET DAN € 35.00
DE CONTRIBUTIE VOOR
€ 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

23 jaar Bredase Culturele Vereniging Polonia
Er werd mij gevraagd om iets over de 23 jaar te schrijven
dat ik in het bestuur van Polonia zit. Ja, moeilijk, want 23
jaar is toch ’n lange tijd. Hoe ben ik erbij gekomen om bij
het bestuur te gaan. Toen we de brief ontvingen of we interesse hadden als aspirant lid was het voor mij niet moeilijk.
Tijdens de bijeenkomstavond heb ik me meteen opgegeven
om bij het bestuur te willen.

Mijn schoonvader Jozef Olejek vond dit erg fijn en vertelde me dat ik de Poolse tradities niet mocht vergeten in de vereniging.
In het begin stond heel het bestuur heel sterk achter elkaar en waren allemaal bezig
om de vereniging op te bouwen. We gaven 4x per
jaar ons infoblad Polonia uit. Dit werd gesponsord
door ’n aantal adverteerders. De adverteerders
die ons van het begin af aan gesponsord hebben zijn Optiek Czyzewski en autobedrijf Matejczyk en Autoradiateuren de Oranjeboom. Dat mag
toch zeer zeker gemeld worden. Ook de meeste
oud-strijders zijn van het begin af aan lid van onze
vereniging. Helaas zijn er veel ouderen ons ontvallen. Maar we mogen niet vergeten dat zij geholpen
hebben om BCV Polonia op te bouwen.
Later werd de naam veranderd in Polonia Kurier
en op onze website www.polonia-breda.nl kwam
alles over de vereniging te staan. Dit dankzij onze
webmaster Andre Skibinski die daarmee prachtig
werk verricht. Maar zoals u ziet kan hij ook goed
dansen.
Ik zal ’n paar hele leuke herinneringen
schrijven.

Voor mij is de leukste herinnering de 1e
bevrijdingsfeestavond in oktober 1990 in
Jeugdland. Deze avond was grandioos
en om nooit te vergeten mede door het
optreden van de Poolse dansgroep uit
Lublin ‘Het Volksdansensemble van de
universiteit Marie-Curie Skłodowska.
Ze kregen ’n daverend applaus toen
ze als laatste het lied “daar bij die
molen“zongen” ook trad de folkloristische dansgroep Cracowia en de kindermajorettengroep nog op. Het motto
van die avond was: goede dans, goede
wijn en ’n gezellige sfeer”.
De Poolse Paaslunch was ook altijd
erg gezellig en druk bezocht. Het aantal
deelnemers was zelfs ’n keer 120 personen. Jammer dat we dit helaas hebben moeten afschaffen want de deelname liep alsmaar terug.
We wilden als bestuur ook wat doen voor de 3e generatie en er werd besloten om
de kerstmiddagen voor de kinderen te houden. De kerstman kwam dan zelf persoonlijk de presentjes uit te delen en als afsluiting van de middag konden we genieten van de heerlijke bigos met brood. Volgens mij werd de bigos gemaakt door

ons toenmalige secretaris,
Bolek Krzeszewski.
Een heel bijzonder moment voor mij is de begrafenis van Generaal
S.Maczek in 1994. Dit was
heel bijzonder om mee te
mogen maken.
Ook een speciaal moment
was om de Poolse President A.Kwasniewski met
echtgenote en Koningin
Beatrix te ontmoeten. Zij
waren voor een officieel
bezoek in Breda t.g.v. de
60 jarige bevrijding van
Breda. Op zondag legden
zij ’n krans bij de Poolse
Erevelden in Ginneken en
de Ettensebaan. Daarna
was er ‘n bijeenkomst op
de K.M.A.
Omdat de “ouderen” s’ avonds niet meer aanwezig waren bij de activiteiten werd er
besloten om seniorenmiddagen te gaan organiseren. Dit viel erg in de smaak bij
hen. i.p.v. entree werd er aan hen ’n bijdrage gevraagd. Als eerste vond ’n uitstapje

plaats naar Drimmelen.
Daar gingen we de boot
op en lekker 2 uur varen.
Geluk dat het ’n prachtige
zonnige dag was.
Helaas zijn er steeds
minder ouderen en er is
besloten om voortaan in
Jeugdland ’n gezellige
middag te houden met
koffie/thee/bitterballen
en dan spelen we nog 3
rondjes bingo met kleine
prijsjes
Tijdens het 10 jarig bestaan werden er 2 medeoprichters van de vereniging Ton Krzeszewski
en Bolek Krzeszewski
toegesproken over het
bestaan van Polonia en ze ontvingen ’n hele mooie fruitschaal.
Ook een dag om nooit te vergeten was de 50 jarige bevrijding.
De vaste activiteiten van BCV Polonia die ieder jaar op het programma staan zijn:
Nieuwjaarsbal in zaal Vianden met koud en warm buffet. In het begin druk bezocht
maar de deelname loopt ook wel wat terug

jubileumjaar 1994 - veteranen bij de 50 jaar bevrijding Breda

Vrouwenbal in zaal de Belcrum
Bevrijdingsfeestavond in zaal Vianden. Altijd druk bezocht
Kerstmiddag in zaal De Belcrum. Altijd druk bezocht en ’n groot aantal kinderen
dat bij de kerstman moet komen om ’n presentje te halen.
BCV Polonia is ook altijd aanwezig bij de herdenkingen op Pools Ereveld in Oosterhout en op het Ereveld aan de Ettensebaan in Breda en Vogelenzanglaan. Bovendien neemt BCV Polonia deel aan de herdenking op 4 mei in het Valkenberg bij
monument de Vlucht
Omdat de begroting het niet meer toe liet hebben we als bestuur moeten besluiten
om de Poolse Paaslunch en de dansavond in september,de minst bezochte activiteiten, te moeten schrappen.
BCV Polonia had in het begin een groot aantal leden van zowel de 1e als de 2e
generatie. We timmeren hard aan de weg om onder meer Poolse en Nederlandse
jongeren bij de vereniging te krijgen, maar de jongeren hebben niet zo’n interesse in
het verenigingsleven en de Poolse jongeren kennen het verenigingsleven niet zoals
de Nederlanders. Folders en uitnodigingen worden weggelegd bij de Poolse winkels
in Breda, Tilburg, Waalwijk en bij de Poolse kerk. Ook worden ze nog los uitgedeeld
door bestuursleden.
Ik heb altijd met veel plezier als secretaris in het bestuur van BCV Polonia gewerkt
en ik hoop dat dit zo zal blijven de komende jaren.
Groeten Rian Olejek
Nawoord van Frans Olejek
Op 28 maart jl. heeft Rian op de Poolse ambassade “Het Gouden Kruis van Verdiensten”
opgespeld gekregen door de Poolse ambassadeur J.Borkowski. Ik, en ook Rian, willen
iedereen hierbij bedanken voor het werk wat
ze gedaan hebben, om dit mogelijk te maken.

Nieuwjaarsbal
19 januari
2013
Viandenzaal

bekijk meer video’s
van onze activiteiten op:
youtube.com/channel/UCanqfRoVwi8Vi6brAXV-jnQ

Vaarwel Polonia Kurier, welkom polonia-breda.nl
Het uitbrengen van infoblaadje Polonia Kurier wordt steeds meer ongegrond en ongemotiveerd.
Daarom stoppen we ermee maar gaan gewoon weer verder online. Waarom? Lees verder.

De website www.polonia-breda.nl bestaat al 6 jaar

Weetjes en bezoekersstatistieken van de Polonia website www.polonia-breda.nl
Onze website bestaat al meer dan 6 jaar en zijn populariteit groeit gestaagd.
In het eerste jaar van het bestaan online in het jaar 2007 hadden we gemiddeld nog geen 600
bezoekers per maand maar nu hebben we ca. 1400 bezoekers per maand - dus bijna 50 lezers
iedere dag. Zie hieronder de screenshots van onze Google Analytics
De website polonia-breda.nl was gelanceerd begin februari 2007. Tot eind januari 2013 werd de
website in totaal 62.197 maal bezocht door 47.932 unieke bezoekers. Gemiddelde
lezer spendeerde, in die zes jaar, 2 minuten op de site (totaal 2180 uur) wat voor een doorsnee
internetgebruiker helemaal niet zo slecht is in de vluchtige mediatijdperk anno 2013.

De meeste bezoekers gebruiken Internet Explorer wat is een beetje afwijkend in de internetwereld waar populariteit van Chrome en Firefox veel groter is. Populariteit Internet Explorer
is een beetje Nederlands eigen in het algemeen, daarbij veel oudere lezers blijven trouw aan de
oude browser.

De website wordt bezocht voornamelijk door Nederlandstaligen die representeren ca. 72% van
alle bezoekers, Poolse taalgebied representeert ca. 17%.

Meeste bezoekers komen dus uiteraard uit Nederland en in mindere mate uit België en Polen.
In de laatste 3 maanden is de site 6.142 maal bezocht door de unieke
bezoekers (er worden terugkerende bezoekers niet meegeteld) wat maakt gemiddelde

bezoeken per maand uitkomen boven twee duizend!
Verreweg de meeste bezoekers vinden polonia site via Google (75%) en de rest via links elders of

eigen bookmarks (favoriete).
Het is ook niet verwonderlijk dat we geleidelijk
overstappen van de papieren versie van de
infoblaad die verschijnt al vanaf begin van het
bestaan van de BCV Polonia. Aantal leden
die het boekje “Polonia Kurier” lezen is in de
praktijk gekrompen tot misschien wel honderd
per jaar wat staat in schraal contrast tegenover
meer dan 14 duizend lezers in de afgelopen jaar 2012 van polonia-breda.nl.
Voortaan alle informatie uit het leven van de
Bredase Culturele Vereniging “Polonia” kunt u
vinden online: polonia-breda.nl
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23 jaar geschiedenis van Bredase
Culturele Vereniging „Polonia”
De naam “Polonia” droegen meerdere organisaties in Breda omdat het woord polonia
algemeen is gebruikt in Polen voor de Poolse diaspora in het buitenland.

De geschiedenis van de vereniging is onlosbaar verbonden met de geschiedenis van Poolse oudstrijders in Breda na de Tweede Wereldoorlog. Om de vereniging van vandaag goed te begrijpen
moeten we eerst teruggaan naar het jaar 1944 wanneer soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie (1PPD) onder bevel van generaal Maczek de stad Breda bevrijden. Enkele honderden soldaten van 1PPD vestigde zich in Breda en omgeving voorgoed.

Het leven in Nederland, was voor de gedemobiliseerde soldaten niet makkelijk. Hun herkomst, OostEuropees plattelandsmentaliteit, hun langdurige
soldatenleven en hun triomfantelijke intocht in Breda
botsten zeer met Nederlandse mentaliteit en de realiteit van de opbouwjaren. Daarbij bleek de taal voor
velen een barrière die niet te overbruggen was.
Het waren vaak onbegrepen mensen in onbegrepen
land. Er was weinig tot niets in Nederland wat die
mannen aan hun eigen land deed herinneren. Zij
streven in Breda hen eigen Klein Polen te bouwen.

POOLSE BEVRIJDERS IN BREDA

1945

Alle Poolse activiteiten in
Breda concentreerden zich
toen rond de “Poolse Kerk” - Pater
Kapucijnenkerk bij Schorsmolenstraat.
Vanaf 1945 werden daar door de Poolse
Katholieke Missie (Polska Misja Katolicka) zondagsmissen in het Pools gehouden dus de kerk was de plaats waar
alle Polen bij elkaar kwamen.

1947

Voormalige soldaten van
generaal Maczek gesteund
door Poolse Katholieke Missie verenigen zich in de Poolse Katholieke Genootschap afgekort PTK (Polskie Towarzystwo Katolickie).

1948

Dit jaar komt het eerste “Pools Huis” (Dom
Polski) in de Torenstraat 17, de door Bredanaars Poolse kantine genaamd. Drie jaar later Het Pools
Huis verhuisd naar de Vismarktstaat, naar het pand van
de Poolse eigenaar die ook tegenover het café “Postjager”
bezat waar Polen ook graag kwamen.
Er werd Poolse Mannenkoor (Chór Męski im. Stanisława
Moniuszki) tot leven geroepen.
Vanuit PTK-leden werd toneel- en dansvereniging “Znicz”
(ned. Fakkel) georganiseerd - bij “Znicz” dansten alle kinderen van de oud-strijders. Tien jaar later werd de naam
veranderd in toneelgezelschap „Polonia” (Zespół Widowiskowy „Polonia”) omdat Nederlanders woord znicz niet
konden uitspreken. Dansgroep “Polonia” bestond tot het
jaar 1981.

1950

Er werd een Sportvereniging “Cracovia”
opgericht. Er werd voornamelijk volleybal
gespeeld – een sport die toen nog niet bekend was in
Breda. Sportvereniging “Cracovia” bestond enkele jaren.

1952

Om de kinderen van oud-strijders toch een
beetje van hun Poolse taal en cultuur dichterbij te brengen sticht PTK een Pools Zaterdagschooltje op onder naam: ”Polska Szkółka Sobotnia”.

1963

Oprichting van de Poolse Volksdansgroep “Mazur”. Om aan het noodzakelijke aantal
leden te komen mochten ook Nederlandse kinderen
meedoen. Begin jaren zeventig beleefd “Mazur” zijn beste tijd.
Groep treed ook in Polen op de Internationale Volksdansgroepen
Festival in Rzeszów.
Nog in de jaren zestig een deel van de “Polonia” leden startte
nieuwe volksdansgroep “Karpacz” die probeert de traditionele
weg te bewandelen, met het traditionele programma en leden
uitsluitend van de Poolse afkomst. Maar een te kort aan leden
en te weinig animo maakt dat “Karpacz” langzaam ophoudt met
bestaan en uiteindelijk in het jaar 2000 ermee ophoud te bestaan.

1975

Het Pools Huis (Dom Polski) op de Vismarktstraat,
in omgangstaal genaamd „bij Skałuba” bestond tot
1975. Na de dood van de eigenaar opent zijn vrouw haar ei-

gen café „Małgosia” genaamd. Doch
de tradities van Het Pools Huis waren
gedeeltelijk overgenomen door het
ernaast gelegen café „Warschau”.
Café „Warschau” was de plaats waar
maandelijks een consul van de Poolse
ambassade uit Den Haag kwam voor
paspoortzaken, visums, uitnodigingen
van de familieleden uit Polen naar Nederland, e.d. zodat je niet naar de ambassade zelf hoefde te reizen.
Dit jaar werd de Poolse sportclub
“Kaszub” (Polski Klub Sportowy - PSK)
opgericht. Er werd voetbal, biljart, volleybal, schaken en kegelen uitgeoefend.

1981

Enkele Bredanaars die verzamelde alles van de geschiedenis van soldaten van de 1e
Poolse Pantserdivisie en bevrijding van Breda richten stichting “Museum Breda-Polen 1939-1945”. Generaal Maczek, de commandant van de 1e Poolse Pantserdivisie, tijdens een
bezoek aan het museum had zijn naam hieraan gegeven en sindsdien heet het “Generaal Maczek
Museum”.

1989

Inmiddels groeide in Breda de tweede generatie
(toen al veertigers) Polen die zich niet meer kon
vinden in de organisaties van hun vaders en er werd langzamerhand de tijd om generatiewissel te maken in organiseren van
allerlei bevrijdingsfestiviteiten. De bestaande organisatie van hun
vaders; Poolse Katholieke Genootschap (PTK) gaaf te weinig
ruimte voor jongeren. Ieder jaar op de laatste zaterdag van oktober werd Poolse feest georganiseerd en de nieuwe generatie
wilde deze traditie voortzetten. Al sinds 1984 liepen kinderen van
oud-strijders met gedachten aan nieuwe Poolse vereniging en de
mislukte viering van 45 jaar bevrijding Breda gaaf hun aanzet en
definitieve wil om de nieuwe Poolse vereniging op te richten.
Adrian Stopa, Jan Mucharowski, Bolek en Ton Krzeszewski
hebben samen afgesproken dat de viering van de bevrijding van
Breda met een bevrijdingsfeestavond nooit verloren mag gaan en
de Poolse cultuur behouden moet blijven voor Breda. Dit omdat
de leden van PTK al redelijk op leeftijd raken en ze qua organisatie niet meer zo sterk waren en integratie door de tweede generatie bij PTK niet mogelijk bleek.

RIAN & FRANS OLEJEK 		

TON KRZESZEWSKI

ALFRED WIELISZEK

De voorkeur lag in het oprichten van een Poolse culturele vereniging.
Adrian Stopa, Bolek en Ton Krzeszewski initialiseren oprichting van de nieuwe vereniging die meer
bij hen zou passen - de tweede generatie Polen maar geboren en getogen in Nederland.
Ton Krzeszewski stuurt nog op 15 augustus
1989 namens aspirantielid brieven naar potentiële leden en sympathisanten van de POOLSE
VERENIGING BREDA e.o.
De oprichters van de vereniging; de zonen en
dochters van de oud-strijders voelen zij zich in
vele gevallen buitengesloten en hun culturele
binding met Polen verwaterd. De bedoeling van
de oprichters was de integratie van de tweede
generatie die verder zou overgaan naar de derde
generatie daarbij gesteund door de eerste generatie Polen.
Kinderen van oud-strijders hadden Nederlandse
moeders, groeiden in Nederland op in de tijden
van de Koude Oorlog, ver van Polen - het land achter de
“ijzeren gordijn”. Ondanks inspanningen van hun vaders kennen zij de Poolse taal en cultuur praktisch niet. Zij zijn opgegroeid in de tijd wanneer Polen tot het vijandige, communistische “Oostblok” behoorde wat contact met het land van hun
vaders niet makkelijk of zelf onmogelijk maakte. Hun vaders
werd hun Poolse nationaliteit door de communisten ontnomen.
Reizen naar Polen was in die tijd een hele onderneming, daarvoor moest je een paspoort, een visum, verplichte geldwissel
en DDR-transitvisum hebben. Al met al administratief lastig en
financieel een dure onderneming. Anderzijds de meerderheid
van zonen en dochters van de Poolse oorlogsveteranen was
echter matig of niet geïnteresseerd in hun afkomst en was niet
actief in de Poolse verenigingsleven.
Inmiddels gaat Europa veranderen. Op 9 november 1989,
28 jaar na de bouw van de muur opent de Oost Duitsland
haar grens naar West-Berlijn en de Bondsrepubliek. Het is
begin van uiteenvallen van de Oostblok.

WILLIE EN TADEUSZ KOZIOŁ

BOLEK KRZESZEWSKI

1990

Na de aanmeldingen vanuit de
Poolse gemeenschap op de eerste
aspirant-brief zijn oprichters begonnen met de
inventarisering van Polen en sympathisanten in
Breda en regio.

ADRIAN STOPA

Op 15 maart 1990 worden de Aspiranten Poolse
Vereniging Breda e.o. uitgenodigd op de vergadering in de gemeenschaphuis “De Vianden” in
het Ginneken.
De opkomst was best groot er waren ongeveer
40 personen.
Na wat discussie, op zijn Pools natuurlijk, is er
besloten om door te gaan met de oprichting.
Er werd een interim-bestuur gekozen, die de
oprichting moest voorbereiden. Interim-bestuur
zou worden gekozen volgens van tevoren vastgelegde sleutel:
•
2 personen van de eerste generatie (Willie
Koziol-van de Zanden en Alfred Wieliszek)
•
4 personen van de tweede generatie
(Adrian Stopa - voorzitter, Bolek Krzeszewski secretaris, Ton Krzeszewski - penningmeester,
Rian Olejek-Marijnissen, Stas Szamrowicz)
•
2 personen van de derde generatie (geen
gegadigden)

De oprichtingsactiviteit heeft er toe geleid dat
in het voorjaar van 1990 rond maart de nieuwe
vereniging een feit was en dat de acte bij de notaris kon passeren in juni 1990.
De naam werd: Bredase Culturele Vereniging Polonia, bij notariële acte van 11 juni 1990.
In 1990 was het eerste bevrijdingsfeest (46 jarig bevrijding) georganiseerd door de BCV “Polonia”.
De organisatie kwam grotendeels vanuit het initiatief van Adrian Stopa, aangevuld door enkele
Poolse kinderen van de bevrijders van Breda o.a. Jan Mucharowski, Ton en Bolek Krzeszewski en
leden van KS “Kaszub”.
ADRIAN STOPA BOLEK KRZESZEWSKI STAS SZAMROWICZ TON KRZESZEWSKI ALFRED WIELISZEK RIAN OLEJEK

WILLIE KOZIOŁ

Overdag was er een voetbaltoernooi op Jeugdland georganiseerd door KS “Kaszub” en ‘s avonds
was de feest om nooit te vergeten. Het was druk en er was een mooi programma met dans en
muziek. Vele prominenten waren aanwezig, uit binnen en buitenland. Onder de uitgenodigde gasten waren ambassadeur en consul van Polen, militaire attaché, burgemeester van Breda, voorzit-

ter PKOl, voorzitter en secretaris PTK. Er waren optredens van de dansgroep uit Lublin ‘Het
Volksdansensemble van de Universiteit Marie-Curie Skłodowska’, de kindergroep “Doskonale” en
Dansgroep “Cracowia” uit Eindhoven.
Dit jaar werd nog eerste kerstviering georganiseerd in „Huis van Negotie” en begin
1991 eerste nieuwjaarsbal.
In deze tijd had BCV “Polonia” gezamenlijk met Pools Olympisch Comité en PSK
“Kaszub” voetbaltornooien georganiseerd.
Er kwamen zelfs vertegenwoordigers van
de Poolse ambassade uit Den Haag om
mee te doen aan de wedstrijd. Daarna
is het een traditie geworden dat PSK
“Kaszub” toernooien organiseert in mei en
oktober van ieder jaar.
Bredase Culturele Vereniging “Polonia”
telt nu ca. 50 tot 60 leden – voornamelijk
oud-strijders en hun familieleden.

Ondertussen in Polen besloot president
Jaruzelski voortijdig af te treden en Lech
Wałęsa werd in november tot president
van Polen gekozen.

1991

De 47 jarige bevrijdingsfeestavond werd bijzonder
feestelijk en groots opgezet.
Door een royaal aanbod van gemeentebestuur werd het mogelijk gemaakt
de viering in de stadsschouwburg Concordia aan de Van Coothplein te organiseren. Alle krachten werden gebonden;
BCV„Polonia”, PTK, PKOl, Kaszub, Mazur, Karpacz en Doskonale deden aan
mee.
Op 27 oktober, na een mis in de
kloosterkerk begon de samenkomst op
het ereveld aan de Ettensebaan. Ambassadeur Fr. Morawski hield een speech na
het gebed van pater Nowak.
In de avonduren begon het amusementsprogramma in stadsschouwburg
Concordia.

Rond de viering van de 47 jarige bevrijding kwam ook ter sprake dat de wens
van de Poolse gemeenschap was om een
Pools Huis; een centrale huisvesting voor
de Poolse verenigingen en organisaties
in Breda. BCV “Polonia” streefde er naar
om zo een Pools Huis te hebben voor de
viering van 50 jaar bevrijding. BCV “Polonia” vroeg de gemeente om een “Pools Huis” te vestigen
in het verlaten Katholiek Militair Tehuis bij Wilhelminapark. De gemeente Breda was echter van
mening dat de Poolse gemeenschap genoeg was geïntrigeerd in de Bredase gemeenschap en
daarom een Pools Huis dus niet noodzakelijk was voor deze gemeenschap.
Op 1 juli 1991 werd het Warschaupact opgeheven. Polen werd lid van de Raad van Europa en
ondertekend Schengen-akkoord. Er werden de eerste vrije parlementsverkiezingen gehouden.
Polen kwam als eerste van de Oostbloklanden los van de Sovjet-Unie. Het democratiseringsproces in Polen ging niet onopgemerkt voorbij aan de Poolse gemeenschap in Breda. Vroegere
twisten, verdeeldheid en elkaar in de haren vliegen hadden nu geen zin meer. Europa was sterk
aan het veranderen. Daar moesten ook Polen in Breda aan wennen.

1992

Op 3 mei organiseerde o.a. BCV “Polonia” de viering van 50 jaar Eerste Poolse Pantserdivisie, de honderdste verjaardag van generaal Maczek en 201 jaar van de Poolse
3-mei-grondwet. Na een mis in de Kapucijnenkerk werden bloemen gelegd op het ereveld aan
de Ettensebaan en in het Ginneken. Vervolgens werd in de Van Cooth-scholengemeenschap een
symposium gehouden en een toespraak van burgemeester en ambassadeur. Aanwezig waren
oud-strijders uit Nederland, Polen, Frankrijk, België en Engeland en de zoon van generaal Maczek; Andrzej Maczek.Aansluitend werd een feest gehouden.
Het café “Huis van Negotie” aan de Haagweg 68 sluit de deuren – daarmee werd afgesloten het
laatste Poolse café in Breda.
Breda had banden aangelegd met Poolse stad Wrocław.

AD STOPA

PREMIER WIM KOK

MICHAŁ SALEWICZ

TADEUSZ KOZIOŁ

1993

Voor het eerst werd de bevrijdingsfeestavond in oktober gevierd in de zaal Van
Cooth-scholengemeenschap aan de Biesdonkweg met optredens van “Mazur” en
andere folkloristische dansgroepen.

1994

Het was een jubileumjaar van 50 jaar bevrijding Breda.
Op 5 mei komt de Poolse president Lech Wałęsa naar Nederland en samen met Koningin Beatrix bezochten zij in hun drukke visiteprogramma het Militaire Ereveld aan de Ettensebaan en onthulden het monument van de 1e Poolse Pantserdivisie bij het gemeentehuis in Made.
De herdenkingen 50 jaar bevrijding werden voorbereid door o.a. BCV “Polonia”.
Het herdenkingsprogramma zag er als volgt uit:
• Vrijdag 28 oktober: concert in de Grote Kerk met onder aan gasten: Prins Willem Alexander

WYLENŻEK

BURMISTRZ BREDY ED NIJPELS

AD & KRYSTYNA STOPA

KRZESZEWSKI   RIAN OLEJEK    WILLIE KOZIOŁ

AD & KRYSTYNA STOPA

ADAM MICHNIK ALFRED WIELISZEK WYLENŻEK FRANS & RIAN OLEJEK

en minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo. In de avond was er groot vuurwerk op
Chasse-kazerne.
• Zaterdag, 29 oktober: de dag begon met voetbaltoernooi van PSK “Kaszub” en brunch voor
oud-strijders waarbij burgemeester Nijpels overhandigt hen herdenkingsmedailles. Later op de
dag een defilé door de stad vanaf de Generaal Maczekstraat tot de Grote Markt. Vervolgens
was er receptie op gemeentehuis. Feestavond vond plaats in de “Turfschip” met vele optredens
o.a. de Koninklijke Militaire Kapel en Dans- en Zanggroep “Wrocław” uit Polen.
• Zondag, 30 oktober: oecumenische dienst in Grote Kerk, herdenkingceremonie op de Militaire
Erevelden in Breda en Ginneken. Afsluitend samenkomst van oud-strijders en uitgenodigde
gasten in het Turfschip.

Op 11 december overleed in Edynburg generaal Stanisław Maczek. Zijn wens was om naast zijn soldaten in Breda begraven
te worden. De gesloten kist met het stoffelijk overschot van
generaal werd in de hal van het stadhuis aan de Grote Markt
opgebaard en er werd een dodenwacht gehouden. De Bredanaars hebben afscheid kunnen nemen van de commandant van
de divisie. Dag later wordt generaal Maczek begraven naast zijn
soldaten op het Poolse Militaire Ereveld bij de Ettensebaan in
Breda.

1996

Op 17 juli wordt Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda opgericht – een overkoepelende organisatie voor de Poolse organisaties in Breda, die
de gemeente Breda adviseert over toe te kennen van subsidies,
faciliteiten en dergelijke (Comité Herdenking 1944).

1997

Voor het eerst onder de bestuursleden van de vereniging zijn er drie vrouwen gekomen; Krystyna van Gestel, Krystyna Bukowiec en later Małgosia Borsten-Kluk - geboren en getogen in Polen wat werd
merkbaar in het beleid van de vereniging. Stas Szamrowicz werd de penningmeester en Rian Olejek–Marijnissen
bleef trouw secretaris.
BCV “Polonia” organiseert voor de
eerste keer een paaslunch op de eerste
Paasdag in cafe “Cordial”. Voorafgaand
was er een Poolse H. Mis in de Pater
Kapucijnenkerk. Er was ook een vertegenwoordiger van de Poolse ambassade
en de Poolse Priester Nowak aanwezig
om het eten te zegenen (święconka).
Eveneens de viering van de Vrouwendag, Kerstmiddag en dansavonden
werd geïntroduceerd.
Dit jaar werd het Poolse Zaterdagschooltje onder de naam “Polska
Szkoła Breda” geopend voor de kinderen van Poolse “nieuwe” emigranten.
In april 1999 wordt Polen samen met Tsjechië en Hongarije lid van de NAVO.

2000

Door de groeiende belangstelling en daardoor
behoefte aan een grotere zaal worden de
paaslunches voortaan georganiseerd in zaal Vianden.
Op 20 mei viert Bredase Culturele Vereniging “Polonia” 10
jaar bestaan. Er werd een “Poolse Culturele Dag” georganiseerd in Het Prisma College bij Biesdonkweg 33 (voorheen
Van Cooth Scholengemeenschap) met optredens van het
Pools Koor “Watra” uit Antwerpen, Koor „Gloria” uit Skoczów, dansgroep „Syrena” uit Brunssum en dansmuziek van
Poolse groep “Hit” uit Duitsland. Er werden stands gehouden met allerlei promotieartikelen uit Polen, reclame van
Poolse reisbureau’s, Poolse producten, kunst, glas, kristal
en films.
BCV Polonia is gegroeid al tot 118 leden.

STAŚ SZAMROWICZ

2001

Richting Nederland stroomt steeds grote groep Polen
op zoek naar werk. Steeds meer Poolse vrouwen vindt
haar partner in Nederland. Het aantal arbeidsmigranten uit OostEuropa, met name uit Polen, ligt veel hoger dan aanvankelijk werd
gedacht. Naar schatting werken in Nederland ca. 50.000 Polen.
BCV “Polonia” opent met de hulp van Poolse Consulaat “Het
Steunpunt Voor Jonge Polen” waar een keer per maand in het
buurthuis van Geeren Noord leden van Poolse vereniging klaar
zatten om mensen te helpen om de integratie van in Nederland
wonende en werkende Polen makkelijker te maken. Het steunpunt
heeft toch niet lang bestaan.

ADRIAN STOPA

2002

Het aantal oud-strijders daalt met de jaren sterk en
dat betekent in de praktijk het einde van de Poolse
Katholieke Genootschap (Polskie Towarzystwo Katolickie - PTK).
Om die tradities niet helemaal laten verloren gaan werd op 25 mei
een nieuwe organisatie opgericht: Vereniging van de Eerste Poolse Pantserdivisie Nederland
(Stowarzyszenie Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy) waar Adrian Stopa voorzitter
word en Frans Olejek en M. Mroziński bestuurleden.
Krystyna Bukowiec trekt zich terug als lid van het bestuur BCV “Polonia”, haar plaats neemt Ria
Marijnissen over.

2003

Op aanbeveling van Adrian Stopa op de algemene ledenvergadering wordt Ad
Kuijl als nieuwe voorzitter gekozen. Adrian Stopa wordt als dank voor zijn werk de
erevoorzitter van BCV “Polonia”.
Aan het begin van de nieuwe millennium staat de Bredase Culturele Vereniging “Polonia” voor een
verandering. De fundering waarop de vereniging gebouwd werd waren de Poolse oorlogsveteranen. De oude garde van de oud-strijders leeft niet meer en hun kinderen - de tweede generatie zijn ook al op leeftijd. Zij, geboren in Nederland met Nederlands als moedertaal, vormden altijd de
basis van de vereniging. De derde generatie toont geen inte-resse in voortzetting van de Poolse
tradities van hun Poolse opa’s.
Na 1945 telde Breda en omgeving een paar honderd Poolse oorlogsveteranen, mannen in een
zeer vreemde land, totaal geïsoleerd van hun vaderland, getrouwd met Nederlandse vrouwen
en hun kinderen werden Nederlands opvoed. Het enige dat echt Pools was waren zijzelf en ze
zochten elkaar op voor de Poolse cultuur. Deze tradities zette enkele van hun kinderen voort vooral rond bevrijdingsherdenkingen.

ALFONS RAICHERT FEEST MET POOLSE DAMES

De val van de muur en de toetreding van Polen tot de Europese Unie kwam te laat voor de
vereniging, het lukte niet meer de aansluiting
te vinden met de ‘nieuwe Polen’.Voor “Polonia”
werd, ironisch genoeg, de cultuurkloof met de
‘nieuwe Polen’ te groot.
Voor jonge Polen die in grote getallen op zoek
naar werk en een betere levenstandaard zich in
Nederland en ook in Breda vestigen was afstand
tot Polen niet meer zo groot. Grenzen waren
vervallen, mobiliteit gegroeid, communicatie

makkelijk geworden (mobiele telefoons, internet,
satelliettelevisie) waarmee zij hun ouderlijke huis
in Polen zelfs in een weekend kunnen bezoeken.
Door zulke nauwe contacten met het vaderland
wordt het integratieproces veel moeilijker en hun
behoeftes aan Poolse tradities zijn ook anders.
De vaak matige kennis van de Nederlandse taal,
weinig affiliatie met het Bredase oorlogsverleden
maakt “Nieuwe Polen” niet enthousiast voor de
vereniging.

2004

60-jarige herdenking van de
bevrijding van Breda was de
laatste grootschalige viering waaraan enkele nog
levende oud-strijders konden deelnemen.
Voor de festiviteiten en herdenkingen op 29, 30
en 31 oktober 2004, ter gelegenheid van “Breda
60 jaar vrij!” was een Comité samengesteld
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RIAN OLEJEK

AD KUIJL PRESIDENT KWAŚNIEWSKI

uit de volgende organisaties: BCV “Polonia”, Vereniging 1PPD Nederland, Poolse Folkloristische
Dansgroep “Mazur” en Comité Herdenking 1944 Ginneken. Het Comité maakte deel uit van de
“Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda” die coördineert en stimuleert jaarlijks de herdenking van de bevrijding van Breda in oktober.
De overige leden welke deel uitmaken van de stichting waren: PSK Kaszub Breda, Generaal Maczek Museum, Pools Olympisch Comité Nederland.
Op 30 en 31 oktober brengt de President van de Poolse Republiek, de heer Aleksander
Kwaśniewski een officieel bezoek aan Nederland. Op zaterdag wordt de President op Paleis
Noordeinde ontvangen door de Koningin.
Vrijdag 29 oktober: op deze avond werd er in de Grote Kerk van Breda een concert gehouden.
Zaterdag 30 oktober: op de middag werd de grondig gerenoveerd Duitse tank (geschenk van
1PPD aan Breda) teruggeplaatst bij de Wilhelminapark en de oud-strijders in te voertuigen van 2e
Wereld Oorlog defileerden over de gedeeltelijke route van 1944 naar de Grote Markt.
In de avond was een feestavond georganiseerd door BCV “Polonioa” in de zaal Jeugdland te
Ulvenhout.
Zondag 31 oktober: Koningin Beatrix en president Kwasniewski van Polen heeft een kerkdienst
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bijgewoond in de Bredase Mariakerk. Naast de Brabantse
commissaris van de Koningin Maij-Weggen waren haar voorganger Frank Houben en bisschop Muskens bij de dienst
aanwezig. Ook veel Poolse veteranen en hun families woonden de mis bij.

PRESIDENT KWAŚNIEWSKI

AD KUIJL

Na de kerkdienst legden de Koningin en de president een
krans op het Poolse ereveld aan de Vogelenzanglaan.
Aansluitend ging het gezelschap naar de Poolse militaire
begraafplaats aan de Ettensebaan waar ruim 160 Polen hun
laatste rustplaats vonden. Daar legden de Koningin en de
president een krans onder het monument met het opschrift
‘Za wasza i nasza wolnosc’: ‘Voor uwe en onze vrijheid’.
Na de kranslegging gingen de staatshoofden naar de KMA
om samen met de veteranen en andere genodigde gasten in
het kasteel te lunchen.
Op 1 mei treed Polen toe bij de Europese Unie.

2005

Inmiddels overal in het land en zo ook in Breda vestigt zich steeds meer jonge Polen
op zoek naar werk. De kinderen van de Bredase oud-strijders zijn feitelijk gewone
Nederlanders met Poolse achternamen en hebben weinig of geen contact met de nieuwe Poolse
emigranten die in Nederland komen werken.
Het bestuur van BCV „Polonia” heeft op zijn 15e jubileum het volgende bestuur:
Ad Kuijl (voorzitter), Rian Olejek–Marijnissen (secretaris), Stas Szamrowicz (penningmeester),
Ria Marijnissen, Krystyna van Gestel, Gosia Karsten-Szczepańska, Agnieszka Sebregts-Adamowicz en Daniela Kurowska.

Op zaterdag 18 juni vierde Bredase Culturele
Vereniging “Polonia” in de zaal Vianden zijn 15
jarig jubileum. Zaterdagmiddag worden de
oudere leden ontvangen met nog enkele oudstrijders die nog in leven zijn. Voor de avond
was er voor de jongere leden een barbecue en
dancing.
Op 18 april 2005 telt BCV “Polonia” 164 leden
waarvan steeds meer jonge mensen geboren
in Polen en wonende niet zo lang in Breda en
omgeving.
BCV “Polonia” lijkt te evolueren van een
Poolse vereniging naar een vereniging van
Nederlanders die op allerlei manieren een
warme band met Polen hebben. Als vakantieland, omdat hun partner uit dit land komt of
om andere redenen. Maar de bijeenkomsten
en activiteiten die “Polonia” organiseert vormen ook vaak de enige gelegenheid voor Polen in Breda om bij Poolse muziek te dansen
en in zich in Poolse gezelschap te vermaken.

2006-2012

Vereniging Polonia kampt met het hoge
verloop en afname van de aantal leden.
De voorzitter, penningmeester, en enkele leden wisselen.
De voorzitterschap neemt Ria Marijnissen over. Er wordt
steeds moeilijker om nieuwe leden aan te werven en
de animo wordt steeds lager. Ook financieel gaat
het niet meer florissant met de vereniging.
Er wordt echter ieder jaar een vast aantal
activiteiten en feesten georganiseerd zoals:
- nieuwjaarsbal aan begin van ieder jaar
- vrouwendag op 8 maart
- paaslunch op de eerste Paasdag
- dansavond in voor- of najaar
- bevrijdingsfeest po de laatste
zaterdagavond van oktober
- kerstmiddag voor Kerst
- een aantal seniorenmiddagen verspreid over
het hele jaar
JOHAN WIATEREK

RIA MARIJNISSEN

Op het eind van 2012 bestaat
het bestuur uit:
Ria Marijnissen (voorzitter),
Rian Olejek–Marijnissen (secretaris),
Ad Vervoort (penningmeester),
Gosia Szczepańska,
Roos Janssen-Oomens,
Johan Wiaterek
Wilia de Kort-Zajchowska.
André Skibinski is een redactielid die
sinds 2007 verzorgt en onderhoud de
website polonia-breda.nl en maakt
“Polonia Kurier” op.
Eind 2012 neemt Ria Marijnissen
besluit om haar taak als voorzitter neer
te leggen. In februari 2013 op de algemene ledenvergadering wordt er een
nieuwe bestuur gekozen.

WEBMASTER

2013

Op de algemene ledenvergadering van 22 februari heeft voorzitter Ria Marijnissen
haar functie officieel neergelegd. Het bestuur met een nieuw gekozen lid Marian Czarnecki bij heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Vanaf maart 2013 is Johan Wiaterek de nieuwe
voorzitter van de vereniging.
Er wordt gestopt met uitgeven van infoboekje “Polonia Kurier”. Verdere ledeninformatie en alle
berichten zullen op de website van de vereniginning www.polonia-breda.nl verschijnen.
Secreatris Rian Olejek–Marijnissen ontving op 28 maart 2013 uit handen van de Poolse ambassadeur het Poolse ‘Gouden Kruis van Verdienste’ (Złoty Krzyż Zasługi) voor haar inzet voor de
Poolse cultuur en gemeenschap in Breda.
In het jaar 2013 telt het vereniging ca. 70 leden.
Ironisch genoeg op het moment dat in Breda en omgeving zoveel Polen wonen dan blijkt het onmogelijk hen
voor de vereniging te winnen. Polen kennen eenmaal geen verenigingscultuur en deze tradities ontbreken.

André Skibinski, april 2013

RIA MARIJNISSEN		

GOSIA SZCZEPAŃSKA		

RIAN OLEJEK

WILIA DE KORTZAJCHOWSKA

Feestelijke avonden vinden plaats in het buurthuis
Belcrum, Breda-Noord of Vianden in het Ginneken

Ieder jaar organiseert vereniging twee grote feestavonden
zoals nieuwjaarsbal in januari en bevrijdingsfeestavond in
oktober. Muziek wordt verzorgd door Peter Martyka en
er wordt een uitgebreid koud en warm buffet geserveerd

Herinneringen van Adrian Stopa
erevoorzitter BCV ”Polonia”

voorzitter van de vereniging in de jaren 1990-2003
Aan de Bredase Culturele Vereniging POLONIA tijdens mijn voorzitterschap heb ik mooie herinneringen. Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben dat BCV Polonia besloten heeft om met uitgave van
haar bulletin te stopen in plaats te activeren. Volgens mij schept een goed gemaakte informatief
bulletin de beste band met de leden. Maar in de tijd van internet...
Met groot genoegen denk ik aan de eerste bevrijdingsfeestavond (46 jaar bevrijding) die door pas
opgerichte BCV Polonia zelfstandig georganiseerd werd.
De bevrijdingsfeestavond in oktober 1990 in Jeugdland, Ulvenhout, was ook een groot succes.
Wij hadden een interessant programma met Poolse volksdans en muziek uitgevoerd o.a. door een

Poolse dansgroep uit Lublin ‘Het Volksdansensemble van de universiteit Marie-Curie Skłodowska’
van ongeveer 80 personen. Ze gaven die avond een show, die weinig Polen aan dans ooit gezien
hadden. Een grote dansgroep met orkest en om de 10 minuten wisselden ze van kostuums. Het
was geweldig! Ook de marionetten kindergroep “Doskonale” begeleid door mevrouw Kawaler en
volkdans en zanggroep “Cracowia” uit Eindhoven traden op. Zal was vol met mensen, ik denk
meer dan 600. Er waren veel belangrijke mensen zowel uit binnen als vanuit buitenland aanwezig;
o.a. de vertegenwoordigers van de Poolse Ambassade in Den Haag: dhr. Gwiazda – ambassadeur,

Zomkowski – consul,
Sienkiewicz – militaire
attaché. Ook Ed Nijpels – burgemeester
van Breda, W. Merx
– voormalige burgemeester van Breda en
Peter v/d Velden, die
toen burgemeester
van Nieuw Ginneken
was. Dit bevrijdingsfeest werd een groot
succes. De feestavond
was er een om nooit te
vergeten.
Bij de eerste bevrijdingsavond kijk ik met
genoegen terug op
de vrouwen van de
Poolse oud-strijders
die prachtige wit-rood corsages maakten. Graag, schilderde
ik diverse decors voor zaalversiering. Maar ze moesten altijd voor het feest op muren gehangen en na het feest afgehaald worden. Deze moest ik ook altijd
persoonlijk, met weinig hulp, doen. Vooral met afhalen was er een probleem met vrijwilligers omdat
er niemand durfde op trap te staan nadat tijdens feest gedronken had. In de loop van tijd zijn ze
dus ergens in garage blijven leggen.
Wat voor mij belangrijk was - het Pools accent met Poolse dansgroepen: uit België, Limburg,
Utrecht of Breda. Daarvoor is de naam Culturele Vereniging. Opmerkelijk is dat na mijn vertrek die
contacten verdwenen zijn. Ook met diverse Poolse bands o.a. Duo Hit. Alleen Peter Martyka met
zijn zang en schitterend instrument is overgebleven.
Graag, herinner ik me ook aan de eerste Kerstviering die op 20 december 1990 vond plaats in
„Huis van Negotie” bij Alfred Wieliszek en zijn vrouw Greet. Onze zorg dat dit zo veel mogelijk met
de Poolse traditie overkomt; delen met ouwel (opłatek) en cadeaus voor kinderen uit handen van
de Kerstman. Met plezier denk ik aan jaren wanneer ik Kerstman mocht spelen. Ik moest me niet
alleen grijs maken maar ook dikker door de kussens op mijn buik te plaatsen. Tot mijn grote verbazing werd ik vaak zowel door de kinderen als volwassenen niet herkend. Graag, denk ik aan de
blije gezichten van kinderen.
Het eerste Nieuwjaarsbal georganiseerd gezamenlijk met
de Poolse Katholieke Gemeenschaap (PTK) op 26 januari
1991 in de zaal „Wegwijzer”, Hoge Vucht in Breda. Opkomst was groot maar toen was er nog weinig Poolse eten
op tafels beschikbaar. Alleen nootjes en gesneden worst
met mosterd – op het Nederlands dus. Pas daarna is mijn
gelukt om ons bestuur te overtuigen dat er is geen Poolse
feest zonder uitgebreid eten. Voor de volgende Nieuwjaarsbals hebben onze actieve Poolse vrouwelijke leden typisch
Poolse gerechten voorbereid. Er was weer veel gedanst,
gegeten en gedronken. Dit werd een groot succes. Voor
volgende bals werd voor steeds grotere zalen gezocht.
Door het regelen van goede prijzen voor de loterij is het
gelukt om grote avonden zonder verlies te draaien en de
winst ging naar de cadeaus voor de kerstmiddag.
De viering van 50 jaar Eerste Poolse Pantserdivisie (1e
PPD), de honderdste verjaardag van generaal Maczek en

201 jaar van de Poolse 3-mei-grondwet (Konstytucja 3 maja) georganiseerd op 3 mei 1992. Toen
werd de Heilige Mis in de Kapucijnenkerk aan de Schorsmolenstaat gehouden door pater Nowak
en daarna werden bloemen gelegd op het Poolse ereveld aan de Ettensebaan en in het Ginneken.
Vervolgens werd in de Van Cooth- scholengemeenschap een symposium gehouden in aanwezigheid van zoon van generaal Maczek Andrzej die uit Sheffield naar Breda gekomen was.
Aansluitend werd een feest gehouden met optredens van dansgroep “Mazur” uit Breda, “Krakus”
uit Genk en Vocaal Ensemble Novafonie. Dansmuziek verzorgden: “De Rabbits”. Werden weer
Poolse gerechten aangeboden. Opkomst was weer groot.
Volgende dag (4 mei) werd de Dodenherdenking gevierd en er werden bloemen gelegd nog onder
het pantserdivisiemonument in de Wilhelmina park.

Graag, denk terug over de eerste Paaslunch georganiseerd op de eerste paasdag in Café “Cordial” in 1997. Er werd gezorgd voor typisch Poolse paasdecoraties: o.a. Paaslam van suiker en
van deeg, beschilderden Paseieren. Er werd een mooi tafelkleed gelegd, iedereen had een eigen
bord, vork, mes, lepel en lepeltje. Dat klink normaal maar gezien het feit dat tijdens de paaslunch georganiseerd door de Poolse Katholieke Gemeenschap (PTK) eieren werden in een mand
aangeboden en iedereen moest ze in hand pellen en de schelen in een asbak leggen, was dit
bijzonder. Voorafgaand was er een Poolse H. Mis in de Pater Kapucijnenkerk. De Poolse Priester

Nowak was aanwezig om het brood,
eieren, zout e.d. (święconka) te zegenen.
Zo gebeurt het ook in Polen. Met genoegen denk ik aan de blije gezichten van
mensen die ver van eigen vaderland de
Poolse tradities konden onderhouden
en koesteren. Elke jaar groeide belangstelling en daarom moest naar steeds
grotere zaal gezocht worden. Vanaf 2000
werd de Paaslunch in de Viandenzaal
georganiseerd. Zaal was vol met tevreden mensen zowel volwassenen als
kinderen. Dat gaf me een goed gevoel

van voldoening.
Wat betreft de Poolse paaslunch was er
eenmaal paniek. Een Poolse dame zou
voor Poolse worst en Pools brood uit
Polen regelen. Tot zaterdag ‘s morgens
mooi niets. Ik ben als “vliegende Hollander” naar Brunssum gereden, 130
km heen en terug, om de Poolse worst
te kopen. En de zondagmorgen naar
Meersel Dreef (België) om brood te kopen wat een beetje op Pools brood leek.
Paaslunch was geslaagd!
Naast de boven genoemde activiteiten
nam BVC Polonia op zich de organisatie van de Doden Appel op het Pools
Militaire Erehof in Oosterhout. Tot 1994
(50 jaar bevrijding) deze herdenkingsceremonie werd door de Poolse Katholieke Gemeenschap afdeling Oosterhout
in samenwerking met de Gemeente
Oosterhout georganiseerd. De Poolse
oud-strijder Michal Salewicz uit Oosterhout, die daar al jaren bijbetrokken was,
heeft mij toen geïnformeerd dat helaas
Gemeente Oosterhout heeft besloten

organisatie van deze herdenking niet meer voor te zetten dat betekend ook niet meer te financieren. Maar ik heb toen nieuwe afspraken met de Burgemeester gemaakt en wij konden organisatie
van deze herdenking voortzetten tot de grote blijheid van alle Poolse oud-strijders.
Er waren diverse bijzondere mensen waarvan ik er toch een speciaal zou wilden noemen: mevrouw Willy Koziol; altijd optimistisch, vol energie en vol prachtige ideeën.
Het trouwste lid is voor mij Rian Olejek; vanaf het begin erbij betrokken en daarna vele jaren in het
bestuur en redactie.
Naar een breuk in de Kring Benelux die verenigde de Poolse oud-strijders uit deze drie landen en
ontbinding van de Poolse Katholieke Genootschap (PTK) na 50 jaar bestaan, heb ik in 2002 met
andere kinderen van de bevrijders van Breda de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland
opgericht. Wij hebben toen het voortzetten van tradities van onze vaders op zich genomen. Ze
waren met steeds minder. Vaak werd gezegd dat ze nu met de oprichting van “de ondergrondse
divisie” bezig zijn.
Op de eerste vergadering werd ik als voorzitter gekozen. Toen heb ik mijn voorzitterschap van de
Bredase Culturele Vereniging opgezegd en ik werd tot de erevoorzitter benoemd. Ik heb misschien
ook ooit fouten gemaakt maar allen mensen die niks doen maken geen fouten. Krystyna heeft ook
haar betrokkenheid in Steunpunt voor jonge Polen en in de redactie van Infoblad opgezegd. Kort
daarna werd Steunpunt voor jonge Polen niet meer voortgezet en Infoblad werd minder uitgegeven.
De Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie, Nederland, met zitplaats in Breda, organiseert elke jaar
de herdenkingsceremonies op het Poolse Militaire Ereveld te Oosterhout en in Breda aan de
Ettensebaan, waar een deel van de gevallen Poolse militairen tijdens de bevrijding van Nederland
en generaal Stanislaw Maczek rusten. Vertegenwoordigers van deze Vereniging zijn ook aanwezig
bij verschillende herdenkingen in Nederland en in het buitenland.
Met ons gaat het goed in Polen. Wij hebben al het gedroomde huisje, beestjes, boompjes, bootje, .... .
Vanaf onze verhuizing naar Polen, in december 2007,
werk ik in het bestuur van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland niet meer als voorzitter maar als
consul van de buitenlandse en ambassade zaken.
Wij zitten in Polen niet stil. Met Krystyna namens de
Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie:
- zijn wij bezig met het maken van het verenigingsbulletin
“In het spoor van de divisie” twee keer per jaar als redactieleden. Wij zoeken ook adverteerders en donateurs.
Donatie of de plaatsing van een advertentie tegen betaling, steunt onze Redactie financieel en maakt het mogelijk
om dit blad te kopiëren en de verzendkosten te betalen.
Wij hebben met Drukkerij Lankhorst Rijen het drukken van
het nummer 21 in kleur geregeld tegen ruil van een hele
pagina advertentie zonder extra financiële bijdrage van
onze Vereniging.
- werken wij aan o.a. de beneden genoemde vier projecten in samenwerking met Jos van Alphen o.a. webmaster
van www.polishwargraves.nl :
I. Zoeken naar geld om de goede kwaliteit foto’s van de Poolse soldaten te kunnen betalen bij
de Britse Ministerie van Defensie afdeling Polen in London om ze op de website www.polishwargraves.nl te kunnen plaatsen. Dankzij onze inzet zijn donaties rechtstreeks naar de Britse Ministerie van Defensie afdeling Polen in London gestuurd. Van dit al binnen gekomen geld zijn pasfoto’s
betaald van alle Poolse soldaten en vliegers die in Nederland rusten. Inmiddels staan op de site
nieuwe pasfoto’s van de Poolse militairen.
II. Maken van lijst met de volledige gegevens van de Poolse soldaten die op het Pools Militaire

Ereveld in Langannerie (F) rusten, op basis van gegevens
van de website www.polishwargraves.nl en in samenwerking met het Britse Ministerie van Defensie afdeling Polen
en de Poolse Katholieke Missie in London.
Deze lijst is noodzakelijk om het maken van nieuwe volledige inscripties op de nieuwe grafkruizen door de Franse
autoriteiten mogelijk te maken.
III.
Zorgen dat de vergeten en verspreiden oorlogsgraven van Poolse soldaten vooral van de 1e Poolse
Pantserdivisie in Duitsland opgeknapt worden. Om dit te
bereiken hebben wij correspondentie met de Raad voor
de Bescherming van Herinnering van Strijd en Martelaarschap in Warschau die voor de Poolse oorlogsgraven
in het buitenland verantwoordelijk is.
IV.
Zorgen dat Poolse soldaten, die nu als ONBEKEND
o.a. in Nederland rusten, hun naam terug krijgen. Op basis
van de beschikbare gegevens hebben wij de nabestaande
met succes in Polen gezocht. Wij hebben al nabestaanden gevonden van vliegeniers: Tomicki Stefan, Szymen
Czeslaw, Piatek Stanislaw, Koloszczyk Tadeusz, Sieczka
Walenty, Marczuk Władysław. Nu is het mogelijk om hen
op basis van DNA-onderzoek te identificeren. Wij zijn ook
op zoek naar nabestaanden van de ONBEKENDE die op
het Pools Ereveld aan de Ettensebaan rust. Wij hebben ook diverse Poolse instanties benaderd en
o.a. de Raad voor de Bescherming van Herinnering van Strijd en Martelaarschap (Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa) in Warschau die voor de Poolse oorlogsgraven in het buitenland
verantwoordelijk is. Als resultaat is de vertegenwoordiger van deze Raad, dhr. Jerzy Platajs naar
Breda in oktober 2012 gekomen, niet alleen om deel te nemen aan de herdenkingen maar ook om
met dhr. Jos van Alphen gesprek over de bovengenoemde te hebben. Volgens dhr. Jos van Alphen
hebben ze een lang en vruchtbaar gesprek in zijn huis gehad. Dhr. Jerzy Platajs gaat nu dit project
met de Poolse Attaché kol. Dariusz Waryszewski en Nederlandse instanties goed uitwerken.
Een gezond en succesvol 2013 aan alle leden wensen Krystyna en Adrian Stopa.

Ad Kuijl - de voorzitter in de jaren 2003-2006

Heel goede herinneringen aan…
Het is steeds duidelijker dat De B.C.V. “Polonia”, helaas, op zijn retour is. Dat wil zeggen dat de
ledenaanwas stagneert en zelfs afneemt. Jammer, jammer en nog eens jammer. Gelet op het aantal Polen in deze omgeving werkzaam en woonachtig, zou er het normaal zijn als er een stijging
van het ledenaantal zou zijn.
De B.C.V. “Polonia” werd in 1990 opgericht door de zonen van oud-strijders om de viering
van “speciale “ Poolse tradities mogelijk te blijven maken en voort te kunnen zetten. Ze werden
daarbij ondersteund door heel veel Poolse oud-strijders woonachtig in Breda e.o. Op een enkeling
na, zijn bijna alle bekende Poolse oud-strijders, op een natuurlijke wijze uitgeschreven. Moge zij
rusten in vrede.
Door de B.C.V. “Polonia” is vanaf de oprichtingsdatum heel veel aandacht geschonken aan
de viering van de bevrijding van Breda. De werkelijke datum is 29 oktober 1944 maar wordt altijd gevierd in het laatste weekeinde van oktober, dat is een vaststaand feit. Er bestaat voor deze
activiteit heel veel belangstelling en dat is nog steeds zo. Dat is in ieder geval iets waar we trots op
mogen zijn. Daarnaast is er nog steeds het Nieuwjaarsbal, vrouwendag en de feestelijke viering
van de bevrijding met een gezellige feestavond. Op deze avond is iedereen van harte welkom.
Enige jaren geleden heeft de Vereniging van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland de herdenking op de Ettensebaan overgenomen.
Bredase Culturele Vereniging “Polonia”
Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan de B.C.V. “Polonia”. Hoe is dat zo gekomen?
Een aantal van onze leden ken ik persoonlijk vanaf 1993 toen mijn eerste contacten met de vereniging zijn ontstaan. We kwamen voor het eerst in 1992 in contact met Poolse mensen. We woonden toen in Kapelle in de Provincie Zeeland en waren toen gastgezin van 2 Poolse koorleden. Het
was het koor van de Evangelische Lutherse Kerk uit Skoczow. Ze waren op uitnodiging van de
plaatselijke kerk, naar Nederland gekomen.
Mijn zoon, toen woonachtig in Breda i.v.m. zijn studie aan de HEAO, vertelde dat de Polen voor Breda een hoofdrol speelde tijdens de bevrijding van Breda. Ik zocht contant en via, via
kwam ik in contact met Krystina en Adrian Stopa. Deze waren toen actief in de B.C.V. “Polonia”.
Via deze weg ben ik in het bestuur gerold en vanaf dat moment(1993) werd ik ook actief voor de
Vereniging. Ik heb dit vanaf het begin erg leuk gevonden. Toen Freddy Wieleczek aftrad ben ik

hem als bestuurslid opgevolgd. Toen Adrian Stopa als voorzitter terugtrad werd ik door het bestuur
als voorzitter gekozen.
We reisden inmiddels jaarlijks 2 tot 3 maal naar Polen. Nog steeds goede contacten met
het Poolse koor en de 2 Poolse mensen uit 1992 waren vrienden geworden. We namen tijdens
onze Poolse reizen steeds materialen mee voor een klein schooltje. Maar ook medicijnen voor
een verzorgingshuis. We hadden geluk want de medicijnen kregen we gratis mee via onze dochter
werkzaam als apotheekassistente.
Inmiddels was ik in de Vereniging aardig thuis en tijdens de viering van het 10 jarig bestaan
van de B.C.V. “Polonia” kwam het Poolse koor in Breda zingen. Mijn persoonlijke activiteiten
werden uitgebreid. De Poolse Paasmaaltijd werd door mij en mijn echtgenote (Wil Kuijl) opgepakt en in de Viandenzaal maakten we op de 1e Paasdag een maaltijd voor de mensen van onze
Vereniging. We hebben dit enige jaren georganiseerd. Op het hoogtepunt van de Poolse Paasmaaltijd waren er ca.120 deelnemers. De maaltijd werd gezegend door de Poolse Priester en er
werd in alle rust en met heel veel plezier genoten van deze “Echte” Poolse traditie.
Echte Poolse ingrediënten stonden op het menu want we zorgden dat alles Pools was door
eigen inkoop in Polen. We combineerde dit dan met een bezoek aan onze Poolse vrienden. Enkele dagen voor de Pasen kwamen we dan met een auto afgeladen met Poolse producten terug in
Nederland.
De eieren hadden het dan wel
zwaar te verduren. De Poolse wegen
waren toen nog niet optimaal en enkele
eieren overleefden de tocht dan ook
niet, ze sneuvelde onderweg. Als we
nu nog weleens inkopen doen met de
auto en we een aangelegde drempel
overgaan in een woonwijk. Is de uitdrukking gebleven “Denk om de eieren!”
Het zal ook niet moeilijk te bedenken
zijn dat het best een uitdaging was om
de eieren, tijdens de voorbereidingen

van de Poolse Paasmaaltijd, op de juiste dikte te koken. Een groen eierdooier is natuurlijk geen
gezicht. Dat lukte gelukkig heel goed. En u weet het Polen zijn kritisch wat eten en drinken betreft.
Het is bekend dat de meeste Poolse vrouwen heel goed en smakelijk kunnen koken.
We kijken daar beiden ( Wil en Ad Kuijl ) met veel genoegen op terug.
Met het oog op Pasen komen deze herinnering weer luid en duidelijk naar boven omdat de Poolse
Paasviering in Polen een hoogtepunt is, maar ook bij B.C.V. “Polonia” een hoogtepunt was. Oudstrijders en jonge gezinnen schoven aan om de genieten met elkaar. Onderling lekker Pools praten
en dan bovendien genieten van Poolse producten. Helaas deze activiteit is door gebrek aan belangstelling komen te vervallen.
Tegenwoordig is het gewoon mogelijk, dankzij de Poolse Winkels, elke dag goede Poolse producten te kopen en daarvan iets lekkers te bereiden. Gewoon heerlijk!!!
Ik kan nog wel even doorgaan met herinneringen aan B.C.V. “Polonia” maar dat schiet niet op.
We leven nu in 2013 en moeten het doen met de huidige omstandigheden. Proberen met elkaar
enthousiast te blijven voor de Vereniging en leden te werven. We kunnen dan de toekomst weer
aan.
Alleen dan, met een stevig aantal leden, kunnen we met elkaar overleven. Alles is mogelijk, dus
wie weet komt en weer een tijd dat we kunnen zeggen waarom zorgen maken om de Vereniging er
komen toch wekelijks leden bij. Er zijn genoeg mogelijkheden met alle ijverige Poolse mensen die
NIET meer weg te denken zijn uit de huidige samenleving. Het is het proberen waard.

Ledenwerving?! Maak er werk van! De B.C.V. “Polonia” is
het waard om door te gaan.
Ad Kuijl

warm en koud
buffet
Wilia
oud-strijder
Edward
Szczerbiński
Ad en Johan

Ria bedankt!
Na mijn aftreden als voorzitter en bestuurslid in maart
2007 werd het voorzitterschap voortgezet door Ria Marijnissen.
Ze heeft dit de afgelopen jaren op voortreffelijke wijze gedaan.
Ria had reeds haar sporen in de Poolse gemeenschap “DIK”
verdient. Het leverde haar zelfs een Poolse onderscheiding op.
Ze had enige jaren daarvoor al een cursus ( zeg maar
gerust een studie van 6 jaar) Pools gevolgd. Ze kon zich daardoor goed redden bij de Poolse mensen. Een beetje enthousiasme en handen en voetenwerk en je
komt redelijk ver. En het contact met
het Poolse kindertehuis maakt haar
Poolse spraak alleen maar beter. Jammer dat er weleens van haar werd verwacht dat ze vlekkeloos Pools moest
spreken. Voor ons blijft Pools met
zeven naamvallen een moeilijke taal.
Net zoals Nederlands voor de Poolse
mensen.
Los van dat alles heeft Ria de
afgelopen jaren de Vereniging goed
draaiende gehouden. De reden dat Ria
na 6 jaren het voorzitterschap neerlegt
heeft te maken met haar gezondheid.
Rugklachten en een beperking van
haar gezichtsvermogen (kijken) heeft
haar geen andere keus gegeven dan
een stapje terug te doen.
We wensen haar de komende jaren
even rust. Of dit werkelijk zo zal zijn?

Ze heeft nog heel veel Poolse contacten met de pupillen
en directie in haar Poolse Kindertehuis.
Wat ze ook doet, Polen en de Poolse mensen heeft Ria
haar hart heel groot gemaakt.
Ria bedankt voor alles wat je gedaan hebt
voor de Bredase Culturele Vereniging “Polonia” en heel veel succes met de pupillen in de
Poolse kindertehuis!
Ad Kuijl

P O O L S H O O G T E
Maczek museum stelt ‘Wall of Fame’ samen
Het ligt in de bedoeling dat er voor de herdenking van ‘’Breda 70 jaar bevrijd’’ 29
oktober 2014, een zo groot mogelijk aantal Poolse oud-strijders van de 1e Poolse
pantserdivisie onder leiding van generaal Stanisław Maczek in het naar hem genoemde museum komt te hangen . Dit als eerbetoon aan hen die vochten voor hun en
onze vrijheid.
Daarom de vraag aan
alle weduwen, kinderen
en kleinkinderen, zou u
het op prijs stellen als
u overleden echtgenoot, vader of grootvader
hierin als eerbetoon zou
worden opgenomen.
Zo ja wat hebben we dan
nodig?
1. Uiteraard een foto,
liefst in uniform rond
1942/1947.
2. In welk onderdeel van de 1e Poolse Pantserdivisie(of ander eenheid) was de veteraan ingedeeld?
3. Volledige naam en voornamen.
4. Geboorte jaar en jaar van overlijden.
De foto wordt afgedrukt in A3 formaat, dus is het van belang dat deze per mail wordt
verzonden in tenminste 300 dpi of de originele foto wordt door mij gescand, hij wordt
uiteraard aan u geretourneerd.
Als u belangstelling hebt voor dit project laat het me dan weten via:
albertbugaj@maczekmuseum.nl Ik kijk uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Generaal Maczek Museum Breda,
A.A.A. Bugaj
Zie ook www.maczekmuseum.nl

Uit het jaar 1990:
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Onderscheiding voor Nederlanders die zich voor Polen inzetten
Buitengewone Nederlanders zijn op de Poolse Ambassade in Den Haag op 28 maart 2013 geëerd met
Staatsonderscheidingen.
De plechtigheid van het onderscheiden van deze drie
buitengewone personen was de uiting van dankbaarheid van de Poolse overheid en het Poolse volk voor hun
jarenlange inzet voor het in herinnering houden van de
Poolse geschiedenis van hun geboortestad Breda en hun
inzet voor verbetering van het lot van de Polen in het
naoorlogse Nederland. Veel van hun inzet is ook gewijd
aan het versterken van de van de banden tussen onze
landen.
Mw. Adriana Cornelia Maria Olejek – Marijnissen is
geëerd met het Gouden Kruis van Verdienste voor de
Republiek Polen.
Rian Olejek-Marijnissen is mede-initiatiefneemster van
de in 1990 opgerichte culturele stichting „Polonia” in
Breda. Tot op vandaag is zij daar actief lid van en heeft
zitting in de redactie van het door de stichting uitgegeven
bulletin „Infoblad Polonia”. Dankzij haar inzet heeft de
culturele stichting „Polonia” zich geëngageerd in de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Breda door de Eerste Pantserdivisie van
generaal Stanisław Maczek.

Hallo allemaal,

KERST IN POLEN

Voor ons was de kerstviering dit jaar heel bijzonder. Op 22 december zijn we, op uitnodiging, naar
Polen gereden. Dat we niet de enige waren werd al snel duidelijk toen we Duitsland reden. Heel veel
mensen waren op weg naar het moederland Polen. Kerstvieren is in Polen belangrijk om dit bij de familie te doen. Op een bepaald moment reden we op de snelweg in drie rijen auto’s richting Polen.
Helaas hebben we de geplande eindstreep van de 22e niet gehaald. De planning was om te overnachten in een Hotel 50 km. over de Poolse Grens. Rond 15.00 uur begon het te regenen en elke half
uur zakte de temperatuur. Op een geven moment passeerde we de nullijn en ging het vriezen. Een
vervelend gevolg dat de neerdalende regen overging in ijzel, jawel. Het overvalt je gewoon! Op de
borden werd een maximum snelheid aangeven van 80 en soms van 60 km. per uur.
Om 17.00 uur hebben we, inmiddels aangekomen op de rondweg van Berlijn, naar Hotel van der Valk
gebeld of er een kamer beschikbaar was. Het gemak van een mobiele telefoon bewijst zich op dat moment. Gelukkig was er een kamer beschikbaar. Veiligheid voor alles.

Rond 18.30 uur konden we in het Hotel inboeken en zat het eerste deel van de reis erop. Dat de vorst
behoorlijk had toegeslagen bleek de volgende dag. Toen we ’s-morgens onze bagage naar de auto
brachten bedekte een ijslaag onze auto. Het was vanaf 03.00 tot ca 06.00 uur ‘s-nachts echt geen ijzelen. Nadat we de auto hadden gestart was het ijs snel verdwenen (d.w.z. na 15 min.) De temperatuur
ging in de loop van de ochtend snel van – 3 naar 3 graden boven nul.
De tweede dag verliep verder goed. Wat later dan gepland arriveerden we in Skoczów. We hadden
ze uiteraard op de hoogte gesteld van de winterse omstandigheden. Dat er een hartelijke begroeting
volgde, door Walter en Weronika, spreekt vanzelf.
Op de 24e december werden voorbereidingen getroffen voor Kerstavond. In een speciale bijlage zijn
de tradities aangegeven rondom de Kerstavond. Vanzelfsprekend zijn er veel kerkdiensten bijgewoond
tijdens deze kerstdagen in Polen.
Onze Poolse vrienden zijn al vele jaren lid van een Pools koor verbonden aan de Evangelisch Lutherse

MARKT IN SKOCZÓW

Kerk in Skoczów. Je hebt dan het geluk dat je veel naar de
kerk mag gaan. Op Kerstavond was de kerk goed gevuld.
We schatten dat zo’n 3000 mensen de kerstnachtdienst
hebben bezocht. Jammer, dat is in Polen ook net als bij
ons, velen slechts éénmaal per jaar met Kerst naar de
kerk gaan.
Helaas was het dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren,
geen witte Kerst in Polen. De temperatuur was wel dicht
bij het vriespunt maar de sneeuw liet het massaal afweten.
Op de 28e zijn we rustig naar huis gereisd. We hebben dit
weer met een overnachting gedaan.
Na twintig jaar contacten met Polen
was het de eerste maal dat we
de Kerst in Polen hebben gevierd. We hebben daar beslist geen spijt van.
De adventstijd is, in Polen, een ingetogen en rustige tijd wat uitmond
in een dag van vasten op de 24e december. Daarna komt iedereen
in de Kerstsfeer. Wel op een intense wijze. Het blijft niet
bij eerste en tweede Kerstdag. De Kersttijd loopt door
tot 1 februari. Het zingen van Kerstliederen vindt plaats
vanaf de 1e Kerstdag en loopt tot ver in januari door.
Ook aan de viering van drie Koningen wordt
uitgebreid aandacht besteed. Dit even ter
aanvulling als afwijking van onze eigen
Kerstviering. De meeste kerstversiering en
kerstboom verdwijnen bij de overgang van
het oude naar het nieuwe jaar.
Met een hartelijke groet,
Wil en Ad Kuijl

recente berichten uit
de regionale kranten

P O O L S H O O G T E
De weggooimaatschappij
4 april 2013 POLITYKA WARSCHAU

Het ziet er naar uit dat Polen eindelijk een grote
schoonmaak gaat houden. Aangespoord door de EU
zal het land nu ook het afvalprobleem moeten aanpakken en overgaan op een systeem van afvalvermindering, hergebruik en recycling.
Dit jaar wordt de ouderwetse voorjaarsschoonmaak
vergezeld door een controverse over afval. Polen
wordt, samen met tien andere lidstaten, door de EU gehekeld om zijn rotzooi, vuil en het bovenmatige afval.
Onderzoekers noemen de moderne westerse individu ‘een consument van noviteiten’. Zij betitelen de
vooruitgang van Polen in de afgelopen twee decennia
als ‘imiterende modernisering’. Mensen hebben altijd
de behoefte gehad dingen te hebben en te verzamelen. De overgang van Polen naar het kapitalisme was
slechts een nieuwe, meer intense, echt Amerikaanse
versie van een hunkering naar materialisme.
Kopen, hebben, weggooien, nieuwe kopen
Als natie worden de Polen nog steeds geteisterd door het
syndroom van een opkomende consumptiemaatschappij: kopen, hebben, weggooien, nieuwe kopen, goedkoop, zó goedkoop, het is zonde als je het niet koopt.
“In Polen werd de materiële cultuur voortdurend geplaagd door tekorten, gebruiksvoorwerpen verloren
feitelijk dus nooit hun praktische waarden”, zegt
hoogleraar culturele antropologie die “afvaldeskundige is” en onderzoeken heeft geleid in Polen en Scandinavië.
De Poolse voorliefde om rotzooi te verzamelen, de
neiging om spullen te bewaren en nooit iets weg te
gooien, is te wijten aan de lange traditie van tijdelijke
oplossingen en huisvesting, waar miljoenen Polen mee
te maken hebben gehad. Zij zijn eeuwenlang verbannen, hun land is onteigend en ze moesten zich telkens
ergens opnieuw vestigen. De Poolse geschiedenis is er
een van constante heropbouw en dingen uit de grond
stampen.
De wetgeving die onlangs in Polen is ingevoerd, zal ongetwijfeld voor veel beroering zorgen. Moeten betalen
voor iets dat je voor altijd weggooit, kan een schok
veroorzaken. Stoppen met in het holst van de nacht afval weggooien in het dichtstbijzijnde bos of rivier en
in plaats daarvan een lokale oplossing ontwikkelen en
succesvol implementeren, het is bijna een droombeeld.
Voeg daar de dagelijkse rituelen van het sorteren van
verpakkingen, dozen, flesjes, blikjes en tasjes aan toe
en je hebt het over een radicale verandering van het
gedachtegoed.

Kinderen krijgen, zó twintigste
eeuw!
17 december 2012 POLITYKA WARSCHAU

Steeds meer Poolse vrouwen volgen hoger onderwijs en

willen steeds later moeder worden; soms zelfs te laat.
Op de ranglijst van landen met een dalend geboortecijfer zou Polen wel eens de eerste plaats in de wacht
kunnen slepen.

Demografen verwachten dat als de huidige trend
doorzet slechts twee op de drie Poolse meisjes moeder
zullen worden. Het staat nu al vast dat van de vrouwen die in de jaren 70 en 80 geboren zijn, bijna een op
de vijf geen kinderen zal krijgen. Bij de generatie uit
de jaren 60 gold dat nog voor slechts een op de acht
vrouwen. Daarmee zou het een van de laagste geboortecijfers ter wereld zijn. In Japan, de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk krijgt momenteel een op de
vier vrouwen geen kinderen.
De belangrijkste reden voor deze daling van het geboortecijfer zou volgens onderzoekers zijn dat er
langer gestudeerd wordt. In Polen is inderdaad sprake
van een ware studie-boom: van de generatie uit de
jaren 80 en 90 zijn de meesten afgestudeerd aan het
hoger onderwijs. Van de 2,5 miljoen jongeren in de
leeftijd van 18 tot 22 jaar volgen er op dit moment 1,9
miljoen een universitaire studie. Onze wel heel liberale
arbeidsmarkt, met zijn tijdelijke contracten en hoge
risico op jeugdwerkloosheid, heeft er toe geleid dat de
leeftijd waarop een Poolse vrouw haar eerste kind krijgt, voortdurend stijgt en in de afgelopen vijftien jaar
ruim twee jaar hoger is komen te liggen dan daarvoor.
Het aantal vrouwen dat pas na hun dertigste hun eerste
kind krijgt, is verdubbeld.
Demografen schatten het aantal Poolse singles tussen
25 en 45 jaar op zeven miljoen.
Dat de vrouwen van tegenwoordig terughoudender
zijn om een gezin te stichten, komt ook omdat zij de
dochters zijn van de ´Poolse moeders´ (Matka Polka
– de benaming voor een moeder die bereid is alle mogelijke offers te brengen voor haar kinderen en haar
gezin). Hun hele jeugd hebben zij gezien hoe hun
moeder uitgeput was door het combineren van twee
banen, buitenshuis en binnenshuis. Voor vrouwen van
de generatie uit de jaren 50 betekende het huwelijk
automatisch dat hun welzijn achteruitging en dat hun
leven in waarde verminderde. Hun dochters willen niet
in diezelfde situatie terechtkomen.

Namaak bio, een gouden markt
8 augustus 2011 POLITYKA WARSCHAU

Als het om fraude binnen de EU gaat heeft ieder lidstaat zijn eigen specialiteit. Grieken komen met plastic
olijfbomen, Italianen met virtuele sinaasappels en in
Polen staan nep biologische boerderijen die compleet
legaal blijken te zijn. Een Pools nieuwsblad ging op
onderzoek uit.
Voor 2004, in de tijd dat de staat nog geen biologische
boeren subsidieerde, telde Polen slechts 3.700 biologische boerderijen. De weinige eigenzinnige ondernemers die zo’n bedrijf startten, deden dat vooral om
ideologische redenen en met de overtuiging gezondere
voedingsmiddelen te produceren. Geld verdienen met
biologische producten was moeilijk. Tegenwoordig telt
het land niet minder dan 21.000 biologische boerenbedrijven, die een oppervlakte van 519.000 hectare
beslaan.
Die stijging zou een waarschuwing moeten zijn voor
de verantwoordelijken voor het Gemeenschappelijk
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Landbouwbeleid (GLB) binnen de EU, hier is immers iets gaande dat te mooi is om waar te zijn. En inderdaad was de gemiddelde omvang van een landbouwbedrijf in de afgelopen zes jaar, waarin alle boeren
in het land landbouwsubsidies kregen toegekend, nooit
groter dan 6,8 hectare. De gemiddelde oppervlakte van
een biologische boerderij daarentegen explodeerde tot
gemiddeld 25,2 hectare. En dan laten we de bedrijven
van enkele honderden of zelfs duizenden hectaren nog
buiten beschouwing.
Landen waar biologische landbouw werkelijk gesteund wordt, zoals in Duitsland, strikte eisen stellen
aan producenten, waardoor hun kosten enorm stijgen.
Dat gaat niet op voor de Poolse minister van Landbouw, die daarmee de deur heeft opengezet voor fraudeurs. Na 2004 trok de biologische landbouw mensen
die voordat ze ook maar het land opgingen, eerst samen met gespecialiseerde advocatenkantoren uitvoerig
de voorwaarden bestudeerden voor het verkrijgen van
de kostbare Europese subsidies. Sommige biologische
bedrijven zijn overigens eigendom van diezelfde advocatenkantoren.
Het verbouwen van biologische groenten, waarvoor het
Bureau voor de herstructurering en de modernisering
van de landbouw aan de tuinders een gift van 1550 zł
(ongeveer 380 euro) per verbouwde hectare verstrekt,
blijft het exclusieve domein van de ware bio-tuinder,
en is onaantrekkelijk voor speculanten. Die investeren
liever in biologische walnoten, bijzonder winstgevend
in termen van subsidies. Je kunt werkelijk een prima
slag slaan als je subsidie voor enkele honderden, of
zelfs duizend hectare kunt vangen: in dat geval kan de
gift oplopen tot 2.800.000 zł (bijna 700.000 euro). Hier
weet iedereen dat noten goud waard zijn.
Bron: presseurop.eu

Wat klopt er van de klachten over
Midden-en Oost-Europeanen?
Een van de klachten is dat ze banen inpikken. Maar
volgens hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Godfried Engbersen is het gros werkzaam in sectoren waarin Nederlanders niet willen werken.
Of Oost-Europeanen voor meer overlast zorgen is niet
duidelijk, want daar zijn geen cijfers over bekend.
Ook wordt gedacht dat ze slechter rijden. Uit cijfers van
het CBS blijkt dat de Polen van alle Oost-Europeanen
het gevaarlijkst zijn op de weg. Ze begaan gemiddeld
2,5 keer vaker verkeersmisdrijven dan Nederlanders.
Tot slot de vraag of ze crimineler zijn. Uit CBS-cijfers
blijkt dat de criminaliteit in absolute zin stijgt door
Bulgaren, Roemenen en Polen. Dat komt omdat de
groepen groter worden.

Polen belangrijkste herkomstland
immigranten
Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen
het belangrijkste herkomstland van immigranten. In
2011 vestigden zich bijna 19 duizend Polen in Nederland waarmee zij de grootste groep buiten Nederland
geboren immigranten vormden. Daarnaast vertrokken
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7 duizend Polen uit Nederland zodat zich in 2011 per
saldo 12 duizend Polen in Nederland vestigden.
Migratiestroom van Polen historisch hoog
Historisch gezien was de immigratiestroom van 19 duizend Polen in 2011 hoog. In de afgelopen halve eeuw
vormden alleen Surinamers in één jaar een grotere
groep immigranten dan de Polen in 2011.
Deel van de Polen voelt zich niet geaccepteerd in Nederland
Een aanzienlijk deel van de Polen (39%) heeft het gevoel als minderwaardige burger te worden gezien door
Nederlanders. Ruim een kwart van de Polen voelt zich
dan ook niet thuis in Nederland (28) en voelt zich niet
geaccepteerd door
Nederlanders (26%). Het merendeel van de Polen in
Nederland (58%) voelt zich hier wél thuis en voelt
zich ook geaccepteerd (74%). Daarnaast geeft 52% aan
goed behandeld te worden door autochtone Nederlanders.
Dat een deel van de Polen zich niet geaccepteerd voelt
is niet verbazingwekkend: 69% van de Nederlanders
geeft aan niet blij te zijn met de komst van Polen naar
Nederland en ook geen toegevoegde waarde te zien in
hun komst naar Nederland (63%). 56% is de mening
toegedaan dat de Polen werkgelegenheid onttrekken
aan autochtone Nederlanders. Tegelijkertijd geeft 7%
van de autochtone Nederlanders aan in het verleden
gebruikgemaakt te hebben van Poolse arbeiders bij
verbouwingen in en om het huis.
Naast een negatieve houding tegenover Polen, bekommeren autochtone Nederlanders zich ook om de Polen.
Zo maakt 67% zich zorgen over de arbeidsomstandigheden van Polen en is men de mening toegedaan
dat Polen worden uitgebuit.

POLEN - Feiten en Cijfers
10 februari 2012 propolen.nl

Polen doen werk wat Nederlanders niet willen doen.
Een deel van de Polen, 30%, dat in Nederland verblijft,
werkt onder zijn of haar niveau. Het is een bevestiging
dat Polen wel bereid zijn banen te accepteren die anderen in Nederland niet willen accepteren.
Polen goed voor Nederlandse economie
Polen 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.
Inwoners met Oost-Europese nationaliteit maken
weinig gebruik van bijstand en WW
In de afgelopen jaren is het aantal inwoners uit een
van de Oost-Europese EU-landen snel toegenomen.
Het aandeel dat in de bijstand en de WW zit, is echter
relatief klein.
Bedrijfsleven heeft arbeidsmigranten nodig
Om de verdiensten van het Nederlandse bedrijfsleven
veilig te stellen, is een goed werkende arbeidsmarkt
nodig. Daarvoor heeft Nederland arbeidsmigranten
nodig.
Met het overgrote deel van de MOE-landers gaat
het goed in Nederland.
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Verdeeld Polen herdenkt
vliegtuigcrash

Reusachtige plastic paus in Polen
onthuld

Polen staat iedere maand stil bij het vliegtuigongeluk waarbij drie jaar geleden de Poolse
president Lech Kaczynski om het leven kwam.

In het zuiden van Polen is zaterdag een reusachtig standbeeld van wijlen paus Johannes
Paulus II onthuld.

De crash, in het Russische Smolensk, laat zien
dat Polen sinds het ongeluk ernstig verdeeld
is geraakt: er hadden twee aparte ceremonies
plaats.
De ene herdenkingsceremonie werd gehouden
op een militaire begraafplaats in Warschau.
Premier Donald Tusk herdacht daar Kaczynski
en de 95 andere slachtoffers van de vliegramp.
Hij zei te geloven dat ‘er een dag komt dat deze
tragische herdenking van de Smolensk-tragedie de Polen niet langer verdeelt’.
Jaroslaw Kaczynski, de broer van de omgekomen president, was bij andere herdenkingsbijeenkomsten. Hij hangt theorieën aan dat de
Russen zijn broer hebben vermoord. Ook de
regering van Tusk zou schuld hebben aan zijn
overlijden.

Het witte kunststof evenbeeld van de Poolse
paus staat in Czestochowa, dat het belangrijkste bedevaartsoord van Polen herbergt.
Het standbeeld van Johannes Paulus II is bijna
veertien meter hoog. De plastic paus kijkt vanaf
een heuvel uit over Czestochowa en het onder
pelgrims vermaarde Jasna Gora-klooster.
Het beeld werd betaald door zakenman Leszek
Lyson, die zo zijn dankbaarheid wilde betuigen
voor de redding van zijn zoon van de verdrinkingsdood. Die redding schrijft Lyson toe aan de
wonderlijke tussenkomst van de paus.
De Poolse Johannes Paulus II is de voor-voorganger van de huidige paus Franciscus, maar
zijn landgenoten zijn hem nog lang niet vergeten.
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