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Voorwoord voorzitter  

Om u op de hoogte te houden over alles wat met de 1e Poolse Pantserdivisie te 
maken heeft, ligt voor u alweer onze zesde nieuwsbrief. 
Het afgelopen voorjaar is er vanwege de opgelegde R.I.V.M.  richtlijnen helaas 
weinig gebeurd. 
De geplande 4 mei herdenkingen gingen niet door, evenals de herdenking op 14 mei 
j.l. in Alphen. 
Nadat het leek dat het virus op zijn retour was, zien we het helaas nu weer de 
verkeerde kant op gaan. Desondanks, zijn we alweer bezig met de organisatie van 
onze jaarlijkse herdenkingen. 
 
De oproep voor versterking van ons bestuur in onze vorige nieuwsbrief  heeft als 
resultaat opgeleverd dat nu 2 jongere geïnteresseerden meelopen in ons bestuur.    
Het betreft Jan Verschure en Tomasz Rynkun en beiden stellen zich in deze 
nieuwsbrief aan u voor. 
Om hen optimaal op de hoogte te brengen en (deel) taken te kunnen laten uitvoeren, 
lopen zij eerst een tijd mee in ons bestuur. Als er een  goede match is van beide 
kanten,  willen we hen dan ook later een bestuursfunctie aanbieden. 
 
In deze Nieuwsbrief ziet u ook een belangrijke oproep m.b.t. onze Algemene 
Ledenvergadering voor dit jaar, waar wij uw aandacht en medewerking voor vragen. 
 
In onze Nieuwsbrief die in september uitkomt komen we uitgebreid terug op de 
herdenkingen die in de maanden september en oktober gaan plaatsvinden.  
 
Ik wens u veel plezier. 
 
Stas Szamrowicz 
Voorzitter 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

24-12-2020 Kaarsen geplaatst op ereveld Breda en Oosterhout i.v.m. 

Kerstavond. Hierbij waren aanwezig onze bestuursleden Stas Szamrowicz, 

Wadec Salewicz en Tomasz Rynkun en zijn zonen om samen met pastoor Klim 

de kaarsen te plaatsen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Op 6 april 2021 is onze Poolse Oudstrijder Maj. Wacław Butowski op bijna 95 

jarige leeftijd in Gdansk overleden. 

 

   

  

 

Czeslaw Kamiński, geboren 1925 in Nowgorod en overleden 16-05-2021 in 

Londen.                                                                                                                        

Hij diende bij het “signal corps”op het hoofdkwartier van Generaal Maczek. 

   de man links 



 

 

Stanisław Markut. Geboren 1920 in Polen en overleden 21-03-2021 in New York. 

Hij diende bij de 1e Pantser Brigade van de 1e Poolse Pantser Divisie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 april 2021 :  De Maczek tulpen bloeien weer. 

     

 

 

 

 

 



 

 

DODENHERDENKING 4 MEI 2021 BREDA 

In verband met de nog steeds heersende pandemie was het ook dit jaar niet 
toegestaan dat er herdenkingsbijeenkomsten gehouden konden worden. De 
jaarlijkse dodenherdenking bij het monument de Vlucht in het Valkenberg park in 
Breda is op dezelfde wijze gehouden als in 2020. 
De Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda had, zoals overal in Nederland, 
aangegeven dat alleen de burgemeester op een tijdstip overdag, wat niet bekend zou 
worden gemaakt, een krans zou leggen bij het monument. Wel was aangeven dat 
alle vlaggen er halfstok zouden hangen en dat organisaties er bloemen konden 
leggen. 
 
Op die dag werden er kransen gelegd door burgemeester Depla en de voorzitter van 
de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda en delegaties van de Poolse Ambassade 
en de Nederlandse Strijdkrachten. 
Namens onze vereniging hebben onze secretaris Frans Olejek en ondergetekende in 
de ochtend een bloemstuk gelegd bij het monument. 
 
Dit jaar hebben we ook een bloemstuk gelegd bij het monument op het Pools Militair 
Ereveld. 
Ondanks dat er op het ereveld geen herdenking was, had de gemeente er toch voor 
gezorgd dat de vlaggen op die dag halfstok hingen. 
De tot bloei gekomen Generaal Maczek tulpen op het ereveld zagen er schitterend 
uit en was daarom een mooi gezicht. 
 
Het was een dodenherdenking die we wederom niet snel zullen vergeten. 
 
Stas Szamrowicz 
 

  

  

 



 

 

4 mei 2021. Dodenherdenking Oosterhout. Bestuurslid Wadec Salewicz legde 

bloemen samen met burgemeester Buijs in Oosterhout in het stadspark bij het 

herdenkingsmonument en op de Poolse begraafplaats in Oosterhout.          

I.v.m. de Corona alles zonder publiek. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 mei 2021 Herdenking Alphen. 

Voor de tweede keer op rij is de herdenking in Alphen sober. Geen genodigden, 

Natres of Gilde. Slechts een paar aanwezigen. Geen kerkdienst.  

Maar wel een waardige herdenking, omdat “het zo hoort”, zei burgemeester Minses 

in zijn openingswoordje. “Tijdens de tweede wereldoorlog waren de omstandigheden 

net zo slecht, maar ook toen al is begonnen met het herdenken van de 

burgerslachtoffers. Na de oorlog is daar het herdenken van de gevallen soldaten uit 

Alphen en de gevallen Poolse bevrijders bij gekomen. We herdenken al vele jaren en 

dat moet zo blijven.” 

Bij het Oorlogsmonumentje op het kerkplein zijn bloemen gelegd door burgemeester 

Minses en ons bestuurslid Kees Nowak namens de 1e Poolse pantserdivisie. Dit 

monument staat er alweer ruim 30 jaar en heeft aan de voorkant een Nederlandse 

tekst en aan de achterkant dezelfde tekst in het Pools. “Ter nagedachtenis aan 1940-

1945.” 

De aanwezigen zijn in een stille mars naar het ereveld gelopen op de begraafplaats 

in Alphen. Hier werd wederom een graftak gelegd door Kees waarna het Poolse 

volkslied gespeeld werd. Daarna legden Kees-Jan Weber en Jeen Bijlsma namens 

de bond van wapenbroeders Alphen en de burgemeester een krans, gevolgd door 

het Nederlandse volkslied. 

Een eerbetoon aan de gevallenen werd gedaan door de namen voor te lezen en bij 

elk graf een bloemetje te leggen. De heemkunde kring Alphen heeft met heel veel 

moeite foto’s weten te vinden van de gevallenen en heeft een foto bij elk graf, op een 

na, neergezet. Men is drukdoende deze laatste foto ook nog te vinden. 

Na twee minuten stilte en het blazen van de Last Post werd de herdenking beëindigd 

door een bedankwoordje van de burgemeester. 

  
  

 

 

 

 



 

 

Hallo leden van de vereniging 1e Poolse Pantser Divisie Nederland, 

 

Eerst zal ik mijzelf even voorstellen: 

 

Ik ben Jan Verschure, 40 jaar oud, vader van 2 dochters, hovenier van beroep en ik 

kom uit Oosterhout. Op dit moment ben ik het enige bestuurslid zonder Poolse roots.  

Ik heb altijd grote interesse gehad in geschiedenis en vooral in de 2e wereld oorlog. 

Met name het verhaal van Polen en de 1e Poolse Pantser Divisie heeft mijn grootste 

interesse.  

Ik ben ook onder andere gids in het Maczek Memorial in Breda en zit daar sinds kort 

ook bij het team conservatie. 

Toen ik gevraagd werd om bij het bestuur van de vereniging 1e Poolse Pantser 

Divisie Nederland te komen, hoefde ik niet lang na te denken. Vooral ook omdat ik 

het persoonlijk erg belangrijk vind om de Poolse soldaten die voor onze vrijheid zijn 

gestorven, te blijven herdenken.  

Hopelijk kunnen wij dat binnenkort weer doen op de manier zoals we die gewend 

waren te doen en zien wij elkaar weer op de algemene ledenvergadering later dit 

jaar. 

 

Groeten, 

 

Jan Verschure 

 

 



 

 

Dag allen  

Mijn naam is Tomasz Rynkun, ik ben 42 jaar oud. Geboren in Polen en nu woon ik al 

20 jaar in Nederland. Sinds 2006 met een eigen bedrijf ben ik een kleine ondernemer 

in de bouw. Getrouwd met Anna en de vader van twee jongens Bartek (16) en 

Robert (11). Geschiedenis, reizen en sport zijn mijn passie. In mijn vrije tijd loop ik 

door een weiland en akkers met een metaaldetector. Daarnaast ben ik betrokken bij 

een reenecting groep van de 1e Poolse Pantserdivisie en ik ben ook vrijwilliger bij het 

Generaal Maczek Museum in Breda. 

Mijn avontuur met het GMM is begonnen in 2019. Active deelname aan zaken die 

verband houden met de herdenking van de 1e Poolse Pantserdivisie zorgden ervoor 

dat ik, op verzoek van Wadec Salewicz en Stas Szamrowicz, vanaf dit jaar mee wil 

doen aan de Vereniging. 

Ik hoop dat ik een goede steun kan geven aan de vereniging en organisatie van de 

viering van de bevrijding.  

Met vriendelijke groet 

Tomasz Rynkun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

04-07-2021  Herdenking 24ste Regiment Ulanen op het Pools Ereveld Breda 

vanwege 100 jaar bestaan.       

Bij het graf van Ulaan Stefan Romer, overleden op 16-04-1945 te Barger-Oosterveld 

op 23-jarige leeftijd, werd een korte herdenkingsdienst gehouden. Na een kort gebed 

door pastoor Klim en een toespraak van Waldek Kotula uit Zagan en de Schepen 

Dirk Lievens uit Roeselare werd door ons bestuurslid Wadec Salewicz bloemen 

gelegd. 

 

 

    

   

 

 

Herdenking 100 jarig jubileum van het 24ste Ulanen Regiment in Krasnik. 

Bloemen gelegd door Adriaan Stopa. 

   

 

 



 

 

 

            ALGEMENE    LEDEN VERGADERING   2020/2021 

     VERENIGING  1E POOLSE   PANTSERDIVISIE   NEDERLAND   

Zoals elke vereniging zijn wij ook verplicht om elk jaar een ledenvergadering te 
houden. De ledenvergadering combineren wij, zoals gebruikelijk, altijd met het 
herdenken van de sterfdag (11 december 1994) van Generaal Maczek. 
De ledenvergadering wordt gehouden op de zondag die het dichtst bij 11 december 
ligt.  
Onze ledenvergadering voor 2020 was gepland op zondag 13 december 2020 en 
kon door de opgelegde richtlijnen van het RIVM  echter, zoals bekend gemaakt, dus 
geen doorgang vinden.  
Volgens onze statuten moeten wij de ledenvergadering houden binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar (31 december) m.a.w.in dit geval dus voor 1 juli 2021.  
Maar ook in het afgelopen halfjaar was het, door de nog steeds voortdurende 
pandemie, niet toegestaan dat wij een ledenvergadering konden houden.  
  
Door de opgelegde maatregelen is er echter een (tijdelijke) corona spoedwet 
aangenomen welke inhoudt dat verenigingen en stichtingen toestemming hebben, 
deze periode van 6 maanden met 4 maanden te verlengen. Dit houdt dus in dat we 
eigenlijk voor 1 november a.s. een ledenvergadering zouden moeten houden. 

 
Rekening houdend met de komende vakantieperiode waar iedereen nu naar smacht 
en ook omdat de richtlijnen zijn versoepeld, zou dit dus plaats moeten vinden in 
september of oktober.                                                                                                
September en oktober zijn de periodes waarin er in de weekenden veel 
herdenkingen worden georganiseerd ( Axel, Driel, de Klinge, Lommel en Baarle 
Nassau). Hier is altijd een delegatie van ons bestuur aanwezig. Tevens is Oktober 
een drukke maand i.v.m. de organisatie van de herdenkingen in Breda en 
Oosterhout. 
 
Vanuit het belang van de vereniging stellen we graag het volgende voor: 
Het bestuur wil de door de overheid al toegestane periode met nog 2 extra maanden 
verlengen en de Ledenvergadering van 2021, welke gepland staat voor zondag 12 
december 2021, combineren met de uitgestelde ledenvergadering van 2020. 
Beide jaaroverzichten en beide financiële overzichten worden dan uiteraard 
behandeld. 
 
Wat vragen wij nu aan onze leden: 
Omdat wij nu af moeten wijken van wat in de statuten staat, kan dit echter alleen als 
de leden ons toestemming geven de Algemene Ledenvergadering voor beide jaren 
te houden op zondag 12 december 2021. 
 
Wij gaan er vanuit dat onze leden hier akkoord mee gaan, maar mocht u er echter 
toch bezwaar tegen hebben dat onze uitgestelde Ledenvergadering van 2020 
plaatsvindt op de Ledenvergadering van 2021 op 12 december a.s. laat ons dan dit 
voor 15 augustus per mail weten: info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-
nederland.nl 

mailto:info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
mailto:info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl


 

 

In onze volgende Nieuwsbrief  laten wij u weten of de leden akkoord zijn gegaan met 
ons voorstel en wanneer en waar de Ledenvergadering zal worden gehouden. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mogelijke verplaatsing van de 80 graven van de begraafplaats  

Vogelenzanglaan naar het Pools Militair Ereveld 

 
Op de begraafplaats aan de Vogelenzanglaan in het Ginneken liggen 80 Poolse 
oorlogsslachtoffers. 
De gemeente Breda wil deze 80 graven eventueel laten verplaatsen naar het Pools 
Militair ereveld aan de Ettensebaan en heeft reeds een geotechnisch/planologisch 
onderzoek laten plaatsvinden om te bekijken of de voorgestelde verplaatsing van 
deze 80 graven ook daadwerkelijk mogelijk is.  
Momenteel is men bezig met een ontwerpplan. Als dit ontwerpplan is afgerond wordt 
dit aan de Poolse regering aangeboden ter goedkeuring. 
De gemeente Breda maar ook de R.K Parochie in het Ginneken hebben geen 
problemen met het verplaatsen van 80 graven van de Vogelenzanglaan naar het 
Pools Militair ereveld. 
In onze volgende nieuwsbrief brengen wij u op  de hoogte over de stand van zaken 
van dit plan en de mogelijke  consequenties voor ons als organisator van de 
jaarlijkse herdenkingen.  
 

           Jaarlijkse herdenkingen Breda en Oosterhout op 23/24 Oktober 2021 

Met de gemeente Breda en Oosterhout is afgesproken dat dit jaar de herdenkingen 
worden gehouden in het weekend van 23 en 24 oktober 2021.  
Onze jaarlijkse herdenking in Oosterhout vangt, zoals al jaren gebruikelijk, aan op 
zaterdag 23 oktober 2021 om 10.30 uur op het Pools ereveld aan de Veerseweg 54 
in Oosterhout. 
De herdenkingen in Breda vinden plaats op zondag 24 oktober. 
De H. Mis wordt dit jaar voor het eerst op de herdenkingsdag gehouden in de 
Mariakerk aan het Mariaplein en vangt aan om 09.30 uur. 
Na de herdenking op de begraafplaats aan de Vogelenzanglaan vangt de herdenking 
op het Pools Militair ereveld aan de Ettensebaan aan om 13.00 uur. 
  
Omdat de 1 november viering in Polen erg belangrijk is en heel veel Polen aan onze 
herdenkingen deelnemen, is in het verleden met de gemeente Breda de afspraak 
gemaakt dat de zondag die het dichtst bij bevrijdingsdag 29 oktober ligt,  de 
herdenkingsdag is, mits dit niet op of net voor 1 november ligt. Vandaar dat onze 
herdenkingen dit jaar plaatsvinden op zaterdag 23 en zondag 24 oktober. 
 
Omdat de herdenkingen als een evenement worden beschouwd, is nu nog niet 
duidelijk hoe het programma er door de dan van toepassing zijnde R.I.V.M. richtlijnen 
er precies uit gaat zien. 
 
In onze volgende nieuwsbrief hopen we het complete programma voor het 
herdenkingsweekend inclusief het zaterdagmiddag/avond programma bekend te 
kunnen maken. 
 

 



 

 

Versterking bestuur. 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar, liefst jongere, personen die ons bestuur willen 

komen versterken.                                                                                                  

Heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft neem dan contact op 

met Stas Szamrowicz (06-31967599 of stasine@ziggo.nl 

of            

secretaris Frans Olejek (076-5415041) .   
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Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie Nederland 

Secretariaat Biezenstraat 5 4824ZJ Breda                                                                                                 

Telefoon: 076-5415041                                                                                                                                          

E-mail: f.olejek@ziggo.nl                                                                                                                             

info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl                                                          

www.facebook.com/1e-Poolse-Pantserdivisie-Nederland 

Het doel van de vereniging is:                                                                                                                         

*Het behouden van de herinnering aan de eerste Poolse Pantserdivisie en het 

organiseren van herdenkingen voor de gevallen Poolse militairen tijdens de 

bevrijding van Nederland.                                                                                                                                                 

*Bewaken en verbreiden van de herinnering van de eerste Poolse Pantserdivisie 

door onder anderen publiciteit.                                                                                                                                                                     

*Het vertegenwoordigen van de eerste Poolse Pantserdivisie bij betrekkingen en 

festiviteiten naar buiten.                                                                                                                                                                       

*Steun te verlenen aan het Maczek Memorial Breda bij de bewaking van historische 

voorwerpen en archieven.                                                                                                                                                               

*Het zorgdragen van het Poolse vaandel.                                                                                                          

Nog meer doelstellingen van onze vereniging kunt u vinden op onze website.                           

Secretariaat Biezenstraat 5 4824ZJ Breda                                                                                                             

Bezoek ons web www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl                                                         

• Lid worden : 076-5415041                                                                                                                                        

Bezoek ook onze Facebook pagina 

Kopij Nieuwsbrief naar Maikel Salewicz:  maikelsalewicz@gmail.com of                                                   

Ria Salewicz : riasalewicz@gmail.com  

 

  

Voor Uwe en Onze Vrijheid 
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