
Geachte leden, 

De tweede nieuwsbrief van de 

vereniging 1e Poolse Pantserdivi-

sie  Nederland  komt snel na de 

eerste nieuwsbrief.  Dit i.v.m. de 

aankondiging van de algemene  

ledenvergadering  op 8  dec.  

2019,  zie verder in deze brief. Ik 

denk dat we mogen terugkijken 

op een zeer geslaagde herden-

kingsweek  rond 29 oktober 

2019.Zowel de herdenking in 

Oosterhout  op zaterdag en de 

herdenking  in Breda op zondag 

zijn door vele mensen bezocht. 

Het bestuur vindt het erg fijn dat 

de gevallen Poolse militairen van 

de 1e Poolse Pantserdivisie van 

Generaal S. Maczek, die hun 

leven gave voor onze vrijheid, 

nog steeds een speciale plaats 

innemen in de harten van de 

mensen in Oosterhout en Breda. 

Ook de aanwezigheid van de 

Koning en de President van Po-

len hebben hier aan bij gedragen. 

Ik wil iedereen dan ook hartelijk 

danken voor zijn of haar inzet 

voor het slagen van de afgelopen 

herdenkingen. Zonder vrijwil-

ligers is het onmogelijk voor het 

bestuur om  twee herdenkingen 

van deze omvang te organiseren. 

Ieder jaar melden zich steeds 

nieuwe vrijwilligers aan die sa-

men met het bestuur de organi-

satie op zich willen nemen. Heeft 

u ook interesse,  laat het dan 

weten via onze emailIk wens u 

veel leesplezier in de 2de nieuws-

brief  en ik zie u gaarne op de a.s. 

ledenvergadering. 

Bolek.Krzeszewski  

De voorzitter 

 

Voorwoord van de voorzitter 

Na 18 jaar een bestuursfunctie te 

hebben bekleed binnen de ver-

eniging 1e Poolse Pantserdivisie 

hebben 3 leden aangegeven dat 

ze het stokje willen overdragen 

aan nieuwe bestuursleden. Wie 

voelt zich geroepen om hier ge-

hoor aan te geven? De vacante 

functies zijn: die van voorzitter, 

secretaris en communicatie. Wat 

houdt een bestuursfunctie in het 

kort in: het bijwonen van vijf 

vergaderingen per jaar, het ma-

ken en uitgeven van de nieuws-

brief, het bijwonen van herden-

kingen, het beheren van de web-

site en een niet onbelangrijke 

taak het organiseren van de jaar-

lijkse herdenkingen rond 29 

oktober in Oosterhout en Breda. 

Heeft U interesse in een van deze 

functies. Dan kunt u zich kandi-

daat stellen voor een van deze 

bestuursfuncties. U kunt u kan-

didaat stellen voor 1 december 

2019 bij onze secretaris, via mail 

of telefonisch. Het mailadres is: 

secretaris f.olejek@ziggo.nl of 

telefonisch  076-5415041.  

De algemene ledenvergadering is 

op 8 december 2019 in de Dorps-

herberg te Teteringen. Gelegen 

aan het Willem Alexanderplein   

inloop 12:00 uur aanvang 12:15 

uur. 

Nieuwe bestuursleden gezocht 

Voorwoord van de voorzit-
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In dit nummer: 

Interessante in-

formatie: 

• Lid worden 076-

5415041 

• 8 december Algemene 

leden vergadering 

• Bezoek ook onze Face-

book  pagina 

• Maczek memorial 

wordt op 31 maart 

2020 geopend. 
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Bolek Krzeszewski 

Let op, 8 december herdenking Pools Militair ereveld 0m 10.45 u. aan de Ettensebaan voor sterfdag generaal Stanislaw 

Maczek, daarna Algemene Leden Vergadering in ,,De Dorpsherberg,, Alexsanderplein  4, 4847 AL Teteringen .  



De ceremonie, die om 10.30 

uur begon, werd verzorgd 

door de Vereniging 1e Poolse 

Pantserdivisie Nederland en 

wordt geleid door Wadec 

Salewicz, een zoon van een 

Poolse bevrijder. De herden-

king werd bijgewoond door 

burgemeester Mark Buijs, de 

Poolse Ambassadeur in Ne-

derland, de heer Czepelak, de 

Poolse minister van Vetera-

nenzaken, afgevaardigden 

van de Poolse Generale Staf, 

samen met enkele Poolse 

veteranen die Nederland 

bevrijd hebben en vele ande-

re groeperingen. Volgens de 

traditie legden leerlingen van 

de Rubenshof school bij elk 

graf een bloemetje. De Ko-

ninklijke Muziekvereniging 

Oosterhout, onder leiding 

van Roel Noga en een Pools 

Militair Orkest uit Zagan 

brachten een muzikaal eerbe-

toon. Een Erecompagnie van 

de 11e Poolse Pantsercavale-

riedivisie, die de tradities van 

de divisie van generaal 

Maczek overgenomen heeft, 

gaf een eresalvo. Dit jaar was 

er extra belangstelling uit 

Australië, Canada, Schot-

land ,Frankrijk en Engeland. 

Het Poolse ereveld  kon alle 

belangstellingen maar net 

verwerken. Na afloop was er 

een samenkomst in het ge-

meente huis van Oosterhout , 

iedereen was door de burge-

meester uitgenodigd. 

Het Pools Militair  Ereveld in 

Oosterhout is gevestigd aan de 

Veerseweg op de algemene be-

graafplaats. 

Grote Markt,  dinsdag 29 okto-

ber was de officiële bevrijding 

datum en in het bijzijn van 

koning Willem-Alexander en 

de Poolse president Duda was 

er een  imposante militaire 

kolonne met oude voertuigen 

en tanks  op de markt  met de 

Poolse veteranen die harts-

tochtelijk werden begroet door 

Het was 75 jaar geleden dat 

de Eerste Poolse Pantserdivi-

sie onder leiding van gene-

raal Stanislaw Maczek Breda 

bevrijdde van de Duitse be-

zetter. Daarom was er dezer 

dagen tal van activiteiten in 

het kader van ‘Breda 75 jaar 

vrijheid’ . Met als apotheose 

de feestelijke finale op de 

de menigte. De koning sprak 

de toeschouwers toe evenals 

de Poolse president. Heel 

indrukwekkend was  toen de 

tanks op de Grote Markt arri-

veerden. Net als 75 jaar gele-

den werden die met gejuich 

begroet. Daarna barste het 

feest los met zang en dans.  

Herdenking Oosterhout 26-10-2019 

Groot feest op de grote markt Breda 

hele andere manier zien dan 

u gewend bent. Snelle polka’s 

en statige mazurka’s wisselen 

elkaar af en tonen de Poolse 

ziel. De liederen vol nostalgie 

vertellen waarom de solda-

ten, de bevrijders van Breda 

van de 1ste Poolse Pantserdi-

visie zoveel heimwee en ver-

driet hadden omdat ze niet 

naar hun Polen terug konden 

keren, te samen met de vete-

ranen en hun families geno-

ten van dit spektakel. Heel 

apart was, toen alle kinderen 

van de veteranen gingen 

staan. Na de voorstelling was 

het nog gezellig napraten en 

er werden nieuwe contacten 

gelegd. Rond half twaalf 

keerden de genodigden huis-

waarts, en keek men terug op 

een zeer geslaagd theaterbe-

zoek.  

Grandioze theatervoorstelling  

Zaterdag 26 oktober presen-

teerde stichting Serce Polski  

in het kader van 75 jaar vrij-

heid een prachtige voorstel-

ling in het Chassé Theater. 

Een groep van maar liefst 70 

artiesten omvat een symfo-

nieorkest, koor en dansers. 

Zij betoveren het publiek met 

muziek, zang en dans en pre-

senteren zowel Poolse als 

internationale liederen. U 

gaat een polonaise op een 
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Bezochte herdenkingen in oktober 

Koning en President op ereveld Breda 

Grootse herdenking op ereveld Ettensebaan 

06-10-2019  Klinge België 

06-10-2019  Baarle Nassau  

26-10-2019  Oosterhout  

27-10-2019  Ginneken 

27-10 2019   Breda 

29-10 2019   Breda 

 

tradities van de divisie van 

Maczek overgenomen heeft, 

gaf een eresalvo . Muziekver-

eniging Fidelis speelde sa-

men met het Militair Orkest 

van de 11 Pantserdivisie . Er 

waren ruim 1000 bezoekers 

aanwezig. Dit jaar was er 

belangstelling uit Australië, 

Canada, Engeland, Frankrijk 

en Schotland . Men keek te-

rug op een geslaagde herden-

king. 

Naast de burgemeester van 

Breda, de heer Depla, waren 

ook aanwezig de Poolse Am-

bassadeur in Nederland, de 

heer Czepelak, de Poolse mi-

nister van Veteranenzaken, 

afgevaardigden van de Poolse 

Generale Staf, samen met 

enkele Poolse veteranen, die 

Nederland bevrijd hebben en 

vele andere groeperingen. 

Een Erecompagnie van de 11e 

Poolse Pantsercavaleriedivi-

sie uit Zagan (Polen), die de 

met de Poolse president en 
diens vrouw veteranen en 
familieleden van generaal 
Stanislaw Maczek. Daarna 
vondt een herdenking cere-
monie plaats, waar-
bij burgemeester Paul Depla 
een toespraak verzorgde. Er 
werden ook kransen gelegd 
door beide staatslieden op 
het monument en een bloem 
bij ieder graf. 

 
Het is fris buiten, maar het 
zonnetje straalde toen koning 
Willem-Alexander vanmid-
dag aankwam in Breda. Het 
Ereveld aan de Ettensebaan 
is de eerste stop van de dag. 
Mensen stonden rijen dik 
klaar om een glimp op te 
vangen van de koning. Ook 
werd de Ettensebaan afgezet 
voor verkeer. Op het Ereveld 
ontmoet de koning samen 
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Klinge  06-10-2019 Oosterhout 26-10-2019 

Baarle Nassau 06-10-2019 Breda  27-10-2019 

Een zee van bloemen op het monument, op de achtergrond 

het Maczek Memorial in aanbouw, opening 31 maart 2020 

29-10-2019 op het bordes van 

het gemeentehuis Koning 

Wilhelm Alexander & 

President Duda van Polen.  



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 Neder-

land. 

*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 Maczekmuseum 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 

4824ZL Breda 

Bezoek ook onze website: 

www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl 

Generaal Maczek had tijdelijke ex-
positie op het Kasteelplein 
BREDA - Het Generaal Maczek Museum opende  vrijdag  11 oktober en mobiele 
expositie op het Kasteelplein. Centraal hierin staan de persoon Stanislaw 
Maczek, de Eerste Poolse Panterdivisie en de bevrijding van Breda en omstre-
ken. Deze expositie duurde tot 3 november. En werd zeer druk bezocht. 

Tentoonstelling Breda 75 jaar bevrijd 

Telefoon: 076-5415041 

E-mail: f.olejek@ziggo.nl 

info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl 

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

Voor Uwe en Onze Vrijheid 

Logo van de vereniging 

Vereniging 1e Poolse Pantser 

Divisie Nederland 

Eyecatcher is de wand met een typisch Hollandse foto van Maczek en zijn 
soldaten bij molen De Arend in Terheijden, genomen in november 1944. 

De expositie stond in september in Warschau en reist de komende tijd door 

Europa, langs de plaatsen die door Maczek zijn bevrijd. Dat is vanuit Norman-

dië in Frankrijk naar Wilhelmshaven in Duitsland. Breda is in deze route de 

eerste plaats waar de mobiele expositie te zien is.  

Vergeet niet onze Algemene Leden Vergadering bij te wonen heel belangrijk deze keer. 

http://www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
mailto:info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-Nederland.nl
http://www.facebook.com/1e-Poolse-Pantserdivisie-Nederland

