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        Van de voorzitter  

 
Beste leden, 
 
Met de zomer voor de deur, ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het jaar 2022.  
Na de corona, die ons 2 jaar parten heeft gespeeld, tot nu toe een rustig jaar voor 
onze vereniging.   
De dodenherdenkingen van 4 mei gingen na twee jaar weer overal in het land door 
en de data van de jaarlijkse herdenkingen die we elk jaar bezoeken beginnen  binnen 
te druppelen. 
We kijken nu al uit om in oktober eindelijk weer onze herdenkingen te kunnen 
organiseren op de wijze die we eigenlijk al jaren gewend waren te doen.  
 
De herdenkingen in 2022 zijn op zaterdag 29 oktober in Oosterhout en op zondag 30 

oktober in Breda. 

 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Stas Szamrowicz 
voorzitter 
 
 
 
 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 december 2021. Onze bestuursleden Stas Szamrowicz en Wadec Salewicz 

hebben samen met Pastor Klim 161 lichtjes geplaatst bij de graven op het 

Ereveld aan de Ettensebaan in Breda. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op 17 januari 2022 ontving Jan Cornelissens uit handen van De Poolse 

Ambassadeur in België de medaille “Pro Patria” voor zijn jarenlange 

verdiensten voor de herinnering aan de Poolse Bevrijders. 

 

  

 

 

29-01-2022. Door Frans Olejek en Wadec Salewicz bloemen gelegd bij het 

oorlogsmonument Kapelsche Veer. 

     

   
   

   

 

 



 

Heroïsch en vergeten soldaat van de 1e Poolse Pantserdivisie.  

 

Aan de vooravond van de 77ste verjaardag van de Slag bij Kapelsche Veer werd het 

graf van. Leon Czertok bezocht   

Leon (Ariel) werd geboren in een Joods gezin op 14 april 1920 in Lida (momenteel 

Lida in Wit-Rusland). Na een onvermijdelijke oorlog emigreerden zijn ouders naar 

Brazilië. Daar zetten ze met spaargeld en met een grote lening een koffieplantage op 

waaraan onze held werkte. Na de aanval van het 3e Rijk op Polen vertelde hij zijn 

ouders dat hij zijn baan op de plantage opgaf en gaat "vechten voor Polen"! Omdat 

hij als een van de eerste emigranten werd opgegroeid in de geest van 

onafhankelijkheid en patriottisme, werkte hij als vrijwilliger in de gelederen van de 

Poolse strijdkrachten in het Westen. Na militaire training werd hij in dienst gestuurd 

en  onder commando van generaal Stanisław Maczek volgde hij  het hele slagspoor 

van de divisie van Normandië naar Nederland. Hij nam deel aan de bevrijding van 

Franse, Belgische en Nederlandse steden en dorpen, waaronder de belangrijkste - 

Breda. Hij bleef hopen dat hij op een dag zijn geliefde vaderland - Polen - zou 

bevrijden. Helaas is hem dat niet gegeven:. Het Rifle Bataljon viel in de eerste 

bravoure aanval  aan op de Duitse posities bij Kapelsche Veer op 31 december 

1944. Voordat hij de Duitse posities aanviel, vertelde hij zijn wapenkameraden dat 

als hij in de strijd zou sterven, hij in geloof onder zijn broeders wilde rusten. En zo 

geschiedde: volgens Zijn laatste testament werd hij door zijn collega's begraven op 

de dichtstbijzijnde Joodse Begraafplaats in Den Hout. 

Slaap, soldaat in een donker graf - moge Polen van je dromen! 
   

 

Bron Kryptonim T-!V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op 8 februari 2022 is Jan Cornelissens overleden. Jan was een gewaardeerd lid 

van onze vereniging. Wij zullen hem heel erg missen.  

  

 

  

12-02-2022 Karolina Maczek, kleindochter van generaal Maczek, ontvangen op 

het ereveld aan de Ettensebaan Breda. 

   

 

 



 

Overlijden Józef Kwindsiński. 

 

Op 22 maart bereikte ons het droevige bericht dat Józef Kwindsiński, één van de 

laatste veteranen van de Divisie, op 97e jarige leeftijd is overleden. 

Józef Kwindsiński was luitenant bij het luchtafweer regiment van de 1e Poolse 

Pantser Divisie. Tijdens de 75e herdenking van de bevrijding van Breda 3 jaar 

geleden, werd hij nog onderscheiden met de Poolse "Pro Patia" medaille. 

19 februari dit jaar vierde hij zijn 97e verjaardag.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drie generaals uit 1892 – Polen in beeld . Zie voor het verhaal op Internet: 

www.poleninbeeld.nl 

 

 

  

 

 

 



 

26 en 27 maart 2022. 

Viering van de 130e verjaardag van Generaal Maczek. 80 jaar bestaan van de 1e 

Poolse Pantserdivisie. Zegening van de kopie van het vaandel van de 1e Poolse 

Pantserdivisie Nederland. Pastoor Klim 10 jaar kapelaan van de federatie. 

Zaterdag was het welkomstwoord door Slawek Klim, daarna het  Nederlandse en 

Poolse volkslied gevolgd door een zegening van het graf van Generaal Maczek.       

De ambassadeur van Polen Zijne Excellentie Czepelak deed een toespraak.       

Door verschillende mensen werden bloemen gelegd bij het graf van Generaal 

Maczek o.a. ook door zijn kleindochter Karolina Maczek-Stillen die speciaal voor dit 

weekend was overgekomen vanuit Engeland. 

  

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 De Lastpost werd gevolgd door 1 minuut stilte. 

   

 

 

3 Nederlandse militairen van de Natres ontvingen een medaille Pro Patria van het 

Poolse leger. Daarna was er de uitreiking van de ere-legpenning 80 jaar 1e Poolse 

Pantserdivisie door de voorzitter van de Federatie van de Poolse Pantserorganisatie 

FoPAO Brigade-generaal bd Szura aan o.a. 2 van onze bestuursleden Stas 

Szamrowicz en Wadec Salewicz. 

   

   

 

 

Om 17.30 uur was er een concert in de Mariakerk. Music of the Amber routes met 

sopraan-Aldona Bartnik, blokfluiten en barokharp-Emma Huijsser en Pietro Paganini-

orgel. 

 



 

Zondag was er om 10.30 uur een H. Mis in de Marakerk. Voor de Mis werd de kopie 

van het vaandel van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland gezegend door pastoor 

Slawik Klim. Pastoor Slawik Klim zelf werd gehuldigd omdat hij 10 jaar bij de 

Federatie is. De nieuwe plaquette van de Mariakerk werd onthuld door de 

kleindochter van generaal Maczek, Karolin Mazcek-Stillen. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HET POOLSE VAANDEL 

 

Op 28 oktober 1951 is tijdens de 7e herdenking van de bevrijding van Breda het 

Poolse vaandel, zoals het in Breda werd genoemd, aangeboden aan PTK, de Poolse 

Katholieke Vereniging in Nederland Kring Breda. 

Daarna is het vaandel ingezegend tijdens een H. Mis  in de kerk van de Paters 

Kapucijnen door de bisschop van Breda, monseigneur  Baeten. 

Het Poolse vaandel is destijds gefinancierd door o.a. vele Poolse oud-strijders en 

enkele Bredanaars. 

I.v.m. de opheffing van de Poolse Katholieke Vereniging en om de historie en 

tradities levend te houden werd het vaandel op 28 mei 2002 overgedragen aan de 2e 

generatie van de Poolse oud-strijders, de vereniging  1e Poolse pantserdivisie 

Nederland. 

Het vaandel werd gebruikt tijdens de jaarlijkse dodenherdenking en de herdenkingen 

van de bevrijding van Breda en is na 71 jaar ver versleten, zodat er behoefte was 

aan een nieuw vaandel, maar dan wel een kopie van het vaandel van onze oud-

strijders. 

Dankzij de sponsoring van Serce Polski en een eigen bijdrage  van onze vereniging 

is in Polen een kopie van het vaandel gemaakt, het originele vaandel zal na 

restauratie te  bewonderen zijn in het Maczek Memorial Breda. 

 

(Dit bericht is voorgelezen door Stas Szamrowicz tijdens de H. Mis in de 

Mariakerk) 

 

Op donderdag 31 maart, de echte geboortedag van generaal Maczek, was er een 

gebedsdienst op het Ereveld aan de Ettensenbaan. Daarna werd in Maczek 

Memorial de film vertoond: Onoverwinnelijk, het verhaal van generaal Maczek. 

   

 



 

DODENHERDENKING  4 MEI  2022  BREDA 

Twee jaar achtereen was het helaas niet mogelijk een 4 mei dodenherdenking te 
houden, maar dit jaar was er eindelijk weer een door jong en oud zeer druk bezochte 
herdenking in het Park Valkenberg,. Hier herdenkt Breda niet alleen alle 
oorlogsslachtoffers (burgers en militairen) van de Tweede Wereldoorlog, maar ook 
de Nederlanders die zijn gesneuveld in oorlogssituaties en bij vredesmissies na de 
Tweede Wereldoorlog.  
Deze herdenkingsplechtigheid is een uiting van respect voor alle gevallenen. 
Omdat het doorgeven van het belang van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag aan 
onze volgende generatie belangrijk is, waren er dit jaar ook weer heel veel jongeren 
van een basisschool aanwezig. Dit jaar was dat de Dr. de Visser basisschool. Zoals 
het ook al jaren  het gebruik is, heeft  een leerling van het Onze Lieve Vrouwen 
Lyceum een gedicht voorgelezen en daarna samen met de burgemeester een krans 
gelegd.  
 
De Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda had dit jaar samen met de burgemeester 
besloten dat zoveel mogelijk staand de herdenking bijgewoond zou worden.  
In zijn toespraak gaf burgemeester Depla ook aan dat vrede en vrijheid niet vanzelf 
sprekend zijn en nu dit in Europa  plaatsvindt, ook steeds dichterbij komt. Hij gaf zelfs 
aan dat de bevrijder van Breda, Generaal Maczek, in Lviv is geboren. 
Na het leggen van de krans door de burgemeester werden dit jaar eerst alle 
leerlingen van de aanwezige basisschool uitgenodigd om een bloem te leggen voor 
het monument en daarna konden alle kinderen uit het publiek een bloem leggen voor 
het monument. 
Tevens hebben de aanwezige autoriteiten en verenigingen kransen en bloemen 
gelegd. 
Namens onze vereniging heeft ondergetekende een bloemstuk gelegd bij het 
monument “De Vlucht”.  
Dit monument, een vluchtende moeder met een kind aan haar hand herinnert ons 
aan 12 mei 1940 toen alle Bredanaars moesten vluchten voor een dreigende 
vernietiging van de stad door Duitse bombardementen. 
 
Dit jaar waren we als vereniging ook uitgenodigd om voor de herdenking aanwezig te 
zijn bij een informele bijeenkomst bij de burgemeester op het Stadhuis en om daarna 
na deze bijeenkomst te voet naar het nabij gelegen Park Valkenberg te gaan met de 
overige genodigden.  
 
Stas Szamrowicz 
 

 



 

Dodenherdenking 4 mei 2022 Oosterhout. 

 

Eindelijk mochten we weer en het was weer best druk op de Poolse begraafplaats 

aan de Veerseweg  

Daar speelde de harmonie en droegen de leerlingen van de openbare basisschool 

Rubenshof een gedicht voor en legde op ieder graf een bloemetje. 

Ons bestuurslid Wadec Salewicz was de ceremoniemeester en legde hij ook namens 

onze vereniging een krans bij het monument. 

Natuurlijk werd er ook door burgemeester Buijs en zijn vrouw een krans gelegd. 

Meest indrukwekkend zijn altijd nog de minuten stilte waarin je de gelegenheid hebt 

om alles nog eens goed tot je door te later dringen. 

Na het spelen van de volksliederen kwam er een einde aan de korte ceremonie. 

Later heeft Wadec Salewicz namens onze vereniging bloemen gelegd bij de 

herdenking in het Stadpark. 

Wadec Salewicz 

 

  

 

 

 



 

De herdenking in Alphen.   13 mei 2022 

Een hele belevenis. Het was weer als van ouds. Bij binnenkomst in Den Heuvel weer 
het weerzien van niet alleen oude bekenden, maar ook van nieuwe gezichten. De 
nieuwe burgemeester  van Alphen-Chaam was natuurlijk aanwezig, maar ook zijn 
voorganger was er. Ook de militaire attache van de ambassade was ditmaal 
aanwezig. 
 
De kerk zat vol en niet alleen met de wat oudere personen, maar ook jeugd. Eigenlijk 
best wel veel jeugd. 
Het was een waardige dienst met o.a. “Czarna Madonna”, maar ook een gedicht van 
een basisschool leerlinge over vrijheid, maar ook over nooit meer oorlog. Daarna 
werd datzelfde gedicht in het Pools voor gedragen. De kaarsjes voor de 
burgerslachtoffers werden aangestoken. En tevens een kaarsje voor de 
gesneuvelden burgers in de oorlog in Oekraïne. 
 
De bloemen bij het monumentje werden gelegd door de burgemeester en wethouder 
en daarna door een vertegenwoordiger van onze vereniging. Beide gevolgd door het 
signaal “Wilhelmus”. 
 
De stille optocht naar het kerkhof was echt een stille tocht. 
Op het kerkhof hield de burgemeester een toespraak waarin zijn beleving van de 
intimiteit van een herdenking de nodige aandacht kreeg. Ook het belang van vrijheid 
werd genoemd en de offers die daarvoor werden gebracht. 
Na het dodenappel van de gevallenen, het Nederlandse - en Poolse volkslied en de 
taptoe werden de kransen en bloemen gelegd. Hierna werd de bijeenkomst 
beëindigd. 
 
Terug op het Binkplein was er de traditionele vendelgroet. Daarna werd de 
scheidende secretaris van de stichting even in het zonnetje gezet. Hierna nodigde de 
burgemeester de genodigden uit voor een gezellig samenzijn in Den Heuvel. Hier 
werd onder het genot van een drankje wetenswaardigheden uitgewisseld door de 
genodigden die elkaar drie jaar niet hadden gezien. 
 
Kees Nowak 
 

   



 

   

 

Op 19 mei jl. is de expositie 'helden zijn van alle tijden' officieel geopend  in het 

Maczek Memorial Breda. 

Door de bezoekers werd een schitterend boeket samengesteld in de kleuren van de 

vlag van Polen, Oekraïne en Nederland. 

    

Ons lid Albert Bugaj, is genomineerd als Held van Breda omdat hij als vrijwilliger van 

het Maczek Memorial al jaren bezig is om de individuele Bevrijders een speciale plek 

te geven aan :  The wall of fame”. 

 

 

De expositie loopt van 19 mei t/m 30 september 2022.  



 

 

Versterking bestuur. 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief hebben aangegeven bestaat het bestuur per half 
januari 2022 uit 7 personen. 
Tomasz Rynkun heeft per 4 mei jl. helaas ons bestuur moeten verlaten. Tomasz is 
heel actief in verschillende organisaties en heeft bovendien een eigen bedrijf met als 
gevolg een te drukke agenda. Dit zorgde voor veel spanning en op doktersadvies 
heeft hij besloten het rustiger aan te gaan doen en daarom ook te stoppen als 
bestuurslid. Tomasz blijft lid van onze vereniging en blijft als vaandelwacht voor ons 
optreden. 
Eind 2022 wordt ook de functie van penningmeester vacant. 

Dit houdt in dat we versterking zoeken, dus als u interesse heeft of u kent iemand die 

iets in ons bestuur wilt doen neem dan contact op met Stas Szamrowicz 

(stasine@ziggo.nl of 06-31967599) of secretaris Frans Olejek (076-5415041) 

  

mailto:stasine@ziggo.nl


 

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 

mailto:f.olejek@ziggo.nl
http://www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl/
mailto:maikelsalewicz@gmail.com
mailto:riasalewicz@gmail.com

