
 

 

Nieuwsbrief nr. 09   augustus/december 2022 

 

In dit nummer:                                                                                                           

Voorwoord van de voorzitter                                                                                        

Cees Nowak en Frans Olejek erepenning                                                                       

Indie-herdenking bij Raffy                                                                                        

Herdenking St. Niklaas                                                                                             

Herdenking Axel                                                                                                           

Onthulling beeld generaal Maczek in Terneuzen                                                   

Herdenking Lommel                                                                                              

Herdenking Baarle-Nassau                                                                                     

Herdenking Oosterhout                                                                                           

Nieuwsbrief Openbare school Rubenshof                                                                          

Herdenking Breda                                                                                                  

Herdenkingen Polen Krystyna en Adrian Stopa                                                                                                 

Pools Monument Warschau                                                                                         

Afscheid Pastor Klim                                                                                              

Jeremi (Jurek) Marczak overleden                                                                                                  

Sterfdag Generaal Maczek                                                                                                                                                                                         

Algemene Ledenvergadering                                                                                     

Professor Zbigniew Wawer overleden                                                                                                 

  

                                                                                     

 

                                                                                  

 

                                                                      

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



        Van de voorzitter  

 
Beste leden. 
 
Hier alweer onze laatste nieuwsbrief van dit jaar, een jaar waar we toch even bij stil 
moeten staan. Na twee jaar pandemie nu toch weer een bijna normaal jaar met weer 
herdenkingen die op de gebruikelijke wijze konden worden georganiseerd,  
Ook een jaar met veel aandacht voor 130 jaar generaal Maczek en de onthulling van 
een echt Maczek monument  in de Griete bij Terneuzen. En een jaar waar we nu ook 
ons nieuw vaandel hebben kunnen presenteren.  
Ook kunnen wij terugkijken op geslaagde en goed bezochte herdenkingen op 29 en 
30 oktober.  
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief  en fijne feestdagen en een goed 
en vooral gezond 2023. 
 
Stas Szamrowicz 
voorzitter 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zondag 28 augustus 2022 hebben Cees Nowak en Frans Olejek de 80-jarige 

Erepenning ontvangen van de 1e Poolse Pantserdivisie uit handen van de 

excellenties Anna Maria Andes en Piotr Samarek ambassadeurs van Polen In 

Italië en Nederland in de Mariakerk in Breda. 

   

    

 

 

Er werden bloemen gelegd op het ereveld door Wadec,  Bozena en de 

ambassadeurs. 

 

   



 

INDIE-HERDENKING  BIJ  RAFFY  

 

Op maandag 15 augustus 2022 is in de achtertuin van het wooncentrum Raffy in 

Breda de 77ste Indië-herdenking gehouden. Kees Nowak en Stas Szamrowicz 

hebben deze herdenking namens de 1e Poolse Pantserdivisie bijgewoond en ook 

deelgenomen aan de bloemlegging. 

De herdenking werd georganiseerd door de Stichting Arjati die elk jaar ook altijd bij 

onze herdenking aanwezig is. In de achtertuin stond een hele grote tent waar alle 

bezoekers op zitplaatsen de herdenking konden bijwonen.  

Er werd stil gestaan bij de verschrikkingen door de Japanse bezetters in een oorlog 

die pas op 15 augustus 1945 in Nederlands Indië eindigde. 

Het was een geheel andere herdenking dan de herdenkingen die wij gewend te 

bezoeken op plaatsen die door de 1e Poolse Pantserdivisie zijn bevrijd.  

Er waren toespraken van burgemeester Depla en 3 zeer ingrijpende verhalen van 

mensen van de 2e en 3e generatie die daarin aangaven wat hun familieleden daar 

allemaal mee hebben moeten maken. 

Men had voor dit jaar gekozen voor het thema verwerken is versterken.                

Voor de 2e en 3e generatie die worstelen met hun identiteit bleek dit thema actueel te 

zijn. 

Het Raffykoor zorgde voor de muzikale omlijsting met ook een samenzang van het 

Indische Onze Vader en eindigde na het leggen van alle bloemstukken met het lied 

we ‘ll meet again. 

De herdenking eindigde met een defilé  langs het monument waarbij iedereen een 

zonnebloem bij de al weggelegde bloemstukken kon leggen. 

 

Stas Szamrowicz 

 

 

 

 

 



Herdenking Sint Niklaas 4 september 2022. 

Om 7uur liep de wekker af om me voor te bereiden op het  vertrek na het Belgische 

Sint Niklaas. 

Er werden die dag de Vredesfeesten ten uitvoer gebracht in Sint Niklaas, 78 jaar na 

de bevrijding door o.a. de Poolse 1e pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek. 

Het was even zoeken naar een parkeerplaats want de Vredesfeesten worden altijd 

groots aangepakt met diversen festiviteiten. Alles is geconcentreerd rond de Grote 

markt met het grootste plein van België en dus afgesloten voor het verkeer. 

Ik werd ontvangen door de burgemeester en diversen schepenen(wethouders) met 

koffie in afwachting van het gebeuren.  

Het verzamelen was voor het stadhuis om 09.30u. waarna het in optocht ging naar 

de kerk voor de H. Mis, altijd weer een hele belevenis met vaandeldragers en een 

koor. Na de mis in optocht naar diversen monumenten met vaandeldragers en de 

fanfare, het was een hele bonte stoet, die werd begeleid door de politie. We werden 

in bussen naar het monument van het Belgische geheime leger net buiten Sint 

Niklaas vervoerd. Het laatste monument was bij het stadhuis, dat van de Poolse 

bevrijders. 

Daar legde ik als afgevaardigde van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie 

Nederland een bloemstuk. Daarna was er een receptie aangeboden door het 

gemeentebestuur in het imposante stadhuis. 

Na afloop was er een vriendenmaal in een restaurant, waar ik weer vele contacten 

legde. Om 17.00u. keerde ik na deze bijzonder dag van herdenkingen weer richting 

Breda. 

Het is iedere keer weer een hele belevenis om de Vredesfeesten mee te maken in 

Sint Niklaas. 

Albert Bugaj 

   
  

 



15 september 2022 Herdenking Axel. 

Op donderdag 15 september jl. heb ik op verzoek van het bestuur bloemen gelegd bij 
het Poolse oorlogsmonument aan de Hulsterseweg, 2 km buiten Axel. Dit monument 
staat aan het kanaal tussen Axel en Hulst. Het bestaat uit een ijzeren frame in de 
vorm van een kruis. Ter plaatse zijn 16 Poolse soldaten gesneuveld en tijdelijk 
begraven. In Axel liggen nu totaal 22 soldaten op het gemeentelijk kerkhof. Dat zijn 
ze niet allemaal, want bijvoorbeeld in Adegem, België, zijn er ook verschillenden 
begraven. 
In tegenstelling tot de dag ervoor en erna, toen het stormde en regende was het een 
zonnige dag. Het gehele programma waaronder de bloemlegging bij het kruis duurde 
tot het begin van de avond. Opvallend was dat naast de burgemeester en Poolse 
militairen ook de zoon van generaal Maczek, Andrzej, en zijn kleindochter Karolina 
Maczek-Skillen aanwezig waren. Opvallend was ook de aanwezigheid van drie 
volledige klassen schoolkinderen van drie verschillende basisscholen in Axel. Er 
wordt dus veel gewerkt aan bewustwording van wat in hun streek, hoewel lang 
geleden, is gebeurd. Na koffie was er nog een ceremonie op het Poolse ereveld in 
Axel waarna ook nog een warme hap werd aangeboden in en door het Gdynia 
museum. De mensen van het museum waren de organisatoren en ook dit jaar verliep 
alles prima. Goed dat mensen uit de plaatselijke bevolking de vlag hebben 
opgenomen om deze dramatische bevrijdingsgeschiedenis door de Polen te blijven 
herdenken. 
 

Frans Ruczynski  

    

 

 

 

 

 

 

 



16 september 2022 Onthulling standbeeld generaal Maczek in Terneuzen. 

In het jaar van zijn 130 geboortedag werd op 16 september in Terneuzen een 

standbeeld onthuld van generaal Maczek. Het eerste standbeeld van de generaal in 

Nederland. De onthulling was aan de oever van de Westerschelde in Terneuzen. 

Hiermee heeft Zeeuws -Vlaanderen een mooi eerbetoon aan de generaal. 

Bij de onthulling van het standbeeld waren onder andere Andrew Maczek en Karoline 

Skillen-Maczek aanwezig, de zoon en kleindochter van de Poolse generaal. Ook 

commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester van Terneuzen Erik van 

Merrienboer waren bij de onthulling.    

Namens onze vereniging werd een krans gelegd bij het monument door onze 

bestuursleden Stas Szamrowicz en Wadec Salewicz. 

Het was een zeer druk bezochte onthulling waar ook veel buitenlandse gasten 

aanwezig waren. 

Wadec Salewicz 

 

 

    

 

    

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herdenking  Lommel  25 september 2022 

 

Op zondag 25 september hebben we deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking op 
de oorlogsbegraafplaats in Lommel in België. Hier liggen 255 gesneuvelde Poolse 
militairen. 
De  herdenking in Lommel wordt altijd georganiseerd door de Poolse Ambassade in 
België samen met de burgemeester van Lommel en de Poolse Unie van België.     
De herdenkingsdag start in Lommel om 12.00 uur met  H. Mis, maar als je deelneemt 
aan de bloemlegging moet je wel het bloemstuk voor aanvang van de mis op de 
begraafplaats afgeven.     
Na de H. Mis was er op het plein voor de kerk een herdenking bij het standbeeld van 
de slachtoffers van WO I en WOII. 
Om 14.00 was de aanvang van de herdenking. Om elk van de 255 graven zijn 
wit/rode linten gehangen en de herdenking begint met het spelen van de 
volksliederen van België en Polen.  
Net zoals bij onze herdenkingen wordt ook in Lommel een fakkel aangestoken en wel 
gezamenlijk door de burgemeester, de ambassadeur en de voorzitter van de Poolse 
Unie in België, 
Er waren speeches van de burgemeester van Lommel, de ambassadeur van Polen 
en de voorzitter van het instituut voor nationale herdenking. Ook hier zijn altijd de 
vertaalde speeches te lezen in het uitgereikte programmaboekje. 
Als intermezzo was er een artistiek programma door leerlingen van de Poolse school 
uit Antwerpen met muziek en gedichten in het Pools en Nederlands. 
De bloemlegging in Lommel wordt altijd ondersteund door leden van de dansgroep 
Wisla (in prachtige gekleurde Poolse klederdracht kostuums)  
Het was jammer dat er toch bij een aantal organisaties die bloemen wilden leggen 
iets fout ging, ook helaas voor onze organisatie. De spreekstalmeester had vergeten 
een aantal organisaties op te roepen en zodoende werd ook ons bloemstuk alleen 
door de Wisła leden weggelegd, waarschijnlijk omdat er wel door erg veel 
organisaties (zes) tegelijkertijd bloemen moesten worden gelegd.  
Vanuit Żagań was een vaandelwacht en een kleine stafdelegatie van de 34e 
Pantserbrigade aanwezig.   
Na de herdenking kon je als genodigde nog iets in het in het gastenboek schrijven. 
Na de herdenking was er nog in Lommel in een restaurant een gezellige receptie 
waar we veel van onze Belgische vrienden die we vaak ontmoeten bij herdenkingen 
hebben gesproken. 
 
Stas en Ine Szamrowicz 

 

  



Herdenking Baarle Nassau 2 oktober 2022 

Op zondag 2 oktober a.s. werd Baarle-Nassau de bevrijding herdacht. 
Namens onze vereniging waren de bestuursleden Frans Olejek en Wadec Salewicz 
aanwezig 
Vanaf 10.15 uur werden we ontvangen in het Culturele Centrum voor een kopje 
koffie om daarna een mis bij te wonen in de parochiekerk.  
Na de mis volgde er onder begeleiding van harmonie St Remi een tocht naar de drie 
monumenten.  
Bij het monument van de Pantserdivisie werden door onze bestuursleden bloemen 
gelegd.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herdenking Oosterhout 29 oktober 2022. 

Het is alweer 78 jaar geleden dat Oosterhout werd bevrijd. Dat lijkt lang geleden, 

maar helaas is de oorlog dichterbij dan ooit  

Elke dag zien we de afschuwelijke beelden op het nieuws en daarom was deze 

herdenking een goed moment om stil te staan bij hen die vochten voor onze vrijheid.  

Vele mensen uit binnen en buitenland waren naar het ereveld gekomen om samen te 

gedenken.  

Burgemeester Buijs bedankte in zijn speech de Poolse vrienden die voor onze 

vrijheid streden en nu grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Nog 

steeds zijn de gevolgen van de oorlog verschrikkelijk. 

De heer Piotr Andrzej Samerek van de Poolse ambassade memoreerde tijdens zijn 

speech de geschiedenis van mijn vader Michal Salewicz die in Oosterhout moest 

achterblijven en zijn eigen grootvader die ook leed onder de onrechtvaardigheden die 

de Polen hebben ervaren toen zij in hun eigen land geen vrede terugkregen.  

Vervolgens zong Roel Noga het Poolse lied terwijl hij zichzelf op zijn accordeon 

begeleidde het lied:  

VANDAAG KAN IK NIET BIJ U KOMEN  

Daarna volgde de kranslegging door onder andere burgemeester Buijs en de 

opperbevelhebber van het Poolse leger generaal Mika, de Poolse ambassade en 

vele anderen.  

Lise en Amelie van de Openbare basisschool Rubenshof lazen een gedicht voor en 

vervolgens legde zij samen met hun klasgenootjes een roos op de graven van de 

gesneuvelden.  

Drie eresalvo’s werden gevolgd door de Last Post en een minuut stilte waarna het 

Pools orkest het Poolse volkslied speelde en het Wilhelmus werd gespeeld door de 

Koninklijke Muziekvereniging Oosterhout  

Tot slot ontving burgemeester Bujis van de heer Samerek 130 tulpenbollen 

vernoemd naar generaal Maczek die ter gelegenheid van de 130e geboortedag van 

de drie Poolse generaals die een grote rol speelde tijdens de bevrijding  

Nadat de vaandel en erewacht waren afgemarcheerd kwam er een einde aan deze 

indrukwekkende herdenking in Oosterhout.  

Wadec Salewicz  

 

 



 

 

    

     

 

   

    

 

 



Uit de Nieuwsbrief van de Openbare School Rubenshof. 

 



 

Herdenking  Pools  militair  ereveld   Breda   2022 

 

Op zondag 30 oktober 2022 is op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan in 
Breda alweer de 78ste herdenking van de bevrijding van Breda door de 1e Poolse 
Pantserdivisie gehouden en natuurlijk werden ook de 161 gesneuvelde Poolse 
militairen herdacht die hebben gestreden voor Uwe en Onze vrijheid, maar helaas 
hun leven hebben gegeven om ons land te bevrijden.  Ook dit jaar waren er weer 
talrijke belangrijke gasten aanwezig, zoals de gastheer de burgemeester van Breda, 
Paul Depla en de zaakgelastigde van de Poolse Ambassade Piotr Samerek met de 
Defensie Attache van Polen voor Nederland, Kolonel Dariusz Poczekalewicz. Ook 
was er een delegatie aanwezig van Wroclaw, de stad waar Breda een innige 
stedenband mee heeft. En ook dit jaar was er weer een ruime Poolse militaire 
delegatie aanwezig met de commandant der Strijdkrachten van Polen, Generaal 
Mika en de commandant van de 11e Lubuska Gepantserde Cavalerie Divisie uit 
Żagań,  generaal-majoor Piotr Trytek. De vaandelwacht en erewacht was dit jaar van 
de 17e gemechaniseerde brigade uit Międzyrzecz en een delegatie van de 21e 
Podhale Infanterie brigade, 
Namens Defensie van Nederland waren aanwezig de commandant van de 
Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Wijnen, evenals vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Defensie Academie en de Luchtstrijdkrachten.                                                           
De muziek werd dit jaar zoals al jaren gebruikelijk verzorgd door de muziekvereniging 
Fidelis, die al voor de 76ste keer aanwezig was bij onze herdenkingen, en het Pools 
militair orkest uit Żagań en als intermezzo tijdens de bloemleggingen heeft Roel 
Noga met zijn accordeon het lied dziś do ciebie przyjść nie mogę, gespeeld. 
De belangstelling na de Covid periode was beduidend groter dan het vorig jaar zodat 
de 250 zitplaatsen al ruim voor aanvang van de ceremonie  bezet waren. 
De ceremonie zelf was gelijk aan de voorgaande jaren met natuurlijk het altijd 
indrukwekkende eresalvo van de erewacht gevolgd wordt na het oplezen van het 
dodenappel van de 1e Poolse Pantserdivisie. 
Het was de laatste keer dat de erekapelaan van de Federatie van de Poolse 
Pantserorganisaties, Sławek Klim, de graven heeft gezegend omdat hij per 1 
november is overgeplaatst naar Utrecht. Maar ook was het de laatste keer dat Smi 
Jan van Dongen aantrad als commandant van de Nederlandse erewacht bij de bij de 
herdenking omdat hij met leeftijdsontslag gaat. Hij was zelfs al bij de erewacht in de 
jaren dat onze oud-strijders nog de herdenkingen organiseerden. 
Op het einde van de ceremonie heeft de tijdelijk Ambassadeur Piotr Samerek nog 
130 Maczek tulpen aangeboden aan de burgemeester van Breda omdat 2022 in het 
teken stond van de 3 Poolse generaals die dit jaar 130 jaar geleden zijn geboren, 
namelijk Generaal Maczek, Generaal Sosabowski (bekend van Market Garden) en 
Generaal Anders (bekend van de slag om Monte Casino).  
Na afloop was er nog een drukbezochte samenkomst in de Viandenzaal. 
Gezien de vele ontvangen positieve reacties kunnen we tevreden terugkijken over 
deze herdenking. 
 
Stas Szamrowicz  
 

 



 

 

 

   

   

 

 

 

 



Krystyna en Adrian Stopa waren naar deze Herdenkingen in Polen in 2022 

geweest: 

 

11 december 2021 – Gdansk, Generaal Stanisław Maczek monument  aan de 

Generaal Maczek Plein – Herdenking van sterfdag van generaal Stanislaw Maczek 

werd door de Vereniging Families van de 1e Poolse Pantserdivisie met de voorzitter 

mevr. Joanna Wielgat als ceremoniemeester, georganiseerd. Ik heb er bloemstuk 

namens de Vereniging 1-ste Poolse Pantserdivisie Nederland gelegd. 

Toen was voor het laatst de plaatselijke oud-strijder Josef Kwidziński van het 1e Licht 

luchtafweergeschutsregiment van de 1e Poolse Pantserdivisie aanwezig. 

 

 

 

25 februari 2022 – Gdańsk, Generaal Stanisław Maczek monument aan de 

Generaal Maczek Plein – Kranslegging om van de oprichting dag van de 1e Poolse 

Pantserdivisie te herdenken. Aanwezig waren er Edmund met Marian Kwidziński , 

zonen van Josef, leden van de Vereniging Families van de 1e Poolse Pantserdivisie.  

Zij hebben namens deze Vereniging een bloemstuk (hart van wit-rode rozen) en 

grafkaarsen gelegd. Ik met Krystyna hebben er een bloemstuk en grafkaars namens 

de Vereniging 1-ste Poolse Pantserdivisie Nederland gelegd. 

   



26 maart 2022 – Łebunia, begrafenis van wijlen Jozef Kwidziński, geboren 

19.02.1925 in Kamnica Królewska, gestorven 22.03.2022. Jozef Kwiciński kwam 

terecht bij het Luchtafweergeschut onder bevel van generaal Maczek. Hij nam deel 

aan de veldslagen om Gent, Axel en Breda. 

Zijn familie, vrienden en honderden bewoners namen met militaire hulp afscheid van 

hem, voor wie het heroïsche leven van de luitenant een voorbeeld is.  

Ik was er met Krystyna namens onze Vereniging.  

  

31 maart 2022 – Gdańsk, Generaal Stanisław Maczek monument  aan de Generaal 

Maczek Plein – Herdenking van verjaardag van generaal Stanislaw Maczek 

georganiseerd door de Vereniging Families van de 1e Poolse Pantserdivisie met 

mevr. Krystyna Stopa- Konowrocka als ceremoniemeester.  

Ik hebt er een bloemstuk namens de Vereniging 1-ste Poolse Pantserdivisie 

Nederland gelegd. 

 

 

 

 

 

18 mei 2022 – Gdańsk, Generaal Stanisław Maczek monument  aan de Generaal 

Maczek Plein –Ceremonie ter herdenking van de gevechtsdaad van de Poolse 

strijdkrachten in het Westen 1939 – 1945 georganiseerd door de President van de 

Stad Gdańsk. 

Ik heb er een bloemstuk namens de Vereniging 1-ste Poolse Pantserdivisie 

Nederland gelegd. 



 

22 juni 2022 – Warschau, Łazienki park, een openluchtconcert "Odyssea. An Epic 

Cantate ”, georganiseerd door de Ambassade van het Koninkrijk België. Tijdens het 

evenement, bijgewoond door de voorzitter van het Instituut voor Nationale 

Herinnering, Dr. Karol Nawrocki, het Instituut opende er tentoonstelling "Trails of 

Hope. De Odyssee van Vrijheid ”.  

Ik was er met Krystyna namens onze Vereniging. 

 

12 december 2022 - Gdansk, Generaal Stanisław Maczek monument  aan de 

Generaal Maczek Plein – Herdenking van sterfdag van generaal Stanislaw Maczek 

wordt door de Vereniging Families van de 1e Poolse Pantserdivisie met de voorzitter 

mevr. Joanna Wielgat als ceremoniemeester, georganiseerd. 

Ik zal er een bloemstuk namens de Vereniging 1-ste Poolse Pantserdivisie Nederland 

neerleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22-11-2022. Kaarsen aansteken Pools Monument Warschau.                              

Wadec Salewicz heeft met de burgemeester van Oosterhout Mark Buijs kaarsen 

aangestoken bij het Monument van de 1e Poolse Pantserdivisie Warschau samen 

met de President Janusz Goluchowski. 

 

 

   

  

  

 

 



27-11-2022 Afscheid Pastoor Slawomir Klim. 

Deze dag heeft Pastoor van de Poolse Parochie in Breda Slawomir Klim afscheid 

genomen na zijn bijna 13 jarig pastorale missie in Breda afgerond te hebben 

 

    

 

   

 



Jeremi (Jurek) Marczak overleden. 

Op 4 december kregen wij het trieste bericht dat Jeremi (Jurek) Marczak diezelfde 
morgen op 99-jarige leeftijd is overleden. Hij is vrij plotseling in vrede heengegaan, 
vertelde zijn zoon, George Marczak. De uitvaart vond enkele dagen later plaats in de 
Poolse kerk in Manchester.   
Jemermi Jurek Marczak werd geboren in 1923 in Kresy (in het huidige Polen). Hij 
werd gedeporteerd naar Arkhangelsk Oblast, voegde zich bij het Poolse leger in 
Buzuluk en samen met 10.000 andere soldaten werd hij via Zuid-Afrika naar 
Schotland overgebracht, om zich daar bij generaal Maczek's 1e Poolse Pantser 
Divisie Armoured aan te sluiten. Jeremi zat bij het 1e Pantser Regiment als 
tankbestuurder. Hij heeft onder andere gevochten bij - St. Aignan / Remenesnil, 
Falaise Pocket, Breda en Moerdijk.  
RUST IN VREDE 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sterfdag Generaal Maczek. 

11 december 2022. Vandaag sterfdag van Generaal Maczek. Dit hebben wij gevierd 

met een mis in de Mariakerk. Daarna bloemen gelegd bij zijn graf op de Ettensebaan. 

Onze nieuwe Pastoor Jozef Okonek heeft zijn graf gezegend. Daarna was er een 

Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. 

    

 

 

   
  

 



Algemene Ledenvergadering. 

11 december 2022 was de Algemene Ledenvergadering 1e Poolse Pantserdivisie 

Nederland. 

Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van Bolek Kreszewski en Albert 

Bugaj. Door de Corona was dit uitgesteld. Bolek is van 2002, (sinds de oprichting van 

de vereniging) tot 2007 vice-voorzitter geweest en van 2007 tot 2019 voorzitter. 

Albert is van 2016 tot 2019 bestuurslid geweest en heeft in die periode onze website 

beheerd. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Professor Zbigniew Wawer overleden. 

 

12 december 2022 is op 66-jarige leeftijd Professor Zbigniew Wawer overleden. 

Hij was een Poolse historicus, gespecialiseerd in de Poolse strijdkrachten in de 
militaire geschiedenis van het Westen in de Tweede Wereldoorlog. Hij was auteur 
van verschillende boeken, artikelen en documantaires. 

Een grote expert in de geschiedenis van het Poolse leger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het bestuur van de 1e Poolse Pantserdivisie 

Nederland wenst U allen hele fijne feestdagen 

en het allerbeste voor 2023. 

 

 

 

Zarząd 1 Polskiej Dywizji Pancernej Holandia 

życzy wszystkim wesołych świąt i wszystkiego 

najlepszego w 2023 roku. 

 



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/
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