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~~ o;ino tot ~~nocmae fusie deed in de boezem van de 
l~oloo Katholieke Vereniging de strijd ontbranden. Het 
overgrote deel van de l eden is voor aansluitinG, een 
doel i s neutr aal en s l echts een kleine minderheid is er 
abool uut tegen. Het ster ·ote verzet l{omt van de zijde 
van enige Poolse oestelijken, et name van Pater .ll:FP..AI.: .. 
van de af'del ing Breda (de kei·~roop van de ver ()nigînl:;) . 

Beci n 1951 wer den de tc..;cnstell~en in de :P. T. K. 
nog gr ot er door het opti·eden vun de l eider van de Pool-
s e Boerenpartij (Polakie Stronnictwo Ludowe , l . S . ~.) 
wi KOLAJOZYK. Deze was gedUl·ende de oorlob lid van de Ponl
so r cgcrine in ballinGschap , doch koorde na do bevrijdiri~ 
van Polon daarheen terug en heeft daar nauw sarnonGewerkt 
met de communisten. ' 

Iri 1947 moest 11ij desond~tS vlucht en en kreeg hij 
de l ei dins van bovengenoemde, oveneens i nternationaal Ge
orgB.l;liseerde verani :.-in~, die haar hoof dzetel t e ,.ashin~
ton heeft~ Deze vereni Ging, die on·ovoer 15 van ~e geemi
gr eorde Polen achter zich heeft strijdt blindelines teeen 
de _ oolse regeri:o.g in Londen en wel spe ei al te6"'ell Gene
raal AND.3RS. Haar or aan is het in .Frankrijk u it...;o oven 
da blad "lfARODO .I.EC",t d t fel o. eert t ee;en de o. • • en 
teacn een fusie van ae P.T. • et de s ... 
Hierdoor is. in de P.T.K. bij de t genstun~ero van eëa 
fusie et de S.P.K. een toenaderin ontstaan tot de P.a. 
niettegenstaande deze n+et ehecl o.f1ijzend st at te~en
over samenwerking met do com•1mj oten en h o:r leidor 

::U.COLAJC.JYK zelf deze samenwarkin nov steeds oe;olijk 
acht. 

Het blad " UARODO !re u bestond reedB vroeger in Po
len en propageerde toen zeer liDkoe ideebn. Rot st~ut 
thans onder redactie van • K .IATK Siti, een np}?ortunist 
zonder moraal. ln Poolse cmierantonkrinben woz~t aangono
mGn~ dat het blad wordt Gesubsidieerd. vonuit 1-'0l(!n. 

en andere figuur uit de .s.L. io de ç alegeerde 
van deze vèreni8ins voor est- ~pu, proiessor Stanislaw 
KOT., voormalie Pools ambassadour te Ro e. Gedurende de 
oorlo was hij _oola ambasuudeur in oskau en deed toen 
alle mogelijke moeite om bij de RuSsen in oen oed blaad
je te komen. ûijn streven was o de oolae mil,itairen iet 
in zelfstandige e9nhed n onder te brcnuen, aar in te lij
ven bij het Russische leger. Door dit stroven was gea~·en
de de oorlog al een kloof ontstaan tussen R~2 en dG POlen 
in LOnden. welke kloof na de oorlog nb · die;per werd o dali 
KOT zich aan de zijde van OLAJCZYK schaarde. 

HET HOO D V 1ill D D:üà,ST 
na ru. · e:-

~ 

Aan d~ Heer Colrpsche'f v.an Politie, 
te Mr K. Ë. BRESLAO 
HILVE&8UI: . 
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De Poolse vereniging te Vliseingwn is thans a~gesloten bij de 

internationale organisatie van Poolse oudstrijders. 

Legitimatiekaarten werden uitgereikt. 

KB, 15 April 195~./ 
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ûnd erwerp: "g. !·POOLSE VERENIGING".- -
Bijlagen twee.-

• 
A A N f!.Q.-
V A N lJ}_.-

• 
Hierbij gaand heb i k de eer U te doen toe-

komen 
le.- een opgeplakt berichtje uit "De Bredascha Courant' 

van heden - 1 April - betreffende de benoeming 
• van de Heer ![.WOJNAR01.VICZ te Breda, tot Bonds

voorzit~er van de landelijke R.K.Poolse Ve 
en 

2e. - (mogelijk ten overvloede) - een afschrift van een 
bericht uit het "Dagblad De Stem" te Breda, van 
Maandag, 10 December 1951, betref1'ende de benoe
ming van een nieuw bestuur van de Poolse R. K.Ver
eniging, kring Breda, naar de inhoud van beide 
berichten ik U moge verwijzen. -



Nieuwe bondsvoorzitter 
R.K. Poolse verenigins 

In de vacature van bondsvoorzitter van 
de landelijke R.K. Poolse vereniging, ont
staan door het vertrek van Ir. T. W. Macle-

4 '! 1 jowski naar Canada, Is thans voorzien door 

I de benoeming van de beer J. Wojnarowlcz 
uit Breda. . 

Al gemeen Br abantach Dagblad 
"DE BREDASCHE COURANT" 

van Di nsdag , 1 April 1952.-
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van een bericht, voor komende in het "DAGBLAD DE STEM" 
van Maandag, 10 December 1951.-

NIEffiV BESTUUR POOLSE R. K. VERENIGING. 

De Pools R.K. Vereniging kring Breda heeft thans een 
nieuw bestuur, dat in de jongste algemene vergadering werd 
samengesteld. Tijdens deze bijeenkomst is een hartelijk 
woord van dank gesproken aan de scheidende functionarissen. 

Het nieuwe bestuur ziet er a ls volgt uit: 
/1 Voorzitter: !.GRENDEL, le vice- voorzitter: _g.JAGAS, 

/ 2e vice-voorzitter: M. KRZESZEWSKI, Secretaris: 
/ )\ WTBRON07/SKI, penningmeester : ~.GALAS en commissarissen: 
/ VI .§. CYREK en S.RADTKE.-

/ Aanvankelijk was de heer ~.WOJNAROWICZ tot le vice
voorzitter gekozen, doch hij heeft deze functie moeten 
neerleggen in verband met zijn benoeiDing tot vice- voorzit
ter van het hoofdbestuur. 

Al s cultureel-leider is thans aangesteld de heer W. 
'/. RZEMIENNIECKI, tot leider van de afdeling nsport" i s be
i- noemd : _!!. BRZOZOWSKI, t erwi j 1 voor de afdeling "Emi gratie" 

tevens is aangestel d de heer ~. GALAS. -

/ c. ~ .. , 

Jj ;. 
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R.K. POOLSE VERll!NiliTiiG-. 

Onder dankbetui ·~ voor de uitvoerige inlichtingen, 
vervat in Uw sc'Urijvc:n van 1 April 19521 N~. 51'29 Vr.D., -moge 
ik, te Uwer orientat~e, U het volöende oer~chten. 

Qp 28 Dece~ber 1~46 stichtten de ~alen te ~eda een op 
R.K. grond~la~ €ebaseerde vere~iGin~, die zich te~ doel stelde 
deze groep e~granten zoveel mogelijk bij elkàar en in het goede 
spoot- ·t;e- houden en die tevens in het algemeen de behartiging der 
geestelijRe, sociale en culturele belan0 en van ha~r leden beoogde· 

In verschillende andere plaatsèn bostonden soort6el±jkè 
vcrani ingen, die eenter tot be ·in 19l~ onderling geen contact 
onderhielden. Dit lautste werd, vooral door het bestuur van de 
Bredascha vereniging, als een ernsti e leemte evoeld. Daarom erd 
op 10 pril 1948 een ccombineerde verbaderin6 gehouden bij uel
kc eleGenheid uerd beBloten tot al a ele samenwerkin~. D~artoe 
oerd overgegaan tot de o}!richting van oen làndelijk-e vereni~ing 
met de naam Poolse Katholieke vereni inu in Nederland, in het 
Pools genaà.Jlld Palski-e Toua.rzystto Katolie ie. e.f ekort tot P.~.K. 

Ofsc oon in de vereni in0 een itgesproken anti-co~ is
tische eest Aeerste, stèldc het bestuur zi~ op het standpunt, 
nat (mede èzien het fe~t dat baar leden hier in Nederland as~ 
vrijheid eniöten) de vereni in~ zich gehe~l buiten de politiek 
diende te houden. Door de veterli0 in uerd geen e~el contact net 
de ~oolse le atie alhier onderhouden, m1ar evenmin bestond er 
eni e áunr kinG of werd openlijk sympathie betviu~ met een vroe
gere, thans te Londen verblijVende Paolso re ering. 

~ za erhànd deed echter de ~ de leden terzake gêl~
ten vrijheid eer en eer haar invloed ~elden in hBt vereni0 inGS
levèn. ~o erd in November 1950 etr cht tot ee fusie te kocen 
et de verani ing van Poolse oud-strijders (S.P. ~.). Deze ver

enl inG is intern tienaal georganiseerd, heeft baar oofdzetel 
te LondEtn en la leider de Poolse genoro.aJ. IDERS. Zij '\dl actief 
deelnemen ca:n de strijd te :e de. i.Iivl ed v de co istische 
le rstell" n in het al emeen en tegen de ü orde huidiQ'e re-
e~inti in az·schau opuexichte vereni3in en en insti~ten in het 

bijzonder. De pogin0 tot genoe de füsie deed in de boezemvan de 
Póolse Katholieke_Verenigîng de strijd ontbr nden. Het overgrote 
deel ván de leden is voor aansluitinG, een deel is neutraal en 
slee ts een leine l!linderheid is er bso! mi; tegen. H'et sterlitste 
v rzet komt v de zijde van eni e P~olse eest lijken, met name 
van Pater 1-I van de afdeling Breda (de l .. erngroep van de ver
~ni in ). 

Be5in 1951 werden de tesenstell~~ in de r.m.K. nog 
roter aoor et op~reden van de leider van de Poolse Bocrenpar

tij (Polsh'"ie StronniclïY!o hld0\'9<?:, P.B~L.) IR.OLAJC~YK. Deze was 

1""2-
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godurçnde do oorlog lid van de Poolse regerin in ball~~
sche.p, doch keCi3räa na de bevrijdine; van Polen daa.rhéen tc
rug en heeft daar nauw sa.IOOn~ érkt met do communisten. 

In 1947 moest hij desond~s vluchten on k1~eeg· 
hij da~cidi~ van bovengenoc~de, eveneens internationaal 

e,pr aniseerde vereni&in0 , die .l).aar hoo.fdzetoL te \lash:l..nt:.,?ton 
heeft. Deze vereniging, die ongeveer 15 van do eëmi~reerde 
olen achter zich heeft strijdt blin~el±n~s ta~on do Fool se 

~ecerin in tonden en wel spociaa~ togen genoraal ANDERS . 
Ha~ orgaan is hot in Fxmllttrijk uit;;)e oven dac;blad ''f.A'RODO .liEt.' 
dat fel ageert tegen de s.P.K. en ~egón eon fusie van de 
r .T.K. met de ~.P.K. Hierdoo~ is in de P.T~K. ; bij de te~n
stund~rp van een fusie met de S.P.K. een ·bopn~doring ont
staal'l.: tot do .s.L., nie1Ttogenstuande deze niet geheel ltf
wijzend st u~ te0 cnover samenwerkihB met de communisten en 
haar leider lKOL1JCZYK zelf deze aamenwerkifi~ nog s~eds 
mogelijk acht. 

De thans te Uwent opgerichte vereni~irt is kenne
lijk en nieuwe a."fdel~ van de P.T. K. T neincle U obser-
vatie van de on'bo ~eling van de.ze _1 tsèlijke afdel ing te 
ver omakkelljken leek het tiij enoo~!~k U bovenst d over
zicht te even van de bestaande spa n en en stro in en in 
de landel iijke verenig~. 

HET H OFD V D ' DIEHST 
r ena deze, 

I 
.? 

~ . 
OOr f<. E. BRFSl ArP' 

Aan de Rcer H Ofdco i ssaris 
V~ .t 0 lilii e.o 
t e 
l:D J:: L B U R G. 
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Veiligheidsdienst, 

Java.otraat 68, 

te _____ '~s~-~G~RA~V~E~~lliA~G~E~-------
_I _j 

Uw kenmerk: Uw brief van : Ons kenmerk: . -- :ro . 3129 Vr . D. 

Bijlagen: Onderwerp: Datum: 

1 1 April 1952 

T~ierbij heb ik de eer U te doen toekomen 
een rapport betreffende de te Qilbur~ bestaande R.K. 
oolse Vereni~in~ , naar de inhoud waarvan ik U mo~e 

verwijzen. 
Typ .: Sch . 
coll.: jl/J De Poli tic, 



G E 1.: .3 E i.7 T E P 0 L I T I E 

'fiLBURG 

/ 
~ /.:;;· 
·{~ RAP P 

0 R 1' 

Enige tijd geleden is in Tilburg opgericht de R. K. Poolse Vereniging 

.T.P . waarvan het bestuur als volgt is samengesteld: 

-- GEESTELIJK ADVISEUR: Pater Dr. Deroaeanus van de orde der Ca~ucijnen te 

VOORZI'f1TER: 

Tilburg . /,P..J) /J.3j.1;j 
Leopold Andrzej PASZEI{, \7onende te Tilburg Hobbema-

straat No . 17. 
Kazimierz SUDOMIR , wonende te Tilburg Boomstraat No . 106. 

Eric LIPSCHITZ, wonende te Tilburg Jan. v.d. Leestraat 

Deze vereniging,die momenteel~ 25 leden telt hield op 23 llaart 1952 

om 20 .00 uur , haar eerste bijeenkomst na de oprichting. Deze bijeenkomst 

(theeavond genoemd) werd gehouden in de achterzaal van café F . ~estenburger 

Veldhovenstraat 39· 

Aanwezig op deze avond waren de Geestelijkd Adviseur en het Bestuur ~et 

nagenoeg alle leden en hunne dames. Verder waren er nog verschillende geno

digden, meestal familie of kennissen der leden. 

In totaal vreren ± 50 personen aanwezig. 

x- '/., ' Ook was aamvezig een zekere Rzeminetski, Voorzitter van de R.K. Poolse 

Vereniging te Breda en lid van het Hoofdbestuur der R.K. Poolse Vereniging 

in Nederland. Dez~ persoon is van Poolse orgine, doch zou in 1951 de Neder

landse nationaliteit hebben verkregen door naturalisatie . 

De voorzitter der afdeling Tilburg dhr. L.A. ?aszek, 

20.30 uur deze bijeenkomst met een kort woord. Hierbij riep hij alle aanwe

zigen een hartelijk welkom toe en zei dat deze bijeenkomst speciaal was 

belegd om wat meer onderling contact te brengen . Hij hoopte dat in de toe

komst nog meerdere van deze avonden belegd konden v1orà.en . :Jij gaf daarna 

het woord aan de Geestelijk Advisuer Pater Dr. Demacenus. 

Deze spreker sprak daarna over het doel van de vereniging, waarbij hij 

uit liet komen dat het de bedoeling is om de R. K. Polen te helpen op econo

misch en geestelijk gebied en de onderlinge verstandhouding te stimuleren 

door het houden van regelmatige bijeenkomsten. 

Vervolgens sprak hij nog over zijn tijd ongeveer 6 jaren, die hij als 

jong geestelijke voor de 2e wereldoorlog in Polen had doorgebracht en waar

bij hij de Poolse bevol king, hun gebruiken en gewoonten goed had leren 

Spreker deelde daarna nog mede dat in de Goede Week vermoedel ijk op 
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Jr., textielfabrikant, ~onende Ringbaan Oost 421 , de Heer Verschuren, 

::oningshoeve 164, eveneens textielfabrikant en de heer ::utsaers allen met 

hunne dames een kort bezoek aan de avond brengen. Deze heren zijn familie 

en kennissen van de Pool Andrzej raskowski, die gehuwd is met de llederlandse 

v Johanna Josepha Maria Wouters, die eveneens lid van de vereniging zijn. 

Het geheel had een rustig en aangenaam verloop. 

Tilburg, 24 Maart 1952· 



4' 

/ , 

- 2 -

Dinsdag 8 April a.s . een ?oolse R.K. Geestelijke ( vermoedelijk afkomsti g 

uit Esnchede) in de R.K. Kilitaire Verenigins te Tilburg een predikatie zal 

houden in de Poolse taal waar na voor de ?olen gelegenheid zal zijn om hun 

Paasbiecht te houden . 

':ij spoorde de Polen aan vooral deze bijeenkomst bij te r1onen . Hi j ver

zocht van hen onder linge vr i endschap en zo de een of ander moeilijkheden 

mocht hebben , kon deze zich i n verbinding stell en met hem, of wel het bestuur 

van de afdel i ng Tilburg . 

Hij deel de hen ver der mede dat hij voornemens was •om all e i n Ti l bur g 

wonende Pol en t hui s te bezoeken . 

Vervolgens spr ak dhr. Rzeminetski, voorzi tter van de R.K. Poolse Vereni 

gi ng a f d. Br eda, di e enkele mededelingen deed over de gang van zaken bij de 

Pool se Ver eni ging in Breda. 

All er eerst deel de h i j mede, dat de afdel i ng Breda in de afgelopen week 

een droeve plicht had te vervullen, door dat zij met een del egatie v an 9 Polen 

een groot vriend van de R. K. Pools e Ver eniging Lr . Cl audius Prinsen mede ten 

grave hebben gedragen, 

dat op 15 llaart 1952 te Breda een Pools e kleuter s chool was geopend waar

op 35 Poolse k inderen hun eerste onderwijs ontvangen, 

dat bij de komende feesten ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan 

der stad Breda de R. K. Poolse Vereniging aldaar, met een groep Polen in Poolse 

klederdracht aan de optocht zal deelnemen, 

dat gedurende deze feesten in het "Valkenhof" te Breda door hen een ten:-

toonstelling zal worden ingericht van Poolse kunst , 

dat het de bedoeling is deze tentoonstelling ook in Tilburg te houden. 

Hij nodigde vervolgens de Tilburgse Polen en hunne vrienden u i t om 

gedurende de optocht in Breda eens een kijkje te komen nemen. 

Vervolgens deelde de spreker nog mede dat tergelegenheid van de herden

king van de Poolse Grondwet op 3 ~ei 1952 in een der Tilburgse zalen een u~ru~~ 

kingsbijeenkomst zal 'vorden gehouden. Het is de bedoeling om dan een Pools

Nederlandse Culturele avond te organiseren. 

· De stemming op deze avond was buitengewoon goed. Er werd thee en gebak 

ges erveerd en er was gelegenheid tot het maken van een dansje op de muziek 

van een piek- up . 

Over politiek werd niet gesproken. De geestelijk adviseur onderhield 

zich persoonlijk met de leden en hunne vrouwen en verloofden. 

Ook werd nog een kleine verloting onder de aanwezige gehouden van kleine 

gebruiksvoorwerpen, waarvoor de aanwezige tegen een kleine vergoeding loten 

konden verkrijgen. 

®;~ Gedurende de avond kwamen ~en dr ietal heren t .. w. de Heer G.J .11. Brands 
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Betr.: Vergadering S.P.K. op 28 October 1951 

J ~.-: t--> .--(,~á
Uit betrouwbare bron werd verno~en 

dat op 28 Oct. 1951 een vergadering te Utrecht 
werd gehouden van de S.P.K. Aanwezig waren 13 

1j afgevaardigden uit andere plaatsen. Leider van 
'I de bijeenkomst was MINKEWICZ uit Breda. Generaal 

~ j1 MAZIEC bracht een kort bezoek. Besloten werd met 
• v. P.T.K. samen te werken, maar zelfstandige organisatie 

te blijven vormen. 

KB , 1 6 Nov. 19 51 
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Bij lAAe I 

STATUTEN. 

VAU DE 

POOLSE KATHOLIEKE VEREIHG I NG IN NEDEnL AND . 

HOOFDSTUK I 

Inleidende bepalingen • 
-----------

Artikel 1. ZETEL. 

1. De Poolse Katholieke Vereniging in Nederland is gevestigd te Breda. 
4t 2. Zij wordt in deze statuten genoemd de Vereniging. 

• 

Artikel 2. OPRICHTING EN DUUR. 

De Vereniging is op 28 December 1946 opgericht en is te r-ekenen van 
die dag af aangegaan voor de tijd van 29 jaar, alzo eindigende 27 December 1975. 

Artikel 3. DOEL EN BEGINSELEN. 

De Vereniging stelt zich ten doel te behartigen de Godsdienstige, 
zedelijke, culturele, sociale, economische en financi~le belangen 
der leden der Vereniging. 
De Vereniging onthoudt zich van alle werkzaamheid op het gebied der Politiek. · 
Bij haar werk zal de Vereniging zich laten leiden door de Katholieke beginselen. 

Artikel 4. MIDDELEN. 

De Vereniging tracht het in Artikel 3 gestelde doel te bereiken 
langs wettige weg en wel door: 
a. Het samenwerken met de Katholieke organisaties in Nederland; 
b. Het bevorderen der samenwerking tussen de leden; 
c. Het verbreiden der Poolse Nationale Cultuur door oprichting en 

instandhouding van bibliotheken, leeszalen, scholen en cursussen 
in de Nederlandse en Poolse taal en het organiseren van culturele voorstellingen; 

d. Het bieden van gelegenheid tot paasende ontspanning; 
e. Het stimuleren der sportbeoefening; 
f. De leden behulpzaam te zijn bij het zoeken naar arbeidsgelegenheid; 
g. De leden behulpzaam te zijn door het geven van adviezen; 
h . Het verlenen van economische en financi~le bijstand aan de leden, 

die deze bijstand behoeven; 
i. Het verlenen van hul p, financieel, zowel als in natura aan in 

Polen verblijvende verwantén der leden; 
j. Alle andere geoorloofde middelen, welke de verwezenlijking van 

het in Artikel 3 gestelde doel kunnen bevorderen. 

------------------~~ 
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HOOFDSTUK II 

De Organisatie der Vereniging 

Par. 1. Leden, Ereleden en Donateurs • 

• Artikel 5. 

De Vereniging bestaat uit leden, ereleden en donateurs. 

Artikel 6 . LEDEN. 
1. Leden kunnen zijn: 

1. degenen die van Poolse afkomet zijn, de Katholieke _Godsdienst 
belijden en in Nederland woonachtig zijn; 

2. de echtgenoten en nakomelingen van de onder 1. genoemden , mits 
zij de Katholieke Godsdienst belijden ~n in Nederland hun woon

. plaats hebben. 
2. Hij die ale lid der Vereniging toetreedt, wordt geacht met het 

doel en de middelen der Vereniging in te stemmen. 
3. Men wordt lid der Vereniging door aanmelding en toelating waarvan 

de wijze in het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld. Dit Regle- · 
ment bepaalt tevens, hoe het lidmaatschap verloren gaat. 

Artikel 7 . ERELEDEN. 

Hij die zich op bijzondere W1JZe verdienstelijk beeft gemaakt voor 
de Vereniging , kan door de Algemene Ledenvergadering tot erelid wor
den benoemd. 

Artikel 8. DONATEURS. 
-

Donateurs der Vereniging zijn zij, die jaarlijks een in het Huishou
delijk Reglement te bepalen bedrag ten bate der Vereniging bijdragen 
en geen leden zijn. 

Par. 2. De Plaatselijke Kringen • 
Artikel g. 

1. De leden der Vereniging Z1Jn georganiseerd in plaatselijke kringen; 
2. Het gebied van een plaatselijke kring wordt vastgesteld door het 

Hoofdbestuur ; _ 
3. Op eenzelfde gebied kan slechts één plaatselijke kring werkzaam zijn 
4. De wijze, waarop plaatselijke kringen gevormd kunnen worden, wordt 

in het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

Artikel 10. 

De organen van een plaatselijke kring zijn: 
a. De Kringvergadàring; 
b. Het Kringbestuur; 
c. De Kringcommissie van contrOle. 

Artikel 11. 

1. Alle leden, die bij de betrekkelijke plaatselijke kring zijn inge
deeld, hebben recht van toegang tot de kringvergadering, recht van 
deelneming aan de beraadslagingen en zijn stemgerechtigd. 

2. De Kringvergadering kan plaatselijke reglementen vaststellen. Deze 
reglementen, alsmede de eventueel daarin .aan te brengen w1jzigingen, 
zijn aan de goedkeuring van het hoofdbestuur onderworpen. 
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3. Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan kan de plaatselijke kring 
in beroep komen bij de Algemene Ledenvergadering. ~ 

4. De wijze, waarop de goedkeur~ng wordt aangevra~d en ver~eend, _ 
alsmede de wijze van beroep ~ngeval van weiger~ng der goedkeur~ng, 
worden in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Artikel 12. 
1. Het Kringbestuur en de Kringcommissie van contrOle wo~den door de 

Kringvergadering gekozen. 
2. De taak van het Kringbestuur en de Kringcommissie van contrOle en 

hunnen samenstelling, alsmede de wijze waarop zij worden gekozen, 
worden in het Huishoudel i jk Reglement vastgesteld. 

Artikel 13. 
1. Het toezicht op de wèrkzaamhei~ van een plaatselijke kring berust 

bij het Hoofdbestuur . 
2. Dit toezicht houdt in de zorg voor de bevordering van het· in Arti

kel 3 gestelde doel en de aanwending der meest geschikte middelen 
daartoe door de plaatselijke kring. Te dien einde kan het Hoofdbe
stuur aanwijzingen geven. 

Par. 3. De Organen der Verenigingen. 
Artikel 14. 
De organen der Vereniging zijn:· 
a. De Algemene Ledenvergadering; 
b. ITet Hoofdbestuur; 
c. Het Dagelijks Bestuur; 
d. De Algemene Commissie van Contrele. 

Artikel 15. Algemene Ledenvergadering. 
De Algemene Ledenvergaderi?g is het hoogste orgaan der Vereniging. 

Artikel 16 • 
1. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Zij wordt 

genoemd: de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
2. Deze vergadering wordt door het Hoofdbestuur bijeen geroepen op 

de wijze als in het Hu~shoudelijk Reglement wordt bepaald. 
3. In deze vergadering wordt bepaald, waar de volgende Jaarlijkse 

Algemene Vergadering zal worden gehouden. In 1947 wordt deze ver
gadering gehouden te Breda. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
wordt gehouden in de maand October. · 

4. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door het Hoofdbe
stuur verslag uitgebracht van zijn handelingen en van de toestand 
der Vereniging in de ruimste zin; verder worden daarin vastgesteld 
de rekening over het afgelopen boekjaar. Alsdan wordt ook bepaald 
het bedrag der ledencontributie, in het komende boekjaar door de 
leden te bepalen. 

Artikel 17. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd - wanneer tenminste 2 plaatselijke krin
gen of tenminste 50 leden schriftelijk met opgave van redenen zulke 
verlangen - en verplicht buitengewone Algemene Ledenv~rgaderingen -
in het laatste geval binnen één maand, nadat de aanvrage daarvan bij 
de voorzitter van het Hoofdbestuur is ingediend - te beleggen. Blijft 
het Hoofdbestuur in gebreke binnen één m~and aan dit verzoek te vol
doen, dan hebben de aanvragers het recht de Algemene Commissie van 
ContrOle te verzoeken een buitengewone vergadering te beleggen. 
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De Algemene Commissie van ContrOle is verplicht om binnen één maand, 
nadat het verzoek is ingediend, een zodanige vergadering te doen 
plaats hebben, met inachtneming van de in het Algemeen voor Algemene 
Ledenvergaderineen in deze Statuten en in het Huishoudelijk Reglement · 
voorgeschreven voorwaarden. 

Artikel 1.8. 
1. Alle ledem, ereleden en donateurs hebben recht van toegang tot de 

Algemene Ledenvergaderingen. _ 
2. Alle ~en en ereleden hebben ter vergadering recht van deelneming 

aan de beraadslagingen over de te behandelen onderwerpen. 

Artikel 1.9. 
1. Alleen de Algemene Ledenvergadering is bevoegd tot het vaatstellen 

of wijzigen van de Statuten, het Thti shoudelijke Reglement en ande-
re de Vereniging in haar geheel betreffende reglementen. . 

2. Ieder lid is bevoegd, hetzij mondeline, hetzij schriftelijk voor
stellen ter Algemene Ledenvergadering te doen. 

3. De besluiten ván de Algemene Ledenvergadering zijn bindend voor 
alle tot de vereniging behorende ~aatselijke kringen, instellin
gen en leden. 

Artikel 20. 
1. In de Algemene Ledenvergaderingen worden besluiten met volstrekte 

meerderheid van stemmen genómen. Indien over een vooratel geen 
hoofdelijke stemming verlangd wordt, wordt het geacht met volstrek
te meerderheid van stemmen te zijn aangenomen. Over personen wordt 
schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 

2. Omtrent het stemmen worden in het Huishoudelijk Reglement nadere 
voorschriften gegeven. 

Artikel 21. HOOFDBESTUUR. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit 7 leden, n.l. één voorzitter, één secre
taris, en één penningmeester, twee vice-voorzitters, één vice-secre
taris en één vice-penningmeester. 

Artikel 22 o 

1. De voorzitter wordt als zodanig door de Algemene Ledenvergadering 
gekozen. 

2. De overige leden van het Hoofdbestuur worden eveneens door de Al
gemene Ledenvergadering gekozen. De in artikel 21 genoemde functies 
van respectievelijk le en 2e vice-voorzitter, secretaris, vice-se
cretaris, penningmeester en vice-penningmeester worden door de le
den van het Hoofdbestuur onderling verdeeld. 

3. Het Huishoudelijk 'Reglement geeft nadere voorschriften met betrek
king tot de verkiezing, zittingsduur en vervanging der leden, af
treden en dergelijke van het Hoofdbestuur. 

Artikel 23. 
lo In spoedeisende gevallen kan het Hoofdbestuur alle beslui ten nemen, 

waartoe de Algemene Ledenvergaderipgen bevoegd zijn, met uitzonde-
ring van wijziging der Statuten. · 

2. Deze besluiten blijven van kracht tot de eerstvolgende Algemene~ 
Ledenvergadering. . ., 

Ar tilcel 24. 

1. Het Hoofdbestuur regelt zijn werkzaamheden, is belast met de lei
ding der algemene zaken; beheer~t de geldmiddelen en eigendommen 



• 

• 

- 5 -

der veren1g1ng en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten 
van de Algemene Ledenvergadering. · 

2. liet Hoofdbestuur leidt de gehel.e actie der Vereniging. 
3. De Voorzitter en de Secretaris van het Hoofdbeatuur vertegenwoor-

digen de Vereniging. 

Artikel 25. DAGELIJKS BESTUUR. 
1, Het Hoofdbestuur wijst uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, be

staande uit drie leden, aan. 
2. De Voorzitter an de Secretaris van het Hoofdbeatuur zijn tevens 

Voorzitter en Secretaris van het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 26. 
Buiten de hem in het Huishoudelijk Reglement of andere reglementen 
verleende bevoegdheden en opgedrae en verplichtingen heeft het Dage
lijks Beatuur tot taak: het voorbereide~ en uitvoeren van de beslui-
ten van het Hoofdbestuur. ·.·..,. 

Artikel 27. Voorzitter; 
De Voorzitter zit de Algemene Ledenvergaderingen, de vergaderingen 
van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur voor en heeft ook ver-
.der de leiding in alle aangelegenheden der Vereniging. · 

4rtikel 28. Penningmeester. 
Het Hoofdbestuur stelt voor de penningmeester een instructie vast voor 
de wijze, waarop hij de financi~n der Vereniging dient te beheren. 

4.rtikel 29. 
De le of 2e vice-voorzitter of vice-secretaria of vice-penningmeester, 
uitoefenende de functie van onderscheidenlijk voorzitter of secreta
ris of penningmeester, hebben dezelfde rechten en verplichtingen als 
deze l aat sten • 

Art ik el 30. ALGEMENE COMMISSIE VAN CONTROLE. 
J 

1. Er is een Algemene Commissie van Contrtle. 
2. Zij bestaat uit drie leden en wordt door de Algemene Ledenvergade

ring benoemd. 
3. De gekozen leden der Commissie wijzen uit hun midden een voorzitter 

aan. 
4. Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere voorschriften met betrek

king tot de verkiezing, zittingsduur , aftreden en dergelijke van 
de Algemene Commissie van ContrOle. 

Artikel 31. 
Buiten de haar in het Huishoudelijk Reglement opgedragen taak en ver
leende bevoegdheden, heeft de Algemene Commi~sie van ContrOle tot taak 
het controleren van het geldelijk beheer van het Hoofdbestuur en de 
kringbesturen en van haar bevindingen in de Jaarlijkse Algemene Leden
vergadering verslag uit te brengen. 

HOOFDST~ III . ,.,, 

Artikel 32. GELDMIDDELEN. 
Het boekjaar loopt over 1 October tot en met 30 September. 
In 1947 loopt het boekjaar tot en met 30 September. 
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Artikel 33 . 
De Verenigi ng kan onroerende en r oer ende z aken i n eigendom heoben. 

Artikel 34 . 
· pe i nkomst en der Vereniging bestaan uit: 

a . Contribu t i e van leden en donat eurs; 
b. Renten v an belegde gelden; 
c. Opbr engeten van door de Vereni ging of haar i nst ellingen verrichte 

prestatie s; 
d. Bijdragen en subsidi~n van openbare en particuliere ineteliingen; 
e. Giften, geschenken en legaten; 
f. Toevallige baten. 

Artik el 35 • 
1. DQ contributieader leden en donateurs worden door de plaatselijke 

kring ge1nd. . 
2. Eén door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bepalen per-

centage der contributies wordt afgedragen aan de penningmeeeter van 
het Hoof dbestuur. net reeterende gedeelte kan door de Plaatselijke 
Kring wor~en aangewend ter bestrijding van uitgaven bij het ver
richt en van zijn werk. 
Binnen ~én maand na het einde van ieder ooek jaar brengt het kring-
bestuur aan het Hoofdbestuur verslag uit over de wijze, waarop het 
reeterende gedeelte door de Plaatselijke Kring is aangewend. 

Artikel 36. 
Het Hoofdbestuur ontwerpt de jaarlijkse begroting, welke van kracht 
wordt, door vaatstelling in de jaarl)jkse Algemene Ledenvergadering. 

HOOFDSTUK IV 
SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 37 . HUISHOUDELIJK REGLEME~IT. 
1. Alle aangelegenheden van de Vereniging, van haar Plaatselijke Krill

gen en van de door de Vereniging opgerichte instellingen, waarin 
deze Statuten niet voorzien, worden, voor zover zij daarvoor vat
baar zijn, bij Huishoudelijk Reglement of een pf meer oijzondere 
reglementen geregeld. 
Deze mogen geen bepalingen bevatten, in strijd met deze Statuten. 

Artikel 38. ONVOORZIENE GEVALLEN . 
1. In alle gevallen, waarin deze Statuten of de Reglementen niet voor

zien, beslist het Hoofdbestuur. 
2. De Algemene Ledenvergadering ie te allen tijde bevoegd een zodanig 

besluit van het Hoofdbestuur te wijzigen of buiten werking te stel-
len. 

Artikel 39. WIJZ !GINGEN. 
1. Wijziging of aanvulling van deze Statuten kan niet plaats hebben 

dan op schriftelijk voorstel aan de Algemene Ledenvergadering. . 
2. Eerst wanneer 2/3 van het aantal uitgebracht geldige stemmen ~ich 

ten gunste van een zodanig vooratel heeft verklaard, zal het be
schouwd worden, te zijn aangenomen. 

Artikel 40. ONTBINDING. 
Tot ontbinding van de Vereniging kan niet dan in een Algemene Leden
vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden. 
besloten. Bij eventuele ontbinding worden de bezittingen der Vereni
ging overgedragen aan Poolse verenigingen in. Nederland, die eenzelfde 
of soortgelijk doel nastreven als de Vereniging. 
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Polen (V erenigineilevcn) 

-.-.-.-.-.-.- .-

Op 28 Dec emb er 1946 hebben de Pol en te Ureda een op 
Roogs Kathol i eke grondslag rustende vereni e ing gesticht, welke 
zich ten doel stelt deze gr oep emi granten zoveel moge}i jk bij 
el kaar en in he t goede spoor t e houden en welke t evens in a l ge
men e zi n de beha rtigi ne van de gees t el i jke-, sociale- en cu l t u
rele belangen van haar l eden beoogt . 

Bij de opric hting t elde deze ver eni ging 200 ger egis
t reer de l eden, alle pr i n cipi eel Rooms Katholi eken. Ofscho on i n 
de v er eni ging een u.i tges pr oken anti-communis t i s che geest h eerst, 
stelt het b~stuur zich op het standpunt , dat , mede gezi en he t 
fe it, dat haar l eden hi er in Neder land gaatvri jhei d geni eten , zi j 
zich geheel buit en de politiek di en t t e houden. Bij de oprichting 
werd he t bestuur van de v er eni ging als volgt samengesteld: 

Voorzitter 

2e Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Commissaris 

Commissaris 

Leopol d Wi lhel m VII t<;rt.DAK, g ebor en te Mor eni op 
21 November 1913, van ber oep arts , wonende t e 
Breda, van Voorst tot Voorststraat 1; 
Bol cslav SZYMB~SKI, geboren t e Sniatyn op 
22 Mei 1920 , van ber oep chemiker, wonende te 
Br eda, Burg~mees ter de Manlaan 14 ; 
Henryk BRZOZOWSKI, geboren t e Kolcbrzeg op 
19 November 1920, van ber oep machine-bankwer ker, 
wonende t e Br eda, Karrestraat 11; 
Joz ef KOWALbKI, geboren t e Medyka op 19 Maart 
1912, van beroep mont eur, wonende t e Br eda, 
Lange Brugstraat 22; 
Leen dLIWKA, geboren te Oms k op 30 November 
1914, van bero ep koopman in t exti el, wonende 
te Breda, ~olbrugstra~t 15; 
Tadeusz BLOTNICKI, geboren t e Przemysl op 
11 Ma~rt 1906, van beroep l ederb ewerker, wonende 
te Breda, Bernhardsingel 19 . 

In v erschillende andere plaatsen in Nederland bestonden 
reeds R.K. Poolse verenigingen, maar deze v er enigingen onderhiel
den onderling bijna geen contact . Dit waren hoofdzakelijk v ereni 
gingen , die na de oorlog waren opgericht en tot doel hadden de 
onderlinge band onder de Polen levendig te houden en het culturele 
en sociale welzijn van de l eden te bevorderen. 

Om me er samenwerking op v erenigingagebied t e krijgen, 
heeft het bestuur van de Bredase vereniging aan alle voorzitters 
van de hier te lande bestaande soortgelijke Poolse v erenigingen 
een uitnodiging gezonden ter bijwoning van een v ergadering op 
10 April 1948 in Hotel "Het Waptm van Br eda" te Br eda. 
Op deze vergadering ia opgericht de 

"Poolse Katholieke Vereniging in Nederland" 
(Polskie Towarzystwo Katolickie w Holandii, 
afgekort 11P.T.K." ) 

Door de Poolse Katholieke Ver eniging in Br eda was reeds 
ten behoeve van baar eigen v er eniging e en concept huishoudelijk 
reglement opgesteld. Dit regl ement is vrijwel in ongewijzigde 
vorm aanvaard door de Poolse Katholieke Vereniging in Nederland. 

Daardoor komt het ook , dat in de statuten (vide bijlage 
I) onder artikel 2 staat, dat de vereniging is opgericht op 
28 December 1946 en ni e t op 10 April 1948, wat de eigenlijke 
oprichtingadatum is. 

- 2 -
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De zetel van de vereniging is gevèstigd t e Breda i n h~t 
clubhuis van de Kring Breda, gèlcgon aan de Torenstraato 

De vereniging heeft in N~derland 6 districten, die weer 
verdeeld zijn in 25 à 26 afdelingeno 

In o .a. de volg~nde plaatsen bestaan afdelingen: 
Amst~r<.lan , Arnhem , Breda, Blldcl, Eindhov en , 's Gravcnhage , liengelo 
Leerdam , Oldenzaal , Oosterhout , Sittard, Utrecht , Venlo, Vliss~u,r;v~ 

Op de laatstgehouden jaarvergadering op 18 en 19 Novem
ber 1950 is het volgende bestuur gekozen : 

le Voorzitter Mr Michel Adam .t<.INCZEL , geboren t e Stanislov , 
op 28 November 1909, van beroep boekhouder bij 
de firma H. v.d. Heydcn, Huygenspark 7 - 9 te 
'~ Gravenhage , wonende te ' s Gravcmhage, Kraai -
enlaan 51 ; · 

le Vice-voorz. Pater Roman KO'NALCZYK, verblijfhoudende in het 
gebouw "liet Apostolaat ter Zee", de Ruyterkade 
101-102 te Amsterdam; 

2e Vice-voorz. en r echtskundig adviseur: 

Secretaris 

Penningmeester 

Rèferent Culturele 

Dr Jur . Narcyz Withold KOMAR, g~boren te Grobno 
op 30 April 1908, leraar aan de Koninklijke 
Militaire Academie, wonende te Breda, Baronie-
laan 9; 
Edward ;:>WITOCZ, geboren te tlarsahau op 3 Novem
ber 1920, employé Philips, wonende te Eindhoven, 
A. van Anhaltstraat 9; 
Boleslaw ~ZYMD~RöKI , geboren te Sniatyn op 22 
Mei 1920, van beroep chemiker, v,ronende te Breda, 
.Burg. de Manlaan 14; 
Afdeling: 
Tadeusz Maksymiliaan Cl!MIELEWSKI, alias 
P. CLINICTCO~KI, geboren te Warschau op 12 
November 1905, van beroep revolverdraaier 
Kromhout Motorenfabriek, wonende te Amsterdam, 
2e Helmerstraat 105 hs.; 

Peroreferent Stanislaw \'/J:.RNER, geboren te Narschau op 25 
December 1919, van beroep chemisch laborant, 
wonende te Venlo, Rozenweg 11; 

$portrcferent Limburg: 
Nojciek RU~INEK, geboren te Jarslaw op 15 April 
1924, werkzaam op ~taatsmijn Hendri k , wonende 
te Brunssum, Gezellenhuis , Pelgrimsweg; 

Referent Josef KO y',ALè:>KI, geboren te Medyka op 19 .Maart 
1912, van beroep monteur, won3nde te Breda , 

~ociaal referent 
Lange Brugstraat 22; 

Lucijna MAR..::l.iLJE- KONAHï:>KA, geboren te Warschau 
op 20 October 1916 , van beroep huisvrouw, wonen-
de te Hilversum, Nimrodlaan 8 ; 

Referent Kath . Actie: 

-----
Pater Leon RO~~LA, geboren te Recklinghausen 
op 16 April 1912 , van beroep aalmoezenier, 
wonende te Utrecht, Nieuwegracht 92 
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dl.EIDE., 3 .ll. 8 

De 3de Novembe~ 1g48 vond om S uur namiddag in het 
zaaltje Ván de beer ~IJNb~ ln Hecrlerhciae een v~r~d~t1pg 
plaats van de vrouwenafdel~ng v~n het Verbond van Polen in Ne
derland, ondér leiding van het ocstuur. Do voorz~tter van hot 
Verbond, de heer 0 P~, Fr., opent de bijoenkomst en stalt ale 
eerste ~nt van de agenda ~~n de orde: voorlezing van de cor
r spondentie ~ot dè Consul-Gene l van Polen, Loszek GU~~owo
KI. De Oonsu.l f.:ijst in zijn brieven opLbclangrijke rol van de 
vr.ouw, dl$ 1noeder, die alle .Poola nati.onal r;evoelena vertegen
\'/Oorèli §;i;~ 

Als vol:sende punt komt aan de orde: het ldezen 'Van . 
het bestuur. Óekozen v;o.rdt als voorzi tater a 1 evrouw G. ~0\'ffiO',., 
ale aecrata~cesa~ UcvröuwA. RA~AJOZYK. 

Dan vol.gt een verslag val'1 do laatote ve:rgadQring 
VAA Z. ,l?.T., gewijd 'ti:~ plannen VOOl' (le a.s* Kerstf-eeatV'i.eftp.gt 
wo.ara~?.n een gezellige fam±lièd.a za.'l worden verbQnden. De vrou
we~tle ~al &ctief medewerken erl deelnomen aan de voo~bereiding 
Alle details van(le te geven maalt~jd wordon 'Qospro"ken. 

IDesl~ten wordt i.n de 11-oel!::o st de varBado:t.i.ng~n om de 
2 maanden te liQuden~ ert hiermêdc sluit do voo~ziteter.de vergg
dering. 

net protocol i~ ondettekend duor do voerzitster WOt
RO en de eecreta.resoe.- :P.ATAJtZYK. 

~----------~----------~~-----~-------~----~-------~-

II. 6aJllenvetting van een ana ·re bijeénkomst dor -.eel de v.rouwen
afdelin vau Z.P. op 16.3.49y ? uur n •• in het ze ltj~ Wtjnen 
te Heerlerll.eide • 

.. 
Heerlerheide, 16.5.49 





Compte rendu Vertaling HeerlerÓeide datum: 
{Protocol) Jaar 1949 3.11.48~.u-
Den 3- den nov. 1948 om 5 uur na middag in het zaàlt je van /heer .. ,) 

Heerlerheide vondt een vergader ing pla1ts van de v~rouwl. afdeelin · v· 
het verband van Polen in Holl~n1 ~~d door Het Eestuur . . 

Voorzitter vnn he~ Verb/'heer Fr 0 r p e 1 stel1t de agenoä4l!'>1l e 
verg. voor. Als eerste punt: het le.:ten V9D de corresponden fie înet de 
Consul Gen . van Polen Leszkk G u s t o w s k i. De consul in zyn brieven 
laat zien welke bel~ngr. rol speelt de vrouw, ~e moeder, die verter enw. · 
alle Poolse nat i on"le gevoelens. t 

Volg. punt : kie~en van het bestuur. , 
Gekozen wordt ~ls voorzitster : Mevr.· G~ Wawrow1 -

secret'3r~se : " A. r:ratajczyK. ~lan'nen voor 
Dan komt een versl8g VDn de laatste vergadering v~n Z .K .P.T.-/~'r'de 

Kerstvie ring, die z~I verbonden worden met een gezellige familie-d~. 
De vrouwen-sectie zol actief mee-werken en deelnmen in de voorbereiding 

Alle de t ails V9n de =~e maaltyd yprden besproken. 
-len be~t wordt genome'!l..,OY\..till'"toekomst de vergaderingen om de 2 maan

den"laten rga~ni· de woensdaG-~aàrCfp op de woensdag van de verg. van het 
Yerba.nd yen Po en. Zoo wordt de vergaderin:O' besloten /Aug-ust,ma 

D.protocol is gateekend door de yoorzits~er Mevr .~o~row en de eecr. 
Anna RatAjczyk I/ 1fuwro'~ moet els Y~owrow tertaald mrden) } 
-- ~------ • --------------------------- - J Ook een compte rendu v~ een andere meeting VRD dezelfde vrouwen afd ( v.ZfP. 

Heerlerheide 16.3.194S 1949, 
De 16 maart , 5 uur n.m in het zaaltje ~ynen in Heerleiheide - de vrouwen

~fd. van h~t Verband vsn folen. De meet1ng begint ~~~een religieuse zang 
Men leest d-. verslql!' v~n de laatste vergf:!dering; dv-z.e ·1ord t goedgekeurd. -"'!'-"""'~-:: 

voorzitster G.flowrow deelt me e t n~~~n v. 8-15 ~r-en oe Jeug 
-..,.---_,_.~,.v-:"'::"!- { i ~ging • óölse vonsula.at die om Be 2 wetren za.l voor urttx 

m.zaken geopend worden~ ook p/a Wynen.,....... ~ ~ ~ /-
Voor een vrouw die net een kindje heeft gehad en ziek liegt wordt een 

cadeau voorbereid v.,n een vles~ ~. Volgende vergaderingen Tiorden aangekon
di gd doo.r gewone br iefkaarten. Geteekend: 

Voorz. TJeerouw Gust:J Vfowro\9a Secr. Anna Ratajczyk 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(protoo.van een meetin~) Heerlerheid 11 mei 1949 
11 mei 1949 om 5 uur n.m. iu het zaaltje v~n heer Wynen in Heerlerheide 

de llliÈtx vrouwen-sec tie. tTeer een reli C'l euse zang. Behalve drie gulden 
F .3 is niets als lidmnns~hap ;:-eJ.d binnen 1~komnn. 

Mevr. noTirow deelt mene, oo t het Verb.v.Polen via het Pools Consulaat een 
schryven nar narscrqu heeft ge~tu rd na~r de' Poolse Post-Spaar-Hank betr. 
alle in Polen vroe~er gesp9arde be egeni~d1 

De Uentr. Poolse Ver. in Limb~r~ Z.K.P.T ) lllatterlyke : de Federqtie 
vqn alle Kath.Poolse Vereen ing~ tin Limburo-} 1 /o u Je eJiigr'l tie 1 /neutr'3all 1 
dat ZKPT X..ti doet stap]en om 1n ~brui~~ nemen voor de jeugd van het 
zoo gen. Huts voor_Polen en nl. 2 keer n.weak. 

3) nen felicit~t ie briefkaart is ~komen vn d.Consul L.Gustowski eu o0k 
een ll'-lnk9ndigism v~n een 9~ademie r feest J rweere V .Jrr .Chopin voor de 
12 juni {heer Ueinen //?liJ de 15 Juli gant nqar Polen een excursie. 

de 25 mei is in ~msterdam een tentoonstellingi Polen deelt mee ( Polen ex-
poneert ook). Met de~e a~nkondiging wordt ae verg. gesloten. 

Er wordt een religieuse ( kath.) zang gesongen. 
( Geteekend) 

De Voorzitster nowrow {Towrowa) Au~usta en ~eor. me•r. 
/mevrouw) Hatgjczyk 

//opmerk. uitgang 19a" beteE:1 kk"'"mevrouw: vrouw V'W ,owrow of' van 
Hat·)jc~yk dus Ratajczykowa ------- - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- , 



Compte rendu 7erbling dstmn: 
(.Protocol) .ra~r 1949 . 3~11.484--: . . 
üen 3-den nov. 194E3 O':l !J uur no m1~dDg in het zaàltJe V"'n neer. ,,ynen 1n 

Hee.,rlerbeide vopcit eer verg,:1det1""' plo..,ts v·•r (ie v.:UoiJ-11. qfdee.llng v~n 
bet Verb!'lnd v,.,n 1-olen ir> H~l1Ilfl geJqd r1oor tiet Best~mr . 

Voorzitter v~n he~ Verb, heer Fr 0 r p e l steiJt rle n~endn ~%U de 
verg. voor . ls eerste p~nt: het iezen v~q rle yorres ond~ntie met_de 
Consul Gen . v~n Folen Leszek G u s t o "'' s k i. e (..Ousul 1n zyn br1even 
la 1t zien welke bel "lngr. rol speelt de vrouw, de moeder, óie verte9enw. 
alle Poolse n ~ tl on· le gevoelens. 

Volg- . Jmnt : k1e~~en v~n 11et bestuur . 
"" ..,ekozen '?onJt "is voorzitster: <~evr. G. .owrow, 
. secret8r~~se : rr A. Rat~jczyk. ~l~nnen voor 

Dan k~mt_een verslag Vfln de lç:1~tste vergadering van _Z.K.P.~·:/IfY'~r de 
Kerstv1e.n ng, f je z'll verbonden worrlen met een f','ezell 1ge f 13rtlllle- dag. 

De vrollWen- sec tie zfll ac tier mee- werken en deelnmen in de voorbereiding 
Ile det~ils v~n ~e m~a m~~lty~ ~orden besproken. . 

~en b~ t ~orilt erenomen om 1n rtoe komst de vergsaerll"'gen om de 2 maan
rlen fister F-ÇMID~ de woensd~g *'~~op ae woensdag van de verg. van het 
Verb'3nd VHD Po.1:en . t;oo wordt de vergederinp- be;:;Ioten . ;.~ugustyaa 

IJ . protocol is ge teekend door de voorzitster 111ev r . ;,1owrow en de a eer. 
nna Rt::t~jczyk // .. owrow..L moet :üs \lo·vrow yert~:wld worden)) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ook een compte rendu V'7n een ~dere meeting VAD dezel fd e vrou 17en afd( v .Z.P. 

Beerlarheide 16 . 3.19~ 1949) 
De 16 mqart , 5 u1;1r n.m. i n het za~ltje , yneo in .ieerleli'beide - de vrou\'len

~fd. v~n het Verb~nd vqn rol€n, De meet1ng begint m~t een religieuse zang 
,en leest ~- versl'3.e- v'.ln de l~1tste verg!:!deri'1~ ; d~ vo!:rl~ ~oe.dgekeru:: d . 

te voorz1 tster U. owrow deelt mede d!'l in:~~r:en v. 8-lo Ja"'~r en de Jeugd 
v . l5- 21 (llitnof!iJ:rlDg v t .o.o-1ee "'"Oll"u 1!"\t die om d-e .2 welten zal voor üUx 
~am . zr:tke e~ 1Y'B'f', en Dll1 ook p/a •• ynen.cJ-' 7Lc;;u~-Y /'""~ ~ ~ 

·~~~~~;=-~o~otJr~e~emn vrouw die net een kinaje heeft ~h~d en ziek lie~t wor dt een 
c1deau voorbereid v~n een vle~ ~n. volgen~e verg~derin~en worden ~angekon-
1 i pd door Re"IOne brie fkSi8rten. lfe teekend: 

Voor z . !Hevrot.J.W Gust8 ttOWrowa Secr. Anna Rat9jczyk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

{proto~ . v~n een mee .1 ) Heerlerbeid 11 mei 1949 
11 me i 1949 om 5 uur n.m. in het z~~l t je v"'n heer .. ynen in rleerlerhei de 

de B.&:&:tx vrovwen- sectie. 1ieer een reJ i P'J et1se zang. .beh!"llve ctrie O'ttlden 
11

.3 is niets ~ls lidrnBns,.;h~p ~ld bi~nen ?ekomon. ' 
fv1evr •. iOmrow deelt mene, ri1t het Verb.v.falen via het Pools Consul"l1t een 

schryven nR~r •"rscrnu heeft P"estuu,rd naAr de foolse .tost-Jpear-.o~nk betr 
alle ~n r olen vroeooer ?'e~n~1~de ~tt_.rqgen _geld/ • 

J,e U en tr. Poolse Ver . 1n L1mb:urg ( Z .K.P . 1' .. ) I ;letterlyke : de ieder!"lt ie 
v~n alle K~th.Poolse Vereening~~&fin lirnb;,r )//oude emigr·>tie//neutr<:J':!l// 
dat ZKPr koxt cloet st<:!ppen om I.Ln Februik t-e nemen voor de jeugd van het 
zoo gen. Hvi§_voor .t'olen en nl. 2 keer p.week. 
3) Een fel ie i t"l tie briefkaart is gekomen v~ ·t .Consul 1. Gus towski en ook 

een nank9ndigiag v n een ':!C=viemie ( feest J /W'"eere v • .1rr .Chopin voor de 
1-2 juni (heer lieinen //?//) de 15 Juli ga ... t n!"~r I-olen een excursie 

ae 25 mei is in Amster1~m een tentoonstelling; f olen deelt mee ( lÓlen ex-
poneert ook ) • ~~et de'7e ~·mkondiging wordt de verg. !resloten. 

~r wordt een religieuse ( k1th . ) z~ng Peson~en. 
(Ueteekend) 

.te Voorzitster ToOwrow ( uowrow"l) Aucrush en t>ear. mevr . 
/mevrouw} tfat·1jczyk 

I /opmerk. uit wm~ tta.tt l}e-tee-k4J!"~-me·v PGUW: ""Vrouw ~Oi7r.o..w..,oj,._-;v..,:m 
J:ü.n,.jczy~G.vs~ttb.ic.pykow~ 

----------------------------------~ 



//t?/ p.sM. r? 
p/. ;, J' 'l' ~ ~ .. .?j./ 

Rapport van .u.:.:> 

aan Lffi 
i~o. 1458 

17 APR. 1951 

Be • : ?ool ~,:, ~ TKO ..... !C 
ACD/ e.' · -

,_oA~' :---:..;;..._:_'___{. ( r 1 o f5 'Is . . 
...,P,.At•: ~:::: ../~~ ~· ~ 

Hierbij c opie v an een ranport; aan Afd. C., be
treffende Ki .. .I ~TKO'"SKI • 

.t!I'xpresse heeft hier belangstellü:g voor . 

KB, 16 April 1951 

p 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op respectievelijk 10 en 24-5-51 werden aan Clippe 
en Expresse brieven nr.CAH/51/418 en CFH/51/103 
geschreven, waarbij hen de inhoud van het rapport 
107595 b i j zelfde CO werd doorgegeven. 

28- 5- 51. v . H • 
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In -~e,..·orlaud is 0'1 bezoe1~ G(neest 
(rer< ctev.r ven ·ct oolse blad I ~ ODO ·-~ 

• _ • ~~ J J-'-'- h0"'i't in e · r 1 nd '1efti ·c nro "'0. .,.. nr'.e
c;evocrr" te-en de ll.ndere- olen, Cic vïor ·en bescl10J\7d 
e.ls fascis·'.~nn . 

De \nders- ?olen zouden de Polen in e~gr~tie 
OT)n:..e1.r·; in een 001 locr willen bctre en. 1 • ")rOT) '.gee, ële 
Poolse neutraliteit . Vo1;cns hem zijn de _>o1en· do }r 
cle .esterse l_a.nclen verrn.dcn en l1e f.t "ol en genoeg 
~ebloed. 

:ï.: ..?..ODO i 'CZ is echter anti co , •1.m:i. tisch en 
V'-"r··cp ·elw!oo:rdigt het ster stc :,0cl J te vo.n de 
socialistisc ,e Boeren-r"')aJ."'ti1j in emigratie. Door :·eder-
1 "!nclse "'·olen ordt de 1artij vru1 K. gebrandmor ·t als 
cle "tock.·t·wl...,- -..,él.rci.j AU als felloi'·-travellers . 
Aangene .en orc't dat het blad c;esubsidieerd wordt V&1 
uit ~olen l~1ss ondcr·rondse ~eg • . angeno en wordt cl t 
de co ru .unisten een en ander ooglui .enél. toelaten omd1 t 
het blad de verteeldheid en te o.""~zf'":0::rheid v""n cle 
Polen in emigr tie enorm bevordert. 

2 . K. wor(.t besc"u'even als een oud verbitterd bijzonder 
ambitieus ·an, doch zeer be ':\'Jaan.. 

:; . De .Anders-Polen \Jense 1 een militante on positieve 
houoing te~enover de con uni"·'·en. Door hët bezoek van 
K. in l~e · rland is er E>en breuJ: ontst· :m in de Poolse 
Katholieke V ere ic-ing in Hec1 erlémd. Deze verenic-in. ·· 
w· s in r!ed"r~ < .cl steeds min of me r a u.tonoom en had 
we~nlg of seen contacten met Londen of Joolse ·)artijen 
in emigratie in ~ndere landen. TJonden traciJt deze band 
voortdurend te herstellen en nrobeert dit te doen door 
m:Lc1c1el van 01ld-strijders organishtie . tonnen werkt ' 
voor al met Ir. r~c Q\f,c, '· ( ~indhoven) , die beschreven 
worèt als een "s~belkletterende officier' en die niet 
de sym~athie heeft van la3er OD de sociale ladder 
st ande ~olon in emigratie . 

4 . Het pract1.~c 1e gevolg van het bezoek van ::. :.s : 
-rovinc~e ~i burg vrij el geheel over naex ~., 
Breda: minderheid voor K., meerderheid tegen K., 
Amsterr.~~ voor K., 
Twente onbe:cend. 
K. is niet zelf in Amsterdam of Rotterdam ge~eest , nel 
i!l. Limb1.~rg en Breda. 

'DO. ·EcZ wordt sinëls zijn bezoe'c zePr veel é'oor c e 
-'olen rr-elezen. Uti;~C t An De:n s tegen. .e 

De ')aters KO .. A~JJZ'!)k.C- ·,st; rran) , rector ~::""'~ (Erec1a) 
en pater D _ '3 ( 1i nbur .. .:,) zi j:n vollcèig ir-1 het sc'.,ui tje 
van K. ger~~a-:-t . De -pat :;.•s W I en PTJU zijn 
ster1: anti :<:. C..t N SI<.J 

5. J.angeno 1en wor<'lt d t c1e PoolsP. Disschop in Rome geen 
actie wenst te ond r.ne1en te en de "P<Jolse nriesters die 
voor ·· • Zl.Jn, d "'r 'ome df.! ~a.tholieke boeren in 'Polen 
niet van zich wenst te vervrcenden. 
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DP conclusie van ons ~oolsc contact is dat de 
c l~tsir€ stelli; door de co unisten in de h·~d 
'\':ordt ge?ler"-t . 
De act 1. vi tei·lJ van hc·t; Poolse consulaat z 1 zic:!:l 
zeker richten op het bevorderen van de te;enstellin~ 
en het aanmoeè.igen van de Ki1I TKO D -onderneming. 
On zijn tou.rnee in redr-rle.nd gebrui"'"te K. een 
argu'll.ent dat zeer insloeg , n . l. dat de Ned rlG.ndse 
autoriteiten en pol..i:Gi0 de activiteiten v<m de 
sabellde+-tercnde en co nnlotterende oud-strijders zeer 
ong · rne zou zien. 1=--t zou in het belang van de Polen 
1. .. 1 l~ederl~..,d zijn vooral [;een partij te trekken en 
neutr al te blijven. 
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Aan Hoofd E . V.D. 

Het volgend~ rap1)ort is afkomstit; van een betrouNbo.re rechts ge
orienteerde Eool. 
----------·- ·------- -·-- --- --·-··------------ -- ------·-------------

De l oolse gerJeenschap in Hederlanü telt ongeveer 
6000 leden en de Katholieke ~oolse oróanisatie rond 1500 
leden, welke verdeeld zijn over ett elijlce plaatselijke 
afdelingen, zoals Breda, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. 
Een groot gedeelte van deze Polen zijn oud-strijders uit 
het Poolse leger van Generaal Andersen, dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op verschillende fronten heeft gevoch
ten. 

Zeer onlangs is in de boezem dezer organisatie een 
zeer belangrijke kwestie behandeld, welke de gemoederen 
nogal heeft beroerd en waarover - - dank zij het feit dat 
de meerderheid der leden zich niet bij de beslissing kan 
neerleggen -- het laatste woord nog n i et is gesproken. 
De vraag, welke aan de verschillende afdelintien werd voor
gelegd, was of de Katholieke Poolse organisatie in Neder
land zou toetreden tot de Internationale Combattanten Or
ganisatie (eveneens bes taande uit ex-servicemen) . Alhoewel 
meer dan twee derde van het ledental hiervoor bepaaldelijk 
geporteerd waff een gedeelte een neutraal standpunt innam 
en s l echts een minderheid er positief te0 en was, is de 
toetreding niet doorgegaan, zulks druDe zij het optreden 
van enkele Katholieke Poolse geestelijken, die hier te lan
de de zielzorg der Polen oienen te verzorgen. Twee der 
felste tegenstanders waren Rector Zvrem in Breda en Pater 
Kowalcsyk in Ams terdaJä. 
Het argument dat door de Poolse ge.estelijken (de felsten 

'f-' onder hen zijn de rector in Breda Pater Evrem en Pater 
~' Kowalcsyk in Amsterdam) wordt gebezigd is dat men hier te 

lande niet het voorbeeld van de landen van achter het 
ijzeren gordijn moet volgen, waar geestelijkheid en kerkuit 
practisch elk terrein is weggedrongen en plaats moest ma
ken voor allerlei wereldse zaken. Zij vlillen dat de Poolse 
Katholieke vereniging een zuiver- Katholieke organisatie 
blijft. 

De meeste Polen in Nederland, bij wie een grote mate 
van verbit~ering heerst over de verwerping van het voor
stel tot aansluiting aan de internationale oombatanten 
organisatie, zi jn het met deze argumentatie niet alleen 
in het geheel 1net eens, maar zij betwijfelen ten sterkste 
of dit wel de reden is van de felle actie, v1elke van de 
zijde dezer Poolse geestelijken tegen het voorstel gevoerd 
is . De algemene overtuiging is dat de politieke overwegin
gen hier de hoofdrol spelen. 
De Polen, die in Nederland asyl overvinden zijn namelijk 
niet gerechtigd tot enigerlei politieke activiteit. In 
Frankrijk is dat naar verluidt echter anders : daar kunnen 
de Polen wel degelijk aan politiek doen. 

- Volgens een -
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Volgens een zeer betrouwbaar bericht staan de Poolse 
geestelijken hier te lande in regelmatig nauw contact met 
hun geestvervanten in Frankrijk en bijzonderlijk met di e 
Polen, die de z.g. "neutraliteitsgeclachte" aanhangen. Deze 
ereepen menen dat een vergelijk met de co~nunisten wel dege
lijk moe:;elijk is en prediken dienten0evolge een houding van 
afzijdigheid in het hui dige conflict. 

neetor Evrem in Breda zou zeer geregeld contac·t onder
houden met de redacteur van een Pool s blad dat in Lille ver
schijnt en deze neutraliteitsgedachte propageert . Rector 
Evrem zou deze Poolse redacteur reeds enkele mal en te gast 
hebben gehad en hij zou voorts als correspondent van het 
Poolse blad in Lille optreden. Evreru, de andere gees telijken 
en hun verdere aanhangers zijn volgens deze Polen volgelin
gen van de beweging van Stanislav l.Iikolajczyk . Zoals bekend 
was b . g . in de oorlogsjaren minister-president der Poolse 
regering in ballingschap (te Londen) . Na het einde van de 
oorlog begaf hij zich naar Polen, welk l and hij echter in 
October 1947 ontvluchtte. Hij bleef echter volhouden dat met 
de communisten viel samen te werken. 

Zoa ls gezegd bestaat er grote ontevredenheid in Poolse 
kringen in Nederland over het feit dat men zich niet zal 
kunnen aansluiten bij de Internationale Comb~anten Organisa
tie . De ontstemming hierover is zo groot dat men reeds heeft 
gedacht aan de vorming van een geheel nieuwe Poolse vereni
Ging -- naast de bestaande dus -- welke zich dus aanstonds 
bij de Combattanten zou aansluiten. 
Men vindt het echter eengroot bezwaar om in een klein land 
als Nederland met een zo kleine Poolse gemeenschap een tvreede 
vereniging te gaan stichten en is onder meer bevreesd voor 
de wonderlijke indruk, welke dit naar buiten moet maken . 
Desalniettemin wordt er nog steeds over gesproken en men 
meent in bepaalde kringen dat nog voor het einde van di t jaar 
de nieuwe verenigi ng zal zijn gevormd . Men is er in deze 
Poolse kringen overi gens van overtuigd , dat i n de Pool se or
ganisatie i n Nederland communistische infiltraties hebben 
pl aats gehad , alhoewel men niet kan bewijzen wie de "infil
tranten" zijn. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat rond 1500 Polen bi nnen 
de komende maanden zullen emigreren, de meesten naar Canada. 
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eleerd moeet worden. 

Onze contactman heeft thans uit Den ~a e~n p~rtij 
ze. inlic tinsenPtnten m~e ebl"acht, d e door de ! cz·scnen; 
d:i.e \· illen e .. ligr<:::.'en, ma~ ten \JOrden . ngevuld. 

Verder deelde hiJ mede <.k.t een ze1.er t cvi·oul·J 
L .nru. .. s'<':i.lle, Nonende Lë.x•: kf.ltr·aat 8 ·i;e ~ :tl versum de emi
grat! e ve:! Polen m'\a:c' Canadc f~ nanc1e6J oteunt. 

D~:::e m::::vroU\'.' l'li·~. ·seille :1.., Poo:tse vm1 geboort:e. 
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• POLSKIE TOW .KATOLICKIE 

w HQLANDII 
I 

Breda, 
• I ' 

Jo st~ézcia l9Sl r. 
K~o ~a6omye1elek1e Breda 

• 

• 

De -
Jarz.d6w K66 Lok. P.T.K. 

w H o 1 a n d i i . 

W zwi~ku z ueilnf. propagand~ "éciltlejszej wap6*pracy" P.'I'.JC 
ze Stowa1 yszeniem Polskich Kombatant6w w Londynie, prowa~z0nf. vu 
~l.·dszego. ~~=\~':~- p~ze~ Prezesa Za:rz.du G*6wnego ~.~.K. p.mgr .T,in·-

.• lai p.:· .: •. ,.lnl'leW:l...:Za, p.Hekn.ra, p.WC'rnera l. 1.nnych, Zar~·;~'. 
:o±a ok • .t>.T.K •. ., Rrrizie, jako :~o'*o za.lozycielskie naszc.~ ')e, -

niza · ,ii, u·.v:.za Zl1 sw0j obowi.zek wyl?owiedzie6 swoj• opinl~ w tr .; 
:::r:.·.·,ie i ~ . Jda6 • r.) Vliador:wltC'i wszystkich K6• LoL P.T.K. 

~/ Powyicza a~. a 3 8 t.zw. '~li~sz~ wsp6*prac•" z ~.P.K. w Lor-
~ynie zmieTza do urz kszta*cenia P.T.K., od 5-ciu blisko lat sa
modzielnej orgari~ac ji katolickiej, w kom6rk~ podleg*• ca*k~wicie 
Centralnym N;tadz ,. ·· ( ·.P.K. - inaczej m6wif.C, chodzi 0 zl.ll"vlidowa-
nie organizacji ~vlickiej. 

2/ Powy~sza d.k Ja jeet prowadzona pod haelem "zjednocz•·:i•.ia eH1 
narodowych w ·;,al. e o niepodleg*oé6 Polski". Tyre.::zasem ak~ja ta 
juz min~~a ei~ z ~elem, gdyz prowadzi do wewn~trznego rozbieia 
naeze j o'l'.."ganizA.<- i., kt6ra sta*a zawsze na grun·.:i e zasad Polalti 
ca*eJ. ·:·r... ,"leJ i ~epodleg*ej w oparciu o reli ·~i~ rzymako-katoli0.
k~. Co ;~!: ~ j r.~ ze bardziej smutne to fakt, za czynniki poli
tycznc 1 :;r !.yfl-.kj • same a• rozbi t r· . Ob~cnie I- . T .1 • N :iolélndil stvi 
w ob:Li c~u teg~ r;amego rozbic ia wskutek akc ji pro-kombatn .. llckie j. 

3/ Rozbj : ie P . • x. . stanie si~ fakt .:m nieur,:i.km onym, jt:.31i b9a:.. . .. ·: 
dzie sj,_ f:"~l::ow 'v1sp6*prac~ z S.P.K. na zasd.JaC'h projcktu umo•ry, 
kt6ry zo r Ta;t r0 :.:\! s~any przez Pr ezyd i ' llD Wykol'.awcz e Zarz~du Gl6'.\'-:
ncgo l.T.I{., ~nyz wielu naszych cz;l. -n.ków ni( podzicla rrz<:konan 
poli tycznvch :•a~z;clnych W*adz kombatanckich w Londynie .1 z tcgo 
wzgl9du r ~~ chce nalczc6 do S.P.K. 

Ostatnto Ko*o ~as~c otrzyma*n komunikat Nr.l Prezydium Za
rz.du. C·*0Nn.:go P. T .K., k't6ry w spos6b otwarty propagujc przyj~
ci . UJ•· wy o 11~ ·.:.s l· .:ozcj wsp6*prac~ 11 Z S,P,K. 

,, Z''t:i 'lZku ' stwierdzamy, ze komunikat ten zawiera ::~e-
rcg f::t:\:tv ·" 11; •;o .•· eh z prawd•, a w szczeg6lnol;ci: 

a/ ~ie ~ , · ·: .'1.'"J.~, ze P.T.I{. i S.P.K. maj~ te samc zasady 
i c c lc, b •. ·:.. er .3t : ~;u·': T •.Jlskicgo T -wa Katolickicgo stawia l'l~ picr
wszym ~iojscu lS ; ~kajunic potrz~b rcligijno-duchowych c~~0r~6w 
Towa1·zyetwa (art. ) ) przcz poc+.;,:b ianic lJwiato~. ogl~du katoll ·~kic-
go (art.4), natomiast Statut ~:.P.K. w Lond~:nh wcalc nic ..:;~awia · 
sobic za c ·~ l zaepakajania potrz cb rcligijnych . Sprawozdanic S.P.K. 
za 3 oetatnic lata, kt6rc na 108 "tronach opisujc wszyst~ie prze
jawy d~ia~alno~ci tej instytucji, nigdzic ni t wepomina o ja~ich
kolwick r0zultatach dzia*alnolJci tcj organizacji na polu rcii- . 
gijnym. 

'c/ ; zwifJku z punktem 3-cim w;ymicnionc. go wyze j komu.r..ika
tu Pr~zyuium Wykonawczcgo Zarz~du G*6wnego P.T;K. stwicrdz~y, 
~c nic jcst prawd·~ jakoby zatwierdzcnic proj~...ktu umowy z S.P.K. 
nic apow')dowa*o zasaèniczych zmian Statutu P.T.K. 

W r~ccz~~istolJci sprawa przcdstawia Bi9 wr~cz odwrotnie, 
bowicm w razic uchwalcnia projektu umowy przcz Walny Zjazd P.T.K., 
organizacJa nacza sta*aby ai~ organcm zupc6nic podlcg*IT Cen-
tr~lnym W~adzom S.P.K. w Londynic, gdyz naby~aby prawa obowi~z-
ki oddz ial.u S.P.K. (art.3 projcktu umowy). Ponadto naet~pily by 
ami~ny Sc~tutu odno~nic poetanowicn dotycz~ych: celu Stowarzy
ezunia, cz*onk6w i organizacji w•adz (art.2 projcktu umowy). 

W razic zatwicrdzcnia tej umowy przez Wal~ Zjazd Delega
t6w P.T.K., organizacja naeza przcstanic i stnic6 jako samodziel
na inatytucja staj•c si b~z ércdnio narz~dziom i ~rodkicm S.P.K. 

Dot ehczas nic W~'J)adltu hv 

,!; 
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g~ni~acja polsko-katolicka na a c c . opy zrL~l~~oja 
r owolnic ze SW(go charaktc:u ~ako oambol~ZJ.C~t~~f~kim lub 

orz dkowa~a Pi~ inncj o n1cpcwnym o J.CZU 
~iz a~ji 0 zabarwicniu politycznym jakf jcat S.P.K• 

••· ·•• I •··• ----
Ze i':zgl"du na to, pro j~...ktowana umowa z S.P .K. zmicni*aby 

zasadniczo Statut P.T.K. 
/szyatki L za~ zmiany Statutu mueia*yby uzyeka6 zatwicrdze

nit; nL:tylko 2/3 Delcgat6w Walncgo Z jazdu P. T .K., lecz r6vr-. \ 

OJ. C Z~ 

1/ J .Eks.Je.Biskupa J.Gawliny, kt6ry z urz9du sprawujc 
nadz6r nad pol:":kimi organizacjani katolickimi na uchodztwie. 

2/ J .::kG .Kr .Biskupa Brcdy. 
3/ Rz~du Hol ond~...rokicgo, kt6r~mu poprzcdni Statut zoe

t a* prz,_d*ozony do zqtwicrdzcnia przcd 4-ma rticsi9-cami •. 

Z ubol~...w~ i-..m. strticrdzamy, ze p.prcz...:e Kinezel i jcgo 
zwol ~ nnicy ni1 3&j'c na to upowazni ~nia ani Walncgo Zajzdu 
Dc l cctt6vt P. ·r.: .• 2 ni ca~cg" Prz czydium Zarz .. du G*6wncgo P.'i· . 
K. UGilnic ~rrJ ,_,ç:uj._ umow9 z S.P.K. j '- zdz~c po Walnych Zcbr:::.
niach K6i ~~ol< , lnych P. T .K., za co b~di- musieli poni-::36 odpo
wicAzialnL·-' ~ .., bc.c Walncgo Zjazdu Delcgat6w P.T.K., gdyz tak 
po~t~ :JU .~~c;, : . s*u.Z~ juz oni cclom naszej organizacji lccz 
c c lc.!n '::' . P . K. Londynic. Tcgo rodzaju propaganda jcst przc
ci;Jnd. i t1.: vLoc · P. ·r .K. i jcr>t powaznym naruszt.nü;:n Statutu P. T.K. . 

P~ 1io.r -~~ ."tj•c vtszystki c. Zarz9-dy K6• Lolta lnych P. T .K. o 
p o .. •y·: ~2· -.. , Jq:· · Ji.d Ko*a Breda zarazcm koMunikujc, ze ~Valnc 
Z ·. ~ 1·-.--: c::- -.r. r. 6w Ko*a Lok . Breda posta nowi*o w grudniu ub.r. 
v·y~t• · i · .. , . • I .K. jc~cli Walny Zjazd Dclcgat6w opowic ei9 za 
p')J~o;t(· - .LCm z • • P. K. -

ZARZ.._n K!J~ LOKALNEGO P. T .K. 

w B r e d z i e 

Otrzynuj9-: G.R ... ktor P.E.Kat.w Holandii 

Wszyscy duszpasterze polscy 

Wszystkio ~arz~dy K6• Lok. P.T.K. 
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.1APPORT Yéin KB 
voor O.V.V. 

Nr.: 1430 

Betr.: K7liA'.rKO,'fSKI 

.. 

KB , 28 Maart 1951 

Uit goede bron vernamen wij het 
volgende corr~entaar op onze gegevens betreffende 
KVIIATK01/SKI: 
Hetgeen wij aan afdelin{.S C. ter1 kennis brachten 
in ons rapport Nr . 1384 (ACD 102921) zou geheel 
in overeenstemming zijn met de algemeen bekende 
rol van ~JIATKO#clKI al s vertegenwoordiger van 
MIKOLAJCZYK. 

De stuwende kracht achter BJ/IATKOWSKI's 
activiteiten zou Prof . KOT zijn , een van de meest 
malicieuze Poolse emigranten politici. 

Het werd overdreven geacht te zeggen 
dat .I71IAT.KOIVSKI zeer bekwaam is . 11 Narodowiec 11 zou 
een blad zijn van tamelijk la~g niveau. Het wordt 
ve r spreid en heeft invloed onder de lagere groepen 
van Poolse emigranten in Frankrijk • 
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R.U'PORT van KB 
voor C.VIII 

Yr. : / 38'1 

Betr .: propaganda in Neder l and tegen 
Ande r s-Polen door ~IATKOWSKI -~ 9 fa 1951 

ACO/ 

In Nederland i s op bezoek geweest KWIATKOWSKI 
(redacteur van het Poolse blad NARODOWIECZ in Pa rijs 
K. heeft in Nederland heftige propaganda gevoerd 
tegen de Anders-Polen, die worden beschouwd als 
fascisten. 

De Anders-Polen zouden de Polen in emigratie 
opnieuw in een oorlog willen betrekken. K. propageer 
de Poolse neutraliteit. Volgens hem zijn de Polen 
door de Westerse landen verraden en heeft Polen ge
noeg gebloed. 

NARODOWIECZ is echter anti- communistisch en 
vertegenwoordigt het s terkste gedeelte van de 
socialistische Boeren-partij in emigratie. Door 
Nederlandse Polen wordt de partij van K. gebrand
merkt als de Stockholm-partij en als fellow
travellers. 
Aangenomen wordt dat het blad gesubsidieerd wordt 
vanuit Polen langs ondergrondse weg. Aangenomen 
wordt dat de communisten een en ander oogluikend 
toelaten omdat het blad de verdeeldheid en de 
onzekerheid van de Polen in emigratie enorm bevorde 

K. wordt beschreven als een oud verbitterd 
bijzonder ambitieus man, doch zeer bekwaam • 

De Anders - Polen wensen een militante en 
positi eve houding tegenover de communisten. Door 
het bezoek van K. in Nederland is er een breuk 
ontstaan in de Poolse Katholieke Vereniging in 
Nederland. Deze ve r eniging was in Nederland steeds 
min of meer autonoom en had weinig of geen contacten 
met Londen of Poolse partijen in emigratie in andere 
landen . Londen tracht deze band voortdurend te 
herstellen en probeert dit te doen door middel van 
oud- strijders organisatie. Londen werkt vooral met 
Ir.HECKtmR (Eindhoven), die beschreven wordt als 
een "sabelkletterende officier" en die niet de 
sympathie heeft van lager op de sociale ladder 
staande Polen in emigratie. 

Het practische gevolg van het bezoek van K. 
is: 
Provincie Limburg vrijwel geheel over naar K., 
Breda : meerderheid tegen K. , minderheid voor K. , 
Twente onbekend . 

K. is niet zelf in Amsterdam of Rotterdam 
weest, wel in Limburg en Breda . 
NARODOWIECZ wordt sinds zijn bezoek door 
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KB, 8 Febr. 1951 

- 2 -

De paters KO~ALCEK ( AmsterdaM) , rector EFRAIM (Breda) 
en pater nA-mEK (Limbure;) zijn volledig in het 
schuitje van K. geraakt. De paters RO~.~fl..LA en 
PLUDZ YNSKI zijn sterk anti K • 

Aangenomen wordt dat de Poolse Bisschop in Rome 
geen actie wenst te ondernemen tegen de Poolse 
priesters die voor K. zijn, daar Rome de Katholieke 
boeren in Polen niet van zjch wenst te vervreemden. 

De conclusie van ons Poolse contact is dat de 
splitsing stellig door de communisten in de hand 
wordt gewerkt . 

De activiteit van het Poolse consulaat zal 
zich zeker richten op het bevorderen van de tegen
stelling en het aanmoedigen van de ~NIATKOWSKI
onderneming. Op zijn tournee in Nederland gebruikte 
K. een argument dat zeer insloeg, n.l. dat de 
Nederlandse autoriteiten en politie de activiteiten 
van de sabelkletterende en complotterende oud
strijders zeer ongaarne zou zien. He t zou in het 
belang van de Polen in Nederland zijn vooral geen 
partij te trekken en neutraal te blijven. 
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~cnDte eind~ bro1st . 
~0r verdcro o~:ïjnte:tie or.'l.\i:t·en·t de G. J:l .K. gaan 
hierbij en1-:olo r.>'culc':cn • die s.an con Pool hierom
trent toe[;ezonden \'/1;-ll'tlcn , boneven~ do VCl"·taling 
hior,ran> 
Het is niGt to ve!·;:lac:h"!:on , de..t de S . P . K. in Zuid .. 
Liml>ur3 ooit :.:;eer storl{ z·.:ll •:.Jordon 1 claat· de I} . T .K. 
oo~c sloc,1ts zvak ccorgunisecrd is, wat hieraan te 
uijten is, dEt c1ezc zich 01.) h0t standpunt 5esteld 
:1ooft de llioi· vcrblij.,rcndo l'olon toch te :runnen 
bereiken , ecm[~ez:l.en de meestem in d1.3 cezellenhui
zon in ~:roterc eemecnschapl;~n bij cl~ao.r leyen . 

No. 79. 

Als antwoord op Uw schrijven No. ~d.d. 17.1.51. 

/t~l /vi. Jl 
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nd r do ooJ.de irnm gran'\1-...l: 
land te o1rm. -~irm D c e.ll 1 · c t 11 van het :tndi vid. 1 
reni~ gen o~ mate·:-· el e bied to verst:::t'l'"'""l Nj.et 

Z<.) goecl was C'}hof~eT en ia :u.o dsrt mE.n J.angz am a""n de eigenliu ... e 
zj.t~, van onze pol:ltieke e.ni ,ratic v r11esti) de idoologischa ZiJde 
en llet doal vex-geet r1a.arvoo:x men eigenlijk in het buitenland 
gekorneu :i.s .. Zoals wij alle·n io ël.e .lola'Gaile maanden van de diens·t 
bJ.j de Poolse atrijdkranrrten (p"~; .-2 o) voelden do.t een etappe 
Vém. ons leven. ·teneinde li.C?P zo kan men oolr. thans bemerke:tl.9 
na de ove:rgang nae.r het ourgerleven, dat een nieuVTe etappe 
bog:lnt ~ waarin ous nietlWG tair.en. wachten" AlJ es we.~r.; zich 
afspeel·ii op :Lnternation..ru.LJ g{;)bieét V1ijEJt e:r·op~ dat de de.g n::l.e·t 
ve:c :te dat de bev.:c~jding van r,:.ns vade:r·).e.nv. uit c1e Russ:lsche 
ove.~:heex-o:l.ng eon v~mzol:tsprekende aangelegGnheid voor de gehele 
\\e:teld ze.l WO:i.'den zoals nu de ontwjJrJ~:eling van de toestand 
in het verre Oosten. lJ . .t:t. nieuwe ·t:i~·dperk \'aarin Hij nu komen 
z 1 ons Iliet onvoorbe:z:e:." ü. en ge:l:1oJ ~erd van onze lcame,-aden 
v nden die :ï.n de :Poolse Wereldvel Ióing S .K., verenigd zijn.~ 
'i ij oeten absolu.ti:li onze krachten ~amenvoe en en e11ger concao·.:; 
hebben in de or,gÇtnisatiP. want alJ.e n dan besta~n; er een betare 
1r na om onze doeleind8n te bere· f.k n a~·voor \ i, gev·oc:hten 
h bben en VIaaTVoor Jj.j zullen bl:l.j en vechten Inf:'oim:..tiebertch"' 
·ten voor de Poolse OUd=S·t.r='.Jc.ers in ederland nebben de 
volgende doels~allingen: De oud strijders in Neûer.land ovex de 
nerl .. zaamheden m;~.n S ,P.:Ko in ando:r·e landen ~n te liohteu en 
ook al .e anderen va"tt v· om:-i i eb t;j.ng te die11e11 over de act i \ 7 i tej:t 
van onze kamcrBden in NE.dcrland onze taal~ lcunnen wj.j a.D.een 
volledig uitv::.oTen indicm. ~~lle ottdo:etrijde:r.·s die in Nederl.snd 
verblijven onze doeletn~en etev..Jl""n" 
VliJ vragen Uw meo.ew·;,r}r.inr~<> 

., ... -oe--•o:~oa.;.-•~--~~":""'""~c:ao~~~<tt"Je..'::'~..;.- -o .... ---··- . 

Redaot:Le:: AfdeJ.iug S P i\ ck:l>lt')~~.laan l;L 
... he-ven, · 
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_ et buit nlanc zijn are 
m aasadeura vau de Poolse belangen ijn overal waar onz 
oolse emigranten z-i.J.,l is .en eru gevorma. van Pools oeiaal 
even en de organ.is.- tie heeft zioh verant oordelijl~: gesteld 

voor het verdere cv.H;ur~~e '\Ol alevenp voor soo:B.1e hulp~ 
voo:r. manil.'estat1.es van nn?e ideologi" ohe 1traoht tegenover 
aot1es van vreemden~ 

J~fdelin6cn S • .P,K~ beerliaat) heden ten d.age in tien landen; 
Argentlni~!ll België~ Fran.k:ciJk I a.lië, Ierland 11 Canada~ 
Duitsland (drie afdElingen :l.n de beze·ctingsLone~ der 
GerüJiiie:fden) 9 :6witR~-r:-J.and~ zweden en Grooc Fl.t.ittannië" 

Ol·g.smisatieL•comj.Lè 1 s zijn werlczuam in~ Oostenrijk~ 
de Libe.non 9 .Afrtk'a~ e.n ~ll1S~G.,.A.fr11ca., SP <·-e;roe:pen bea·taan 
:i.n Ch:!.J.i~ Denema:rken en U:rugayil onderafdelingen :i.n Nederl8.ndv 

r ?.:iliëv 11oorwegen en Av.s·t:ralië. In de Vere11i de Staten 'V'.?..ll 
hme:r 1.ka we11 ken --"'e.rb1ndingsgroep n" BuitendiEll'l heeft S .p .K~ 
contact rost en brengt z~j hulp on cultureel g~bied voor 
vroegere Poolse solda·tern j.n de U .... A Nien.w Zeeland . ., 
quado~·" Gr·.ekenlanä., Venezu.ela. 9 PeruJ de republiek 

Do · nioa en hei; schie:rB · ~.and alaklm Het if> een ·ol.dongen 
f J. .. li dat de .ern Vali d ver€ni ing en het lau· kt er van 

emocratJ.sche onafhankeltjl:-e ereldorga.ni a1;j.e 
a ormà. zijn- De orgec.J-:üsat· e e· ... ont de legalo Poolse rege'"" 

ring en h.."\ar hoofdr- S .,p .K~ i verbónden mot de gehele 
Poo se emigra·tiep SeP.K,. is n~~.et de regering va11 een V1.1 ije 
ot a11 d:le een real:lstisch bestaan heef"cD doch eOï.'l jonge 
volksveren:lgillg die in moeilijke omste.nd·i ghede:a ougebouv:d 
is en a.J.s dusdanig ·u oo. het ve't"derc nastrev€111 ·van haar doel 
dool e.lle led.-:ïn gest61.:md. üiOE·i; werden< Ellcaar steunen moet; 
he·c hoofddoel zijn v·an all n,., Sanenwe1·king j,n kame:r·ru:~dscha :>"' 
pcJ ijkt~ sfeer biedt g:ro·i. e voo;r<lEllenp nie·o alleJen voor he·~; 
geheel doch ook voor de enkeling .. De s·t;rijd voor he·r. 
·· •nrenocaanä.e i~ de reden vr.:~n besteau V€l.n s ~P~.K,) 

S .p .K.. is een organi "'a·l:;:l e d:t.e voor ha: lede:.'l en ö.e gehele 
Poolfse emig1··9.··.:i.e na de .,o'!."lcg d·'.ent n alti;d baa1· doel 



• 

• I,ear a mlej.din~~ va:n sen 'beslu l t genomen tijdens de dez:de 
bi 1e .n.ltoJlS'ï. van de S ~·,.Cr. l)etre .. · ende ctu·sue~en vo')r le:Lders 
op ~oei al gebieds welke do'>l" de Poolse Y ftM C - " met medewer= 
kj.! ïl n .;.~ .. - ... K e;eorganiaeerö worde11, hee li men de ve:trtegen= 

· g·Jrs v n S P, in Neo.erland ook hiernee op de hoo&'"te 
d en door e m d . e:r .i.-ng v n T .-K· i. it verder 

n emaakt ~ .Het hco:F.dber·tuur van de -T "[" in Nederland 
t b alo ,en v·· jfi.ig )r<.'\Ccn·i; v m d koe en vo::>r zijn 

• ·,e nenel\ vr.n icdet· d;L d ze cursus volgt ... :cot genoe= 
n h e t men vaot kunm.n st 11 1~ d t op hadan zeven-ti. n 

on vandeP T-K- in I(derland zich voor deze cur:1us h .. bben 
emeld ue g:r.oo"'ti te tlf" • jkh den omen voor ui·\i een on." 

vo .doend au tal social . ( :·.o. .raP die theOJ:·e ·isch en p-:actj.soh 
b hoo:~~li:ik onder .. eg• 2:t;n Theor ... t1sohe en prac"~ische voor.,. 
be idil'lg en goeo.e v1il ~ .. i jn de v-:>orw·:uardon om een hoger. 

· 1 op organise:torisch gob:i.ed :., bereiken,. ons <1oel voor 
het ~aar 1951 is hc·i; ~ro:rtthm van n:leu i0 gro pe~1 van sociale 
lei.öez:o n daal~doo:t· het po .1 van de o1·gan: ntif.! ·te ve:r.ho;;eno 

be ')!In n men ··îe werlr:en met 



"'..,. . ..,n ... Jo rdi e:r 
enke oolse v renigi 
J. en begonne11 

'Witaez·lEnd., 
-( p 2'J,45o 1iJaS in zr·~ich de Vi6l'QE: S~P.l .. ~bijeenkomerte Op 
deze ijeenkoiJlSt is bekend gemae~kt we'l:i S PoK" in Zv1ii;serle.nd 
beroi r~e vo.o:t: Poolse be langem zoals hulp D.an ziel~~.:m, tnvaJ.id.en 
enz .. 
z~edono 
-1n-va:r·bemd met de antlgra·tio van de ·voo1· it·t.er van S ,p .K" 

n Z eden naar Can21.da, heef·t d heer B~ Kurovski deze func· 1e 
overg nomen.) 
Ge n, d nieu\ 13. 

Dë orgariisa"'Gie del' S ... p.K v ord.t steeds groter~ In de na.as .. lie 
toe o t ze.l de aci;ie b Jginnen in ieuw Z eland Spanjev 
op e _ alkJ.snd ... e:i.l·:mden en in Bra.zj.lië,. Ook in rans tarokko 

orde·1 drie S ·PoK• ·-kringen opt>ericht c 

Emi~ati~ naar U.S~Ao 
-- In .. vsrband met áë moeiliJkh ä.en bij het verlo:·:i.jgen van visa 
voor de U S.,A,. na.er aa11leiding van de regelingon betref·f:'ende 
niot ... ·~.~oelat:l.n~:> van 6ommnisten. azisten en Faecis·iien moe·iïen 
Poolse emigran'i.ien d~e ia èi.e UAS .. A., willen immigreren zioh a.ru1 
een onà.erz oek onderwerpr,m o 

H~!P bij cmi"a.tie" 
- . ;m:l -pöQis., Jiiëffiëlanso ui:cvoBre11de oomm:l.ss"i.e heeft be ·encl 
gem9alrt; clat de vakboua.cn :!.u .P.u.straliër lUeuw Z0ele.nd en 
Canada hv.lp bebbc~n beloof.C:I. aa;n ö.e en<:~n die n.a~n· de!>.:e l.c 11den 
wi l.let'l emj.grere.u" 

tanvragen z:!. ju ·i;e ::ric''ltt .. n Yl ~ voo · Au ~r l' ë: · ~ Tom 
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UITG VE VAN PORTHETTEN VAl\j D GENERAAL STEFAlll ROWECKI ( r'G·ro·t1 ) ~ 
wat~~~ ~·••--=: ·~ r ~"..,.-.:.:la:::sca •:c;:l -

Door stuttie vv.n tle Pool[3 ondergrondse be\veg:.lng heef·li men 
eJn por(;re i; kl:\i.:m(~n uitgoven ·.ren c:te Generaal Howeoki~ ll~t Yoo:r.·.., 

m l .. ge ve:r.zc"'lishoofd in Polen diEl na zijn arrestatie j'':i -343 
ir' Sak JGnhau .. en gedu:n-1nàe de mae.nd. Au.gustus 1944 li<Jenl vex·mool:'d..: 
D .ze portre-'Jten z:t jn Ye:r..•:ri j· h~a.:t· bij he Poliah Undex·g1·o·t.:md 
Mov 'eirli 1939 ... 1945~ St 1dy TrustD Barclays Dank., Iilid 11 23 Gros= 
v nor G rdens, London S \ 1~ 

O.BK 

Heb je in je karnar onder vele naere ze. en oo· een ei~en oek? 
Dat bc k is je grot..; n·iend. en or ch-:1 b ar in je eenzaamheid .; 
Het ;:) t. er niet om dure boelcenve:rzameling na an te legtren.., 
Iedereen moet: een kleine bibliotheek hebben 9 die hem als hij er 
naar kijkt aan Polen herimle ·t~ 
Pools boeleen zijn te coon b j cl volgende firma's· 
1., Gryf' .Pu.blication L·td~ 169 Q 171~ Battersea Churoh Roadg London s ... w~ liJ}, . 

2., Oentrala Handlowa S:PE~ 57. ~<lbrooke Rd, London W. g" of 
18 .. 20 Q:ueens G·ate Te:n:ac- P s . ~ o 7 o 

;., "Varitas' , Katolicki os~·od ·lt \Vydawniozy, 2, Praed MewE, London 
.! 2 0 

'} .· Ksi .. (n)garnia Polska r orbis" 38~ Kn.ightsbridgep tondo:n.tl3.;W~ l 
5,, TeJ.·.n/Rybitwa/ DooK Co. !.tel :1, Allf ·ë;hi .,. Lane,T;onclon~ So~L,]8 
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IJJ. v l'bsma 
V\"}!ren·· gin, ï.i.l l1!c•lt~rl~~-11<':, \ ? 
pl a ii:Jcl:i. jk., groepsn h >bl,on 
:in d toclrowa·t; een heclri.; - ·e 
is te voo:czien~ E11.:lgc Io:i · ~ n 
'en • ppo:r.i; betrefx emL t'l.e;:.e z 

11 J .1o·1ï hoofdbestt'!.V.:C bj.nm;n t · 
oen ch~::m.a v~;m. 

2 c ~p:i: orm_ill.2 . 

1 :) c 

Om de .i jze Ya..l"l eam nv.rGr j_n duideli jlt te w.ken be:rich·ï;en iJ 
nog hot volgondc~ 

J.. De aangelegenheia vau de Sl.'\m~n: erkiug tussen beià.o O:ï."g&nisaties 
ie niet op inBtegatto v..1.u een dezer organisaties geschied i 
Bet is dl~ingend r.toOÖ.r:ïalrelijk d t alle Poolse or.ganisa·ties 
met heiize~fdc dofll Z~lCh vez:enigen om hu11 gezamenlijke k:r:-ach"t 
in de ~tri jd voor ilet vr.i jo Polen beter ·te ktmnen ui tbv.i ten-:. 
Ex· zal een tijd komen :i dat men van het hele Poolse volk eil 
voo:cal van de emigranten veel offex·a vraagt voor de ·coekomst 
van het land., Alleen verenig<iG kracht zal ons in staat si.;ellt:sn 
ha·t :lél.eaal te be:r.eikel'l ~ 

2 ~ MOllkl"ii het g~11ral z:toh voordt}en dat de verbinding ni.e·t to·t 
stand komt~ dan "bli;!ft de· huidige toestand bestaan zode.t 
alleen s"p,..JC"=kernen b:lj p.,TclC:«>g:f.'oepen Wo:t·den opgerichto 

3 · Be·tref'fende de bijlage delen wij U mede:~ da·ii er geen ver= 
anderingan plaats zullen hebben in de statuten van P ... ToKo 
Alleen worden aan de~e statuten enige nieuvJe richtlijnen 
van S ,.,p~.K~ toegevoegd ... In verband met financiële aangelegen.,. 
heden betref:fenö.e beide organisaties \'Vorden wij gedwongen 
ons .. ce verenigen v 

4., He-'li schema van de samensmelt:tng ;;an beide verenigingen kan 
de souve:r·eini-ceit van PoT ~K!> niet aantas"\:;en., Ingeval wij 

het schema aannemen kunnen wij integendeel rekenen op onder= 
steuning van de wereldorganisatie S-P.-K<> Daardoor komt PoT<:-Ko 
op de weg waar onze vrijheidegedachten gemobiliseerd woi·den 
en de Poolse doelstellingen veuvezenlijlct worden':' \'lij h-ypen, 
de'i:i j,eder die over een gezond verstand beschjJt·IJ begrip "toon·\i 
voor deze zaalt en ons op dit gebied helpto 

Hoo:t'd.bestuu:r.· van de P.T .. ICo 
in lijederland4, 



•• 

2 
::" .. 
t: 
::. 
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1:> fll • - ~ .. • et ci:I.<'J vn:n d 

n09r.•t de plJohc€n en :r· oh"t<"l1 ven S 'hK. ovm:-. 
zal dc:lZBJ_ft!c 1.)i J 1 . e 

beho'l;tdl: Oif,(!l "''lijko leHiing.., 

bel.o ·'f·t; g€-cm v t i..1 •oo ·din ~ to dragen voor financ2.ela 
eli ;.~kr~ a"'ugc!.egen e en f1 ventucle · a:;; liekoi·"iïen veu 

7 P 'r K~ geniet op het geb:l.ed \rc;:n ;L • .manciël!G en materiële 
·toe .ij~ingen dezel:fde :cecrti.en als S .,P .. .Ko 

8 De leden van P-T·K· hebben het xecht '\--an elJe s"p.,l(" ... voor", 
l.Aechten gebr&lik "'Ge makene 

9· Loden wm PoT?K" d:i.e op S-P.!{.-bijcenl<:omsten El.B.nnezig ~;iJl'l 
moeten de voorscht'iften van S Pe-K· opvolgen 

}Q. Bedoelde samenvJerking houdt op te bestaan : 
a 'li:unneer 2/3 van alle PTK=lcdc.'n zich uitspreken teF,en deze 

samenwerking-') 

K 

b .· indien de schei<:hng VlOrdt voorgesteld do'>l.' het Hoofdbestuur 

11 .. 

12" 

van SPKo 
De overeanlcomst korrrt tot; s'lie.nc1 zodra beide ve:.cenigingen be~· 
Sl')ten hebben t ot een :Cusj.e ove:r te gao.n o 

Voorlopige regeling~ J.n het Hoofdbestut'U"' van :?rKp gekozen VOOJ' 
1951 Wc)rclen mtnstens ·twee leden van de S:PK delgatie in Neder 
hmd opgenomen 5 waaTvan minstens een ztt;ine; krijgt in hét 
ui tv oerend comi·tè van PrK 

----•~~ooeo ~a-----~ 



KOMUNIK.AT 
INFORMACYJNY 

IJ POLSKICH KOMBATAHTÓW 
W HOLAHDII 

Ro I( I • St:vczen 1951.. Nr.l. 

OD Rw&{.CJI. 
......... 

S wiadomosc obov.iQZku .... ·obec 0 jczyzny zdecydowa~a ze zet - r; 
.r1PrZ oo~ "' "" i '10 c1 n,....obilizq".ii z Pol?kich Sp- Zbrojn"ch,w o~romnej 
:wej mf':=;~ e ">OZosta~ n~ obczyz~1e, by "' inn:vch warunl<:ach i "'innej f• 
ltli e d~z~r<; .öe.realizacJi celu,JBkim b"l! je>st nrzywTóoenie Polace 
wolnosci .1 nlel'}odleP-lOSc1. 

Los tak zz:z~dz!l,ze 1)0 de."-lobilizacji cz~sè zolnierey zn~drowa
~a do ~oècinneJ zie~! helendergk!ej.~nzie w zaciszu i •zdala ed oá~ 
kól'i naeze j wolne j rnrs 11 nie 1")0dle•tosc iowe j, l)rz-yst~oiona d.o eto!>nio
wej r ealizacj i z~dan BI'}Qd:eczne-Jrulturalnych. -ilal• ~ newne zalety, 
gdyz u.mozllwi~o cz~scio"Ae odbu~·anie t.zw . .. .kryzysu zaufania"•-sród 
uchodzotwa ?Olskie~ w Holandii draz ~ozwoli~ akupic ca~~ ener~!~ 
na • dcinku lllBterialnym !)oszozeg6.lnych uchodzoów ozy tez organizàc j i 
epo~ecznyoh. · 

U~e~ atron~ .bYl? i jest to, z e l")Omalu zatrace ei~ w~asci~y sens 
naezeJ l'}~~ityozneJ ~m1gracji 1 zapomina si~ • stuanie id~leQicznej 
oraz o celu,dla jak.1ego nozost~li5my na .,bczyznie. • 

P•<Sebn!e jak w ostatnich mie'!Jl~oach aa:uzby w P,S,Zot\'YOSUWaliSmy 
zblizaj~oy si~ kre s tego eta~u naszego zyo1a dEiS ,_ orzejsciu de 
zycia oyY~ilnego, r6wniez latwo daje si~ zauwa!yc ti rozpoozyna si~ 
nawy ~k:res ,w którym ozekaj~ nas inne zadania • . • 
. Vydarzenia rozgry\'.aj~ce si~ na arenie m,t~dzyna.Dodowej wskazuj(l 
ze n iedal ekl jes t juz dziE«llkiedy konieez~ c "-'YZwolenia nasze j OJ-• 
ozy~ny z ?Od j ar&roa sowieck es- b~dzie dla oa~e~ sw.tata apraq. tak 
; ara

1
o ocz:vw 1st~ , jak inne wydarzenia,rezwije j~oe ei~ na Delekim ~cho

uz e. 
Ten nowy onoee,w który wchodz~,nie MOze nas zastac nieorzy

g.oto.•Hmy.Illi .1 odizolowanyml od reezty naezvch kolegów·.zrzeszonyèh 
'· 8.~1ato"eJ organizacjl, .1a~ jeet Sto"·srzyszente 'PQlskioh ~mbat~n
tó~. l..-..eiHY zes"oli'- nasze v.ysilki dla naw!~zania Sciálejezej 4ot
noèc! " dzia!ani~ organizacyjn:vm,gdyz tyl~ wtedy zreali~ujemy oele 
o kt~re walczylismy a o które jeszcze ~alcz~ b~dz1e~. ' 

~~ikaty Infornacyjne Polskich l~mbatantów w Heland11 maj a 
za4en1e z e'loznac. ~mbatantó•. w holandii z dzislal.cio SPK "" !~oh 
kr~jeoh jak równiez intormowac egól ~ dzia~al~o1 neazych kolegów 
• olandii, Zadente e"·e b~dzie.l!IY . mogli oad:kowioie "'Ykonac orzy 4tkr 
ZlftiU "OT>&roia r;>rzez ogól kombatantów 081edlonvoh w helandfi 
Proe!mv o weoód:orao~. ' · • 

- 2 -

N AS Z ZNAÁi, 

StoYerz-.rszenie Polskich ... \.o!llbatflntów nowstalo "' jesien! 
194!5 roku,a "..i~c v, rnom~nc1e k i edy t\ali~ si~ swia.t naszych na~.zlei,a 
PolPka orz~ chodzila ~od nov.~ oht~ecj~.w mornencie k1edy v.ycofywano uzna 
nie l e Roln,rm vladzom R ,P., a 11a €i'l1~aoj 1 demobilizov.ano 2,:3. z. 

Te 'IA. 1· :. lkfJ.,sryo~ecznQ.,sanol)omoco'l''{l. i ic'leeY.~ <>rR;anizacj~ powo~ali do 
-ycia b'•li zolnierze rol~kich Si~ Zbrojn,·ch,którzy nie godzÇ!.c eie z Ra 

... ~ncon{l !crejo\\l oml'}acj~ sol'iec~,zdec"dov.ali ~1~ nozoetec. na obczyz
<,i- i :'lie nr. i~cie ?ro"~A adzi<... delszt_ 'IA€llk~ o w-yzwole nie Ojczyzny z jarzma 
':':> ;unis tycznq~o. 

Ze 1(h>n uni .: Ptov. e.rzyszenia n r. emigracj1 1 rozbudowY\\'anie go " a ka
l i s ~ i r to v j ,1o ryrz ~~rane j dlu ~oleki ~ojnle v. oboj~tnej - jeèli nie 
.,.rec z wro.-:.. i : .i r1ie.i.lzynarodowe j atmod'erze polltycznej,~arod narodów 
i ')€Jl€' t1•. , któr":l "')OlPc~r rozbi t!:-:O\' ie emip,rac~· jni'' unieroozliv.iali apokoj 
P ~ s•Jo;:yv.rn i e 0'.\0CÓ\' zv.;rci~~two -'IA. o!cresie wzajemnego braku zaufania 
~· o inR t"tuc ,i1, 8utor~'tetów 1')011 tycznych i wojs ko .... ych, 9rzy bralru Odt?o-
•· i e t:lnich zesobó~~ '!leterielnych i srod.kóv. dys!',)ozycy jnvch -'tl.yda'\\a~oby sit' 
")rzeds i~ ' •. z i~c iem barè.zo trudnym.. 

A jednsk v ci~~u nie.ciu lat Stowerzyszenie sku?i~o w e~ych eze
r "' ~ '-'cl' !dlkf'dzies 1~ t tys 1~cy cz~onków ,rozrzuconych Yt 24;-ech krajach po 
· o jt..nne go o~> 1· t lenie ?ola~{óv. . ... o!nierz ~olski 'JO deroobilize.oji znalaz;t 
forrilY z~ .~t~?cze ".e wlasne.1 1 -,olskie j 1 sood:ecznej organizaoji.Znak"SPX'' 
stel s 1~ sy"lbolE.~ s.lu:!.b:V :?olsce w jG j dQ.zeniu do odzyskania niepodle• 
na:osci a ~.la s.:K,rozsiane r,~o 5wiEc1e 1 "rawdziwy.:n.1 ambasadorllmi e?rawy 
?Ol skie j . Ne ~· ·szystk1ch n1emal terenych os iedlenia,SPl( stad:o si~ za~z
ldem I)Ols'<ir: go ::-.ycia SI'}Olecznego i na jego barki S'?ada na,1wl~kszy cio
zar "rac i odryoniedzlalnosci za r;>odtrZYflt.V\'enie duohe. kultury narodQ1f8j 
nieslenis ryo"locy •,•· ramach oryi<:ki sno~ecznej,naniteeto\~ania s~ej sit"J 
ore z z v, crto~ c 1 id .:ot.'e j 1 or~aniz~~' j ne ,j "' obliczu akcjl Y.ro~1ch czyn-
ników, · 

'"~ ; ' " ": S·':{ i"' t'11. CjE;l dz isif'~ v. 10-ciu kraJach:w Arge~tyn1e 1Bel
t:""i1. F-r"'"l"ii IV~ lii,Irlen0ii,~~e~nflél. zl t . , i~h:m.cze oh/3 oddziacy w etrefach 
oku~acy jnych zachodnich alia.ntóv./, t, z.,. a jce.r 11 '· .... zv. E. c j i i W.Br~1 tan11. 

Kornitety orp.e n1zf cyjne dz!c, ~é. j~ : w i1-'Jetrii,Libe:nle,afr~ce,Afryce .. 
\·,schodnie j •• \..o:ra S?A is:tnie j~ w Chil€ ,JJsnii i urugwaju,delegatury záá" 
"· Holandii,.13razyli1 1 NorweP.ll i ÄUstrel11. ...,, Stenc.oh Zjednoczqnych .Mle
r:v!d ..Jólnocne j ')racu,1~ kornórki l~cznikov.e .Pon~ld t1t SJ? i~ ma kontakty 
i ':>rz es,r~f:' ïo.moc kul tu.raln~ b. zo:tnierzom polekim w Stanach Zjedn.4ine
ry l{! Pó;tnocn'"' ,i ,l~o~e ,j Ze land i i ,.8k\A:adorze 1 Grec j 1, Wenezueli1 ,Peru,t<epu
blice Do111inioé' i na ?ó;t\'.Ysr.>!e •·..Sl&jskim. 

SlJoisto~ ... "·'· v n~trzne StoYarzyezenie i jego aharakter organizao ji 
de;"lokratyczne j, ï01·\szechne j, niezelezne j 1 sw iatowe .1 sta;tv si{' jUz nie
octv.rcca lnv 1 f2kte:r'!l.Stoj~o od pocz~tlru ewego istnien1a na stanowisku 
ci~g~oso ( ?é'tls two · ?olsldego, repre zentowane j prz~z z\\·lerzchnie J ego 
... ~edzc ,SP~C los s'.Aój ,dziala nie i dorobe k s'9rZ~~~o z ca;toéoio. ~olekie~ 
:ycia c.rni~rf C:'' jne~So.SPX n1e je st r~dem nieza leznego ?anet'W'a, ~'Y?Osazo
nc~o ~ o~')O '•ie0 nié srodki dzia~anie i mozliwosc! real1zaoyjne1 lecz mlo 
dy!ll e to~· orz••p z~; nie.r.! S')olec zn"m L oow~t~!y!!1 w trudnyoh \i.'srunkacn -pokles
'co•:yych nestrojóv. no e.!lligracji.~ ja}fo takie 1 -jE:Sl1 nadal ma spelniaé 
!~e zedon!a ,-mu~ i byt budowenc r~kami wszystkich cz!onków.Sw!adczenie 
ne mrzyst. ~)ioro\IObc 1 mus 1 e tee. s 1~ zas~do obowi~zujQ.c~. Dzia.l~n1e 
w jednosc!,~ atde>sf~; rzc kolezeilstwa \\Yniesione~Zo z !?Ól bit.ew,de.je 
~szelkie :~rzv~ci jednostce,zbiorowoscl 1 stoworzyszeniu.Walka ~ 1~
utrzymanie jeet ~dsta~~ egzyetenoji SPK • . 

SPK jest orasniznoj~,która e~uzy czlonkom ·1 calemu polskie~ 
uchodtst~u wo.1cnncmu,-kt6ra jcdnak cel 1 eens ~Y>ego istni.enia ._1dz1 
~ ustewloznc j eluzbie PolecE> .• 
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Na ..t!.l.UGI-<aC Jt . 
Zarzod G~ó~ny SP~ ~rosi Z~rzAdy Oddzia~ó~ o ~rzestrze

~13n i e obo\\if.:<Z':u re iestrowania w•z:vst'<:ich cz~onkó..-. Sï'.i\., którz:v "'Y.1ezdza
\ .. bQ.d7. to na teren dzia~a1nosc 1 innych oddzia~ów SPK, b~d:l. tez dg kra
; 6"., ". ktr'lr~rch dotychczas nie- me jel'lzcze o~ni\\ or~l•niz~tc•r jnvch nssze~o 
tov.e ... z"szcmia. W obu \\ry"adkAch Zarzetd:V Oddzia~ów "Ainny orzekëlzv..-.ac Yo;f

•-r. zy cz;tonkó \1. 0Duszcza.ietc~rch ich teren Zarz~do\\i C;tó".nemu,"' miare moz
~o~cl ~~cznie z novvmi adresami tych cz:tonków. 

0 11(; cz:ton:co\\le S~).\ wy jezdzA ie. na terenv nie obj~te .1 eszcze or
r·;:-nlzt~cy j ne. dzia~b1no~c i~ .:)PlC - L.arz@.d:v Oddzia~óv. nroszone s~ o utrzy
m~· .... an ie :t{lc?nos c i z tv mi czl:onkami dooóki nie l')owgtanie tam· Jcrajo..-.e 
or.;nh·o .3?~~. 

--- 00 1""--

~~~áO ~vi ..... !U.!!. I ~\.O.L?û.cd.N.:. ·• POib1'..I wA.LCZf:C.!!.J" • 

~niu 29 ')8:3dziernika br.ukeza~ si~ 1')0 dl:uzszej przerwie 
oier....,szy nur:ter "Po1ski wa 1cz{lcej" , wydany jako dodatek do "Po1aka w 
j:o1andii-Gazr:ty iHedzie1nej". 

~ oxólniku ,do~~czonym do oi~ r .... ~zeRo okazo\\ eRo numeru,Zarz{ld ~ów
ny zwróc i:t ~i~ do M zys tl<:ich o~niw SflK z ape lem o oomoc w zapropagowa
niu 9isme oraz o nadf!y~anie koresnondencji i materia~ów do redakc.11 
nas zeg,o dodetku. At;>e 1 t en oowtarzarny oono..-.nie .Zarze.dy Oddzia;tów S'.?fC,lCo
Pite ty Or ~l3nizacy,inc oraz DeleP,aci ZarZ{ldu G~ó~nego ~rosze ni e~ o do
~ilnov.anie na s'<':oich terenach kol~ortozu "Polski Wa 1cze.ce j " oraz o ZC'T 
~anizo~anie sta~e e,o nadsy~ania koresDondencji.~ywa i sta~a ..-.ymiana 1n
formac j i :te.czy rozsiane po ~wiec ie s iruniska l<:ornbatanckie, t~orZQ.o .1eez
cze jedn{l wi~z sva j ajetc{l nasze Sto~~rzyszenie. 

Zarz~d G~óv.ny SPK l')ov•iado.mia r~v:noczesnie wszystlde ogniwe, it w 
najblizszvrn czasie ,o" r ócz "Pol<!l<i lhalcz~c-,.. i", ~voawAn"' . . 1 jako ty~odniowy 
dodatek do ''Po1aka w Helandii-G.N•"~Prlzie rflz "' "'ie~ it10U tednoet:ronl
cowy dodatek kombatancki W tVfZOdnilru "Urze:t rlia;ty" .AI')el nasz 0 OOI')ar
cie "i'olaka .,.. l>? l ~nctl i-G •• ~. ·· k h:l'n,ie"'Y r ó\':niez do wszystkich ogniw w od 
niesieniu do nasz".go dodatku .,., "Url·~ .u ia~yrn". 

.~ore~"ondenc .i~ do nedakc .i i "i,ols ki t•alcz{lce j·· nalezy ?rzesya:aé 
na adres: Red a kc ja ,; Polski 'Mlcze.ce j "· ,Zarz{ld li-~óy,ny Sl?l{, 18-20 ,Queens 
Gate ·rerrace, Londen,~. w. 7. 

V 
/ 
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W ZY-i{\ zku z uchwa~{l III Walnego Z jazdu S~.?t(,odnosnie szkolenia 
':)racowników os•üatow:vch i wzi~cia uclzia~u w kursie oswiato\' ~'ml~od.1~tym 
"rze z Pols~Yl'~ A w 'r'~.Brytt:1nii ze ws!)ó~udzia~e!ll przedstawiciel St>R w 
kicrownictv.le - IJrz ..: s~ane zosta~y do Uelegatury SP ... <. ~· Holendil 1 roz
r:>rov;adzone nast~t?nie 9rze z Referente kult.-oswieto\\€RO P '.rA: materiaey 
informac_y .jne dotvcz{lc.e .t_eRo _ kureul jeRO l?ror-ramu, OI')~ at, terminów i tp. 

Znrz~d G~óY.nv ?·rK w Roland 1, nr3gn{lc za checic swych oz~onów do 
zaoisanio ~i~ na kurs,zdecydow~ udzie lic 50 ~ stynendium tym,którzy 
Y~yka~.{l s i e s •Aiad ec t w::;m ukonczenia kursu z wvnikiern dostatecznvm. 

Z zadowolr:1ni2m nale~y oodkres lic fa kt, ±e z tere nu ho land !i na 
kurs ~a?!se..lQ. s ie 17-tu cz;tonkóYt PTK, 

ednl"l z noj\4 i~!cszych trudnos ci w nale zytym rozwoju oolskie~ vy
oia kul t•1ra1nc~o j'.st wc i~z niedostate czna ilosc l')racownikóv. oSwiato
wych,poslaèoaj~cych od~o\l.iednle przygoto .... anie t eoretyczne i prektyczne 
do oroY.·adztnio te j oracy . Tyl ko solidoe ~rzygoto..-.an±e w oo;t{lczeniu z za 
~a~em 1 ofiarno&ci{~ I')OZ'A~li nam na dobre nrzepro\\adzenie iniojatyw kul 
turalnyoh 1 I')00c.i;.?. /;/·n i~c ie pracy "' te j dziedzinie na v.yzszy !?OZio.fll. 

hAS:~.~.ë.tl/! .2HACY !'4.1\ .KO ",C 1951 ND;CH B~ZI~ W SPl(: ·r~IO:HZl~ KA!JRY SOJ.ID 
NIE PRZYW'l'O 1wAL~YCh SJ?Ot~ZNIK.O h-Ou \lilaW ~0 W Dl.A l.Jlit<Ui~ 'l.'O WJ!.N!.A ti~Zll:J 
}' Ii.MJY WE 'NNf'I".rt~!•.é.J • 
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KRONI~CA ODDZIALOW. 

HO~f.DIA.- Wspó~praca,za~ocz9.tko~anA orzed d\\oma laty na terenie 
Lo lendii .:ü~dzy ~o lskim To..-.arzyst\\eM ~·.ato1ieki1'1 a SPK, roz\\ija s 1~ nad
zv~rcza j l)Onys lnie .Przy l{o~ach PTi~ w Venle, V1iss in~ en ,.t:indhoven oraz 
nrzy DeJ..s.qaturz~, ~o\l.st&zy sc;kc.iü SP1C. ·r~ nE;jblizszym czasie nalezy ocze
··üa<.. povstania da1szych. J•Jozna si~ s~odzie\\a<..J.ze mi.tllo nieza~atv.ienia 
)1'7.-:;z IV rin1nv .Z.iflzél De1q~et6\\ i~ó;t ~·riC v. r.195U spra't'.y scis~ego po>ü{l
':<·.nia or-.:enizsc:v ineoo miedz" PTK a S2:C, nast~ pi da1sze usprti .... nicnie do-
.y-:hczaso ··,. .i ... q:;~ó1:prac:v, co niew{l tp1h.ie t;Jrzyc zyni si~ do mocni~ jszego 

· ·· i. jlZ<mi~:~ v•ycho(~Z~t .... a oolskie~o 'A rloh·ndi i z b.zo~nierze.ml,skuoionymi 
· ~zerc.f~ -· ch SPJ.'" i Sl')owodujE; z;t~czenie wysi~k'"' polskich ~ realizacji 
C ló~1 ··s1'l,...~.,..h ce;t.:_.-,u ' ' YChdZSt'-'U. 

lHL=.v~Á.-W dniu 3 oezdziernika 19~0 r.odby~ si~ w Dublinie Wa1-
!1Y Z.jEzd ü r\'} ZiL~u SPi~ Ir1andia.Po orz~rj~ciu s!">ravozdania ust~!)ujo.cego 
. , rze.è u z •-:ol.•.ir!"bieno~~ kim na cz~ lG, wybrano no~y L.arz{ld w sk~adzie ~ 
Prr: 3 -,~ : Z . Gnrl;O' i eh, v-lJrc; Z'.! R: H. C8lo, J... rlal b ins 1-:i i L, 1~ e je~As!<i, se Jcre~_arz: 
1 . • Cero~~~ki,? ~c~rbnik: ..:... Be nirska or<.,z szereg da1szyc!l cz~ . Zarze.du i ADm. 
He. v· iz:r jn ·. ,i. 

IT'ALI.n..-Pel')ieska -"I.Qfllisje. Pomoc" zorc..anizowa;ta w czaeie od 31 paz 
(~Zi8rnika do 4 lietol')aéh~ ub .r.S~iatov.{l ~' 1e1grzy!'ll~~ do cmenté'rzy \4.ojen
nvch "· Itelii. Uè zia~ ~ te: j pic l P:rzymce wzi~li b. !combatF.nci ze Y.sz~rstkic 
•cro.ió•• ,l(tflr'"'h '"'no,•is od~Pli R'fle zycte \• w~~kA ch nf3 ~.i:emi \\~og ).r: iej. 

~- ..)K bvl:o r.;;rr:z. nto\~enë ;')TZGZ c1e: le~--~cj~ Uc: (lzie.~u S .. l'.. Itelia z Pre
zcs•::.-1 Od~1zic:tu ~r:ol. W.Zahorsklnt, który j ednocz€Sn1.e w czasie audi_:: ~cji u 
0 j c a Sw. z!o::.y! zd:o~y~ néJ J ego r~ce uch\\a~~' III W~lne~o Zjezdu S.i:' ... \. w 
8 1Jrawi(; 1\olnosc i r .:.. lig ii i wyrazenia ho~du 0 je~ öwietemu. 

KAlüJJii. -Pr [ c ,· orRanizacy jne Oddzia:tu SF1C n~=' terenie .t~ned:v da~y 
.,_ \l.yniku ut,•orze.JÜ '-: 18 ltó~ z 1 €50 cz~onkeu'lli • .r?ol!limo duzych trudn&áoi fi
nE~nsO\'''ch i braku sta~eRo biurs, !)rzy jednoczEsnym szerokil!l rozrzuceniu 
osrodkó~ I')O l skich,"AYniki osi{l~ni~te l')rze z U~dzia~ se. nie~~toli~ië pozy-

. 1 

ty~ne. NTL .cY./o !;:11 ry.bryt./-Zarz~c:'i. ~dnz. i f.~u SPK "'· bryt.strefio J.Hamieo 
I')OO.l~1: O"'t. r.•t.nio lnlC ,Jo. t~' "' ~ :~oêin~!'1!'f.:3 1 11'd. .. 0:c..nie. '}rze z inn . osrodld. 

u.na .. ~ , ·L :;trz~ · r:leni& ;t~czno~ci ~~ ·- ~v.;,r-:1 c z?'~n:<:a,:ni,l(tórzy 'amigro
IAe li z iH·:'1.hc do !crajów ,ne tGre nie ~-::~órvch nie .ma j eszcze kornór e k orga 
n izecv jnych SP ~..:- '"'~daje SI') CC jéllny 4C>:nunikt-t, rozsy~anJ szeroko do r{lk 
sv,,rch cz~onlcóv. . J ç_ dnvm z zadan, jr-1<:1-:. sta j~ orzed ?Ol::ki~:1 ..-.ychodzst\\·em po 
lityczny :n. )c~ t -" nieF~Ubie nie:: s\\y~h cz~onkÓ\\. . 

1-.·o.rt v~..:..GI.n.. -ZerzQ.d G~ówn~r S?1C na oos icdzen~u "' dn . 23 \A.Tzeénia ub. 
r . ')O\~. i c rz~t?: -run~<:e .i~ DG lc~ata na t e r eni e rior'<'.egii kol. J. Or ~iko~:skiemu, 
%B.r.1ie~ zke:tM>.u ;• AF ~.~i '1..0b e cnie "rov.adzone se. w kilku obrod,rach !'race 
l')rzylloto"<J' ' CZf: , ... :· i -.cG na c e lu ~ov:o~anie do z.ycie normalnych ogniv.• SPL 

SZ',•.t..t.JCAL·, ..... r .• - • • c'ln.24 wrzesnie. ub.r.odbya" ~1~ v. Zur:vchu IV Zj&zd 
Oàdz ia;tu S~?:~ :,7.;,..; j caria.Dy!'!ku!': ;a nad er>rawozdani em wykazea:c-. duzc os1~
pniec i a us t P. mj~0~jch .... ~adz Oddzia;t\l ". ~-ziedzinie obrony intereeó..-. v._y- _ 
chodzcó'}· I)Ols~dch,za:""lié~Zkél~ych v. ózwa,l carii,ol')ieke ned chor:vm1,inl'iel1 
dsmi itl).~óvni ~ i inne dzie ~y · nru cy jak nl').a~c jB oS\\iato~a mia~y nele
z.y.te !'Üejsc ~.; "' ,.,ra.cé3ch Zer ze.nu.Z,1 azd. TAybra;t no\I.C 'A~adz€ 0ddzia;tu w nast 
~ kladzi e : :.?r 6 z~~s : dr. v .Re ko1.1ski, \\i c c l')re ze si: J ... >~o~ac Z''Ils k i, J. J a kubo..-.sld, 
sekretarz: inz . J •• Jodlin s " i,skarbnik .•• hes_t?_on0. 

· sz·~~..:..CJa.-·r; Z'<'iil Z!<U z wy j azdel'l do 1\.él.nady dotvchcza so\A.e~O l?reze-
se Z<.r rz~dt.' O-'i(:z5.:-:t-u S2iC Sz~ecja kol..c. • .oanasiko ,,sl:ie~Z.o-funl~cje t~ objQ.~ 
kol.B •. ..:uro1·f' ·::1 . ..., .> ,_ s1 z sz- r-

ivi.nJJO .. OSC I û~ULN.!!. .- Akc.ja or .c;l·· nizacyjna u.~:J.\. ~a..uc a -oora " 
sze kr~pi.Pr7.y..,otov'Y'·'·o.ne ,it': st ob:.cnic oo.,..:o:tanie OP;nn , .. 0~0"'l1rzyszenia 

'A ri .Z~ lenc'lii, hlc z~rnii ,na \\Vs0ach ~alklan~~~i~h 1 ~ ~rszvlii. 
. D:ü~ :::i st? raniOJr Zerz~è u Dd0.z ia;tu Si A tr a nc Ja ,ns terenie ~rok-

'<a or.c;:&nizuj~ s ie trzy ~:.Ol:f' S.l?.i.\.. . . . . 
· ~.4IGR.nCJ~~ .uO .::;·r ... ~aO ." ZJ.t.lJüOCZ.ONYCn.- w Z\\i{lzku z utrud~ieniami 

l .izowy'ili a:·ery'{;:;.ns ~d."li , :.Ia j{lcymi n a celu ~iedo?uszcz~~i~ do ~tanó~ osó~ 
Y.tóre bv~v c z;ton::e:ü ryartii kornunistyczneJ ,naz1stov.s.<1eJ c zy f'asz _ stov._ 
E-kte j, VIZd.l"'(lnie·· or.~anizac ji c1o •l'li:ch afilio\l·anych-, -emi~~anc i ?Ol~o~, któ 
rzy otr7.~ .. .-1e.1i wi z"~' "rze d 13 ryazdziernika · ub~r. , rJ.us z~ -:-1~ _ zi:!~Osi oo 

v.:tc:sc i\•~rc.l'l 1•:on:-ulatóv. , c e 1e:1 z !ozenif, o0.1')0\\lednieq,o O::S\\l..,dczenia d1a 
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or:'z ,. ~'< é' ni f \' r'"'·1 o::. c i vi z iu -:. wv~t~~ion'•ch. CJ<l 1:) .10 t~ d oc1c· t 1.:o\•.e kon-
t ro l · : . ..,co t. "l''" Z I")TO" :~ ~ zan:-> nrz 'C' ")rzyznani -'n \•iz~· . > • 

.)v JJ::, .,l_; ,, J. v ~l-u J.JA. <Iv .- 'ol~~~O- h;'!·' r"lrfllt!>l<P H cH1 e •rRC" '1 0\'.lada-
";~i , z•· i · :-.ri zr ·,'. 'J!~ o·· - ti.U ~ tr t- lii,d. t..elandii oraz ·-Bn<.trly _obiec a;ty 1")0 
~o e ">rz·r o· · i.··;r 1 niu ~ .:.r ~'blé !:n "' na t yc h t e r •: nt· Jh. Za ')ytan1a nalez.y 

!.: i -;"'0 \'t\1... ; . 
J-.tl !" t-.:- A 1 i;l : • . r . fo·: .Uo u.P.i1er ty- uene r e l t> ecre tary 1>.\~~ tra 1 Hm 

·. ,o r .'<:~:: rs l.Jn i o;1, .> . 0 . oox 3A9?,Syci.n !:!y,au::'trelia oraz 
. r . r. . J . :Ju l:or ~'d ,.Ji ~ triet t>r-c r e t .!ry of ·1·.v.Dunsten 
r o u c:; ,; , .l;r i~b .... n: , ~ue r: n ~ l l' nè ' .... u !': t ro1 i a . . r 

r . ~": l ::t ndic.• : . r •• ! . ~'· -~euona 10 , w_;ti <?n o l &e c :r; t- t t rv H.L..e~<m~ La
bc·:r t.- nlon , D. [,C, r.lutld ln~ , helllnr ton , tJe\• ue l c. nd • 

. n 'i.-: : . r . vor(~on Cu ':' il i. nó!, '-•en ·.! r t• l ..~-; er e te.rv r reas ur er 'Pra
~ 8 ·:·~ ·· ~(:· '- ..., ur Con r:r ': ~~ o i CanPèn , 1?2 , -·.cLar en Str . 
0 t tEn· :3 , C an.;d <- • 

-- X"< --

Pv 
1/Pora('ni" ..J··ü>tJ.ico"v <~lE• Or -'z l ö1:ów • 

. ?r ar' 'l·; 1'! n~e t : · i l· \•s?.vs t \-:- .1 1 ko••1órkom orP<.• ni z !'1 c" inv~. !)TOV.?dzenie 
iT 21 C'' :." n i. 1 · ,.._. ., .~ ~ ·· ~ 'J o c: l ,b );- :·r: io nfll nv i zor ,C1 t~nizov.u nv ,ZR:t;ZP. c: G;tó'.'.ny 
u .'~( zdec ~ ._ ~ L : :_._, •• zno1• i • n i., . z oioro\• c .i 'Jr r 11 \l'1er At y rn1e s l~cznika 
"Por ed n i '' ', ,. : t l.i~o " · · •1".. '< u :.vt~.:u •. ó;r i ··y :.!"zych or-~i"' orP~~ n~zacy,1-
nvc:1 . ,.o~ z r. "'oc::-.:t'. ,i ·n· r-, nu:·H:r c-t" 1. ">rze ::>":t~a •10 1'rv .,..y z..arz~d U!o'AnV. 

· ? i <= r·1 ·,z~ n\1"'1·-: r otrz:rflla.k. iar z~dy Odc'l z i t ;l:ó\,, ... ..O!·~ite tóv. UrRnn i za-
C" jnych i 1J <; l ··g 8ci. Ze:rzÇtnu Gd::ó",nego s ·? K " us t a lone .) ilo::. c i ~.o r oz
dz i r.:tu i :roz·~ ~2.:ani <:- 0."' ... ~ó;t.Dlatego ">ro~ if.~· o od \\r otnl-! :Jodan H: dC' _ L.a~ 
rz.:.ou G1:6vn I' ') I:H' r e EÓ W tych u.ó1: t któr € otrZY:tlY''élt. b~d~ " • orr•<l.nik Sw. ,, 

· i? r osi:flY i.~rz~d -: v.~rz. ~zvch o ' niv. ::> to :·. r.r z~•szenia o zach~ "P nie Áó;t 
o.o ,iak nu j intens~/\'. n ie ,j s z eS!o v.·•'-:o:rzy::> t on lb zar óv.no mete r i~J:Ó\\_ j~k i 
\.n,eP, "'l;; t ..,r ·· ~znyC'h,:.r! ': <> rr,,rcg \' · ?ot- :)c1 n i ku", L~U!16 1' " . ... .)oredn l l<A ;:,v .. let~ i
t;: O\"~Ilo •-; :1"'!" () :l<- r)O î r ::. ·C7.:· t c:-ni.. \l i V\ ' VO"~ ? ' 'O: t8 n~\l ~ k;taè:> n · i .,. "'1 18-
re no ... nO::> C.L O ')rf'V i ~Yt P. , P.'n" :O: Z F' '~.t. ' l'éi ,h l Cr- 1111• rwt.t~ T' 1 OYV . ~ 1"1 1(-tt'lr>r ('b "li~-
.)E:rlnokrotn ie \l r ece-. b~ u..,. K.LcrO\\t•ic;• :_)I·ac o~ .,, .i. a t. O\i)'Ch . 

.:;, i ,_· . :: i rs: i :::: t ronv li : ..:bc •• ó~ ' ï oszcze g ólnyeh 
vy-~ r zych '' : ' .:.s .-:,rch o r~ni~Aach ::,P.~.. , f1 z d:rur.d ~ .j. '10 4:'- ~i.,.. o ::; c i finamoo'A e Za
rz\1ciU G:.tó " !'lG~'" o,-ustr lono nr: ~ t ~ ;"J uie. c" ,rozdZl"l 1nl:-: z . tvn, z e .1~den egz . 
1rze znaC' 0'1" 'r- ~ t d.o u :..: y t l-::u rte f e r a t u .-u 1 t urc, lno-0::. 11 1a to~Aego Z.ar Zç.du 
Cë\c" zi<";tu , ... o.:üt e t u Crp.,::mizscy jne r.:o 'Az;::l • .Jele ;,a tury S .J1<. 'A danym lcraju. 
Au s t :r o:~li a- ?.er..:'- •, hfr y ka ·- is eh. -1~-· 1;z ., .c.rgcntvnü- 2 é QZ , l·U /'; tra lia- ~e ~z., 
DF- l ."'i f - 1 ':\ .. , z .• , ·3r~ 7yli a-2 e <7z . ,Chil <:; - l eP. z . , Dc: niA-lep.z . , .c·r anej 8-l5eP;z., 
Gr er: i o- 1" · . . , r~o l Anc\ i. a- lle~z. , I r l ann i s - :1 cpz., It r lie-:~egz. , •. :aroko-:_3egz 
:..:oneda- 2v e r: z . 

1
1li em.c;1 S t r.Br y t. - l"> e:~z . , ·~i "."cy S tr. J.•ranc.-~egz. ,•' iem

cy .• Ï ! '• • .~>.r:1 - .- ·1:~g~ . , .~orv·e '? i a - l e P.'Z. , H. Ze l a nd i : - 2 ë-: P_z. , S z \\ ~C , a.-1f.egz • , 
Sz~aj c Eri~- ;e ~z.,Dru~u a j -leRz., \~ne zue la-lc~z ., W, dr~t~nlB-23 egz. 

x 

• - c -

V{~JibNA l\B I f<-. 1Vl, 

Cz~· ma~ z u ~ i"ebie v. , obok wie lu niezb~dnych przed-
tniotóv•, v·;teconc l(s i.;,r-~ ki ~ 

:~s i :1·. ~a i lO st i\o\':'.": v ~ ; 1i-:: . ~ ~ ,. ; cc i~C: l cm, nieocc nionyf'l z'A;taszcza w 
S'C 'TIO"' "'Î·'' : • ·~ ~ 'o:-R h & Wi i. U.C z:· , •rti r"! , ZA~"'Ï·""i' ' IÏ. 0 i Z8S f)8 ka ja , ,;sra na 
v r fl ~l l •. O.:>" l l ne z:'J·' "' .J.. .. . .~ ... .. : ·Jl rrtt··· · é) t4 .JY ~ 1. .1 'A Zbo/l ... iCa O!:: obo \\ OS C c z;to-
'i i· i:{ a • •. .:_ z t: .:_ .. ::o .; ~~ ~o1 : t:•ch : !" i esozbior óv . • Po 9rostu 
.l(a~dy T) 01' in i en. 'JO:: i..ec1.al.. n i ·;. i e l ':t zbior e k \12: as n~rcli ks i? : e k, na l<tóre 
'1S trZ(1C 'JO f:l~ 'S l l CZ 8 f:Cffi 0 ols c e . 

lC~ i.;- ·~.'<:2 ool::ke · obczv;:. ni ·:~ , :· r' (.' t. n <:l i ni cod;t? czna,nrze nos i Ci~ 
v- T)OlskQ. r.J0\1 ~,"'· ">O l skie Z '-'ci e , ~ oolr"ci ::, ,, iat. Za TJ o z na j si~ z kél té'iloga
!'Ü'Jol~ ~dch fir.:n v:ydawniczyc h i zo.1óv ni ezv-;toc znie dobr F. ksi~~ l<i w : 

1/Gryf Public ~ tion L'I'D, ,lf g-l?l, rlatt•.: n ., e a Church ét d . ,London s . 
h.ll. 2/C entr .::- l u ï-Iu nrllo~a SPIC,5?, idbrooke Rd . ,Lomlon , ·•. 9 oraz:le- ~0 , 
~Uéens Ga t e Terr qce ,S . W.?. 

: ) / '
1V er i t .::.s " , !~ ... t '11 ic!<i Os rode k Wvd t:l \\·n i c zv, 2, Pra ed file \\S , Londen, W • 2 • 

4/ K~ l P<ï:arn ia Pol~ ka"Orbis" , 38 , ~Cn ightsbr i d EZe , iondontS . \i,l. 
3/ Tern/liyb i t v.2/ uoo l-;: Co . Ltd . , J. l, Allfath ing L8ne ,ionCi on,s . W.l8. 

He v.f'zys t k i ch ~')ra~nch,zv- iç.zanvch z S.1 1C n a t er (; ni e ilo 1a ndii , ne
l c::y ki <' J"0\.' 8l- ~ iE;l do Del c: P,a tury S P~~ 1!, ho 1a ndii ">O( ad r es: i nz . J .hekner , 
Jonc kbloetL:~an . 13 , !-, i ndhovc n , 

Odno:: n i':'; Sl)r <:··· r ~; d ~' kcyj~·pr r ~ov. y ch ns l P. zY si0 zg;toszac pod oo
d any aflr e s l ub t·.~ z do Re f e r enta infor~acy .jno- praso'Ae p.,o De l 2gutury SPK 
.. S, Vle rne r , ';Vle l c ;· élé· h ·eg 7, V c nlo . 



t ' POLS;-aE TOH.ARZYST'fD AA'r'OLIC.~.CU 
w iiolcndii 

Prezydium Wy~ona~cze 
Zar~du u&:ó•··nego, B· Data ste~~l6 poczto~~. 

K 0 ••l ·u l~ I .u. A T NR-l/51, 

I Ogó~Y· - Po~o~uj~c &i~ na uch~a~y IV-go Walnego Zjazdu Delega
-~.ó,. Kó~k.?TK "' Holt~ndii,odnosnie zaf(adnienia scislejszego powie.za ... 
nia organizacyjnego mif.dzy PTK l SPK,Prezydium \~J!ona~cze PT~ przyoomi 
1\. , 1-:. w nujbli .... ezym cza&ie maj~ by<.. !'lrzeprowadzone w !(o~ach Lokal.nyoh 
• .~ · . waln ~' ubrania w celu r;>rzsdys 1rutowania tego zagadnienia 1 zajecia 
c ··.·)OWiednicgo stano~iska. G~oeo~t1.nie nad epraWl\ nawi{lzania sciillejszej 
• ~nóJ:procy z S?K odbedzie si~ tajnie/na kartkach/, 

Protoköa:y z zebran inusz~ by<; przesJ:ane do sekretarza ZarZ@.dU G~ów
:u: go PT1C no jpóznio 1 do dnia 15-go lutego b .r. 

W Zl3J:~cz ~niu d.o ninie .iszep.o t.m:nunikatu Prczydium Wyk, orzeey~a 
<Jroj..:.. kt U.'!l.O"Y juko .rnateria;t do t1yshlsji, 

II.Intormocy1ny,- -
Z u~o~ü na to, ~:e sorawa zacieènienia dotyohozaeowe j doéó 

lut.nej we,.,é>;i:IJrao:v mi~dzy PTK a· SPK nie zoetatu ~rze:z •.·ozyetkich Delega 
tów nu IV-ym '..Arrün,yrn. Z jozdzie nale·z;yc ie zr·ozumiana ,Prezydium WykonE~woze 
·.·y jasnla oonit.e ,1 niektóre punlcty, jakie dotychczos budzi~Y wo.tpliwoác 1: 

1/ Sl"lrawa se is~ ego -poY.i~zanin org6nizacy jnego mi{'dzy PTK a SPK 
nie jc!!t inEI"lirov..ana ani orzez jekiekolwlek ko~a w PTK czy w SPK,ani 
tez przez czynni~i inne; po~sta;ta ona na tle nio\•.'{ltoliwej koniecznoSoi 
jGdnoozenie oolskich orgBnizacji,l"losiadaj~oych te same zasady 1 cele, 
dla us'1raY.nionie i s9ot{'gowania nie tylko pracy s po;tecznej ale tez ,_al 
lei o SpraY.~ Pol sktl. 

Nadohodz1 czas, który od ca;ter.o 1'\arodu polskiego a mote w Yii~kBZ'JDl 
!!toryn1u od tysi~czne,i emigraoji z<· :~<\a nie tyle ofiar,co realnyoh dO.o 
dó~ wurt~c l ~ f\r·t n ... ,.,i!'"lec 11 " ~ale ..: o orzy~z;tosc ;.IJ:"aju. Tylko sH:a,zro 
<\zona z jednosc 1, umoz.liwi nam wyt;)e~n ienle przy j~tych na s1ebie obolütz 
.lcó•·. 

2/ W "''Y"adku,gdyby sryrawe n uv it.;tzanla scis;tej w::oód:~;>racy miodzy 
PTK a SPIC stv;ta ~i~ kwesti? soorn~ i z~chodziïtaby obawa,ze jej reali
zac,je doorowadzi do oowik1an ore€lniz8c)' jnych a nawet do rozbic ia PTK 
- akc ja w kic r\mku zwi~zania orBEmizt~oy jnego obu Stowarzyszeti zogtanle 
wstrzy~ano,a ~~pó;tpraca mi~dzy nlmi b~dz!e trwa~a nadal na podstaw!e 
H!llO'-'Y.tktórr;,j tres<.. zatwlerdzl~ III Walny Z,1azn PTK w r,l949 oraz Z.G;t. 
SPK • .HÓ'I.nie :. ,."'·, .O?orciu o urno~~ z 1949 r. , przy 1\:o~ach PTIC b{'dtl powsta
•·o;ty Ssk~jc St?,· •• LJ chwil~ zwi~kszeni ·~ si~ ich iloSol .Oelegatura SPK "' 
Lolandii •'lo zc-: Z'!oJ:ae; Walny Z.iazd delegatów ~ekcji SPK w Holand!i,któl"Y 
~·y;toni Zar?.f>d Ga:óv.n:v SPK w I-.Iel•~ndii i doorowadzi do stworzenia w tYm 
lcraju Odd?.le.;tu SP~~. Istnieje jedn~lc obawa,ze w tym y.ypadlru P'rK wo wie 
lo wi~kszyn1 stopniu nnrazone byé mo·1.e na rozk3::ad,do któregQ nie powin
no ei~ dol)us c i<;. 

W Z\\i{lzku z powy~szym Prezydiu.~ Wykonawcze Z,G~,PTK sugeruje ~rZY 
j~cio ororyono....-ane.j Ufllowy w redakc ji obecnej lub tez zcnodyflkowanej. / 

3/ Przcchodz~c do tre&ci za;t~czonego projektu umoy.y,odnOSnie p.2 
n olezy stvierdziL,iz nie chodzi tu o zasadnicze zmiany Statutu PTK. 
Zarz~d G;tó~ny S.?li suP,erujo tu jcd~rn13 uchwalenie oewnej dodatkOwej re
zoluc j 1 irleotA C: j, okre~ la je.ce j zgodnosc z zasadomi SPK.Re~oluc ja ta~ bY 
J:ab~' zaJ:Ç~.czn.tkiém do Statutu PTK. -'ti oz~scl dotycZ@.eej: '

1
Cza:onkowie -

nalezy ro?.u~iec..., ~e ewent. zmian? od,.,owiednieP,o art,.:itetutu dotyczy~aby 
~:va:~czn1e AO~-'':'' (:h czJ:onków.Dotychczaso1'.i oz;t .P fA," raz.i~ orzy j~c1a1prq-.1·> ktu U·no~y, z:v~ku. j~ automatycznie rótAniez prawa cz~.SPa. W oz~soi 21 
dotycz~cej ol:'~anizacji v.~odz,SPK sur,eruje wproY.·adzenie instytucji Sfdu 
.u.Q l € Zeil Ski.:.. P,O, 

Zastr~e~r.nia sformurl:o\\ane w §9/ r;>rojektu o~rnniczajo w os~ 
sens ie ~;>rew8. nic których cz;tonków ?'r ... ~, t.j ,oz~onkó\\-uchodzców narodo~.oéoi 
nieools kic .i, !~tórzy nAb:Vli ora~E~ c zJ:onkowskie SPlC na 1)odsta~·ie obO•io.~u 
j~oe~o obccnic Statutu PT.r\: 1 umow:t·.B~d~ onl o~raniczeni " prmr•aoh &a 
F-iadan!e we ~;tadzach po;tótAnych SPIC, .. 

W § 4/ l')ro:j ~:. ktu Drno~y ws~o.mniany jest obo1'.·i~zck ettltut01'.'Y Oddzis 

- 2 -

i~"' ~PK 4)~~acan~<: skJ:ad r- k czJ:onko~s!dch. t't zest~·leniu jednak z § .,..,_ 
la~J ~~~ç :~~d~~r~a:mg;i gdgait~oyoo~1 anlu w ryornocy ~inansoweJ.udzie 
e 1 . . w • z a!l.om, c ~zar teRo obo'"'1~zku nie 11.ydaje 
Ogö '1~\\~zn~..;1, IJrt't:vc;; I)Of!loc finensowu i ma tor iB;to\\"a, jalq_i otrzymujo 

z tv~u~uy"' ~":.,a'"d~ l edntrall, ')rZóC\\'Y'?. SZB wo;ty"y' jakie Centrale otrzymuje 
p ·-~"' --= ( o ooszcze~ ln:rch Oddzia;tów . 

tr"'ol' on:~ to nele_;y zAznac~yc. _, ze oo ,.,rzy j~o i u nrojektu za;t~czone-j 
SPK 'Y • ~ <'l ~razo\0 '1rezcs ... TK autorn.ot~roznie ~·chodzi do Hady U~óY.ne j 

Jv~ n~. nio,bior~c udzla;t we ~szvetkich jej I')Oeiedzeniach, 
PTK. e noczcsnie ..,.. kfl zdyrn Wolnym Zjezdzie SP~~ bior~ udzia;t dele~aci 

v , Dzieki tcmu ~sk ~arzÇt• G;tówny ,..,TlC jek i cz;tonkowle ?·I'l( rnajR sta 
~- ~.P~Y~ nn dzie;t . . lnos<... SPIC z j cdn r: i strony I z drup.ic j zeS - na oohro 
nz~ \I.J:t eny~h. intcres ó~ i ,.,rze r>ro\'ed ?.unie duzyderntów l''I'~( na "linlnym 

j czdzic Sc'.-, 

PTIC 4{ p~~j t~ kt ~o;.~ nico ogrnni~z r · absolutnie w niozyrn sml'erennoèoi 
an t ... ni_e Vi~;l:J\'\n na zasAdn1cz nosteno~iG.nia statutowc 1 !> o

sjr~ l)rP..C~ _PT~~- ~ J.o ;.and i i. \"mros t r:>r.zeciwnie- w raz!e l')rzy .1~c1e D~ 
c.. u U.'llO ·· ~,?L\ 7."s ,-:uj\.! ett~ko~ltt: "ooarcie 1 du·~ t · 

:;ieto'<'e i i!rRtni( i or~Anizncjt,.1f\kQ jeet ~! .. ,'-,dl~ 8 ~~:~~~.;:~ 1 ~~~ieJ 
e~o r ee zo" rnl: · s....-ero "rogrflt11U Dracy. Tym saraym P 'I'.u. sta je "" jedno 

1! tych l"loleldch szcregt~ch nle~;>odleR:~oSc iowych, których z lednoczenie 
»bo~lic~u no~ngi o'ólno-oolskioh Z~Gnn na obczyznie Jest naszym. 
o_o»l~zklem ncrodo~o-sRolqcznvm, 

utamytzG zdro~y rozs~dek oraz ooczucle odootAiedzialnOSoi wobeo 
l)rzy_jf}tyoh ne e le:biP. obO\~ iQzków niGu~tr:nJ?e j wallei o nrzysz;toác Polsld 
~OZf'l.i?. .q;ór~ nod nilmzase.dnionyfl\1 ob.)wnral "utrc.• ty sarnodzlelnOScl"/?/ 
oraz brrki, m zcuf'rnie, który je st _i(•dn~ z 9rzyczyn naezc j s;taboác 1 • 

··-

iJ.K~Z):uHM ~f.I<OJ. .. A;cz;.!; 
l'UL , •• L.:.l.JO i'U '·iAHZYö'!''wA lU\.TOLICl\.Di.GO 

w Hol~ndii. 

.. 

... :': 



P .i:<OJ ~ .. d' ü.-lo ·,;'i 
DLA NAaiAl..tU•l.n. SCIS;k,J .t..>.?Of,...?s1r.C I •. il~ZY 

POl13!U;.1 TO'~r.hrlZr~rNL<v! ~CATOLIC.>.I.. ·. -.,., liOL.t\.l"~DII A SI'O·,,..r..·•ZYSZi!NI~ 
PC.U:,~~o.ICH .CO.-ABA·f..,_/1'0.,; • 

---- 0 0 - ---

1/ Zurz~d "Elo1s!ri ... go l'o~'nr?.yst·:.a ~~"to1ickL.~o w holélndii i Zarz?<d 
G;tó\•ny Sto"foT".YSZ·-nia ?ol~!cich .~o·~'h~-\tAntów ,dziad:aj~c~r n'"l ?O<'l.sta~·ic 
ürt.XVIII ').1 :>totutu Glóvn•.!:r,O JP ... ~- rnnj?<C na uv..oc'zc,-,.c obi:. ergani 
zec.i ~ .., :~ ~~·o:L.n i;•ch ~'.'.ych i d~: .niw;h zmicrzoj~ do r~clizecji tych 
sr"'l~'0h r. 16v.- z-.·v.icr.1.i"' 1lJ1lOWÇ,~1'">C<.\ któr ... j PolEJ<i,. To\'.e.rzy s t\\o ~ato 
licki ,, ~~o lt..ndii n'n'. i~t7.ll.Ï" !.ei-:-;.~ Yso0).:1')rac~ z ... S to i.RT7.Y3Z...:nicm 
Po ls!dch :~rnbr.tantó'.l z s iL.d zlb{;l '.t .L.ondyni· , n.1 v arun~uch niz.c j v..y-
~ :c z,_,.,c, ln io r:"ch: 
r/ C . 1 'l:ÜimiN!il ::O <..'~"ol11i0:.v:~h 1 ' 0zbj_,.~'. no::.'ci,?o1s l~i• .. 'l'Q\IUrzystv..o 
:(: to1i r:.d .~:->.~ tor-:u,i· ~v-.ó,i St ... tt::b do ::>t{.tntu G;tó•An,;go SP.~ pr z...:do 
v·f.7..YSt;:i.l •· no~t· no"i· n i Pch o ~:r -.: , lcj~c~rch : c c lt; ~tovar:?.ysz,:nid., 
c~:ton>:o•.- ~ ('1'(.17. ')Tf'". ::i:.< c,jn v;tLdz . 
3/ Pol<·':i. ·:o"'.D''".~'~t1.o .~ü tol.:.-:ki• , przy.jr:mj •. n.J. si..:bi ... obowi~zki 
i n ::-bv··., ·l·· .. ' vridz-i.. ,!J:U SJ:>; \. /~ z ·.!"tr~~·::-cni;t.'!Ü ob,j~tymi t;>Unkt illlli n i-
n 1 .. . ~ ~ ::. .i L'.' .1o ·: '' • toj Po1~ 1d .ov-·..:: .. zy~t··.o ... v.to l ic ki z.o"'o·.-.1-.,tz.uj ...,1,.. o~;>d:ocat.. s kd:: éldki 
rbo"i~ z· • : ,{' ~.1:1 . lidd ziu;ty S?t< - \ v.y~oJ.ro:..ci ust<t l c.m.j c oroczniG 
nrz .. z R<: d· · l·::.:Ó\'nt' SPI. 
:·) ; Po1~ 1d . I'o\•rr~ys t\\ O J.(8 t o licl'i.... zochov.uj·, sû!!lodz ic lnosc finanso-
~o - POS~'">G rcz~. r,; 'h-:': f'ld7. ~;·.)•· n·: SP:c niE:. J? onosz~ odno\• i c.. d zi::ünos ci m(l t .::rio lne: j za 
r. Of'':)Odi..:r '<~ f :Ln.:n .. o •t o- ·:.o sT)odarc z~ Pols!dc~o T- \'·.0 Kt.\t. i nic s~ zo
bo•:. i~Z~'n , . do 1olrr:rv.Fmit' C \' .. ntu& lnych d ... f icy t ó\•. ~' P,OS '!Od.ercc PTK. 
7/ Pol~ki ._ To •·-arz·!st\· o l(Ht o lic 1<11 b rn z i,. UT)rr.\\n i on" na r6wn1 z in
nymi Oà d z i r:t;t,.!,'li s~:~ - tio !cor zy~t r.n io z oomocy fi n;:-. nso'>'.c j i mat C;r-
1:-:>-....... . i .. rm.lL'Ch. uclnH~d: Rc:dy era: .. ,., l1 i SPK. 
B/ C;."~""',,.,. .. j .,....,_.:!--:~ ~ ..... 'T'o·•;.,rzy~t-- :<.,;to1ic!d .p;o ,ûrz-.by'.'·•J.1~cy 
ch'Ül0'0" '-r.,j •. cü 1o~:i~1dr-.{lti"-~1 ur.~.ln ')V'li\Hl Sî:'.(- korzystejt-
z wsz .. ll<:ioh 'lTZ{•·~Zcrl SPI~,n;. r r.·noi z C?.,:onkr\..'lli ~.2:(. 
9/Czd::onkc;· i Pol~':d .r:.o 1'- •· ·' ~~- t. , bior~0Y urlz.ird: \1 'rl,ünych Zjnzdach 
SPK/è- 1-.. r:ru.~ i/lub ~ .. f-!idd<.•.i~cy · . r.tzach SP:ï\/nl').;,~_dn G-d::ó'>'nuf-vdn-
ni orlDO'·.iFcl.JL •· ::.runkom ~>':'.:n~.r~·' · Oi' o:::ob ubi....r;ejtilr:ych si~ o czd::on-
ko~tvu r ::>?K/t-rt . III,n.2 Sts.'t' t 1. ,.- i•:n•.go I)PK/. 
10/ Rozl•iaz:·ni .. rlinic .jsz,, j ur··~: ' . .,_0'/1, n;,P t~ni<.; n.·. rwdstc.v.ic : . 

:t/'1o··zlr.!~i<: or~nosn ,j ur 1't'···-"'./ -n· z · z 1;:\ •.:. li.îi:--:ov. <~n~ v..içkszosc 
I 2/3 / nr ··o 1ocn r-o Z,;:·zGu P :l\ , 

b/ •:0· zin~ir tt1ld(. ,i ur h ·n~y orz.: z l<<•dç G;!:óvn<i\ SPK. 
11/ U.1!0" ... •L!· i .jszo \'.chodzi v : yci,, z ch'vl.il~ z.-.t' Lrdzcnia jcj 
•)r::;' z 'i: 1r: LJ,ir.·zd Polskic.f-o 'Io\ -rz~rot•.1a ~~atolicki·~ftO i Rru.l~ G;tóv..n~ 
8?~~. 
l?/ ?r:?".~ 1.: '>rz :j~cio'~· -· · Do I r~Q.du G óvn· go PTK nr o ... s ~mdcncji 
1':r)l r. " llodz~ '?rzync.i i .j .~~ l or-ob. z dot~'chcz;.;so••-:: Dç1cgotu
r~' SPlC t• li 1 .~nc1 11, z c~--~o prz· r. ,;mni ... ,i . dn·1 osobo do or enu v..-yko-
n<'\'CZ -~0 ?J:'_·. 

000'">0'100 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 
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Rapport van KB 
aan C VIII 

No: 1358 ' 
~Betr: Pool K\'IIATKOWSKY ACO/ 

OAf: ' -

t ' 

• 

I' A~: ) 

Zekere KWIATKOVISKY geeft in Parijs een blad uit, 
dat anti-I.onden, anti-fascistisch, maar ook anti-comm.unJ.s
tisch zou zijn. 

KWIATKOWSKY wordt een louche en gevaarlijke Pool 
genoemd • Hij is ook in Nederland geweest en schijnt voor
al in Limburg actief te zijn geweest. 

Indien wij nadere berichten mochten ontvangen omtrent 
zijn activiteiten in ons land, zal C VIII door ons worden , 
ingelicht. 



MINISTERI.B VAN 
BI!fNENLANDS~ Z'KEN 

100228 
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Poolse Vergadering 
te Breda 

co 9728~ 
•s-Gravenhage , 17 Januari 1951 

Javastraat 68 

VERTROUWELIJK 

BET HOOFD VAN DE DI~~ST 
Aan de Heer J. Th . Merkus 
Commissaris van Rijkspolitie 
bij de Staatsmijnen 

./..-::> Namene deze, 
_... (i>B 

Walramstraat 27 
SITTARD Ontv. bew:---·-·· ..... 

tr:, s1. Rappel ....... _ ...... : .... : ...... . 
Antwoord :._. ___ , 'o_!.-!l::iP.. 

J r ~r W.J.Th. Serraris . -
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'il'r.::r•mb.,.. 1.950. 
1\CDI 

~~~: __ -··-l 

BRE 

~,~. J 
I n antwoord op Uv schri j v en d .d. 2 5 Novembe r 1950 ,no.97285, 

be tre f fe nde: "Ve rgadering van Pool se v e r eni gingen in Breda ", hè:> i k 

d e ee r U he t n avolge nd e te b ericht en: 

Op Zat e rdag, 18 en Zondag, 19 November 1 9 50, had in h et café

r e st aurant " Het ~/ apen van Breda ", Grot e Narkt 49, a lhier, de gebrui

k elijke j aarvergadering plaats van de Po olse ka tholie ke vereniging 

in Nederland. 

Aanwezig varen ongeveer 55 personen, v e rt egenwoordigend 23 à 

24 plaatselijke afdelingen van bovengenoemd e vereniging, die in ge 

heel Nederland 25 à 26 afdelingen t e lt. 

De v e rgadering stond onder l e iding van Ir. J. MINKIEWICZ uit 

Vlissingen. Ook werd deze vergadering bij gewoond door een zekere 

DRWESKI uit Londen, zijnde een gedelege erd e van de S . P.K. (~tovn zys 

ni e Eolskich !ombatanton - bond van Poolse oud-s t rijders). 

Genoemde Genoemde S.P.K. in e e n organis atie van de buiten Po

len verblijvende oud-strijders, die in de meest Westerse landen 

haar afdelingen heeft. 

Deze organisatie heeft contact opgenomen me t het bestuur van 

de Poolse katholi eke vereniging in Nederland , teneinde mogelijkheden 

na te gaan om tot een fusie te komen. 

Het hoofdbestuur van de Poolse katholieke vereniging in Neder

land staat afwijzend tegen vorenbedoelde fusie en is v an mening, 

dat deze fusie ook niet tot stand zal komen , daar de meeste afdelin

gen hiervoor niet veel voelen. 

De uiteindelijke beslissing zal worden overgelaten aan de leden van 

de aangesloten afdelingen. 

De volgende afdelingen waren op voornoemde vergadering vertegenwoor

digd: Amsterdam, Arnhem, Breda , Budel, Eindhoven, ' s - Gravenhage , 

Hengelo , Leerdam, Leiden, Oldenzaal , Oosterhout , Sittard, Utrecht, 

Venlo, Vlissingen en nog enkele andere onbekend plaatsen. 
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.1 il 'G 00. J oo.L .. 

ls a. gev aJ.'Q_ =>de"1 -vruJ o D.. "" ale· u:r • ." :t _e =-~ 

l e· naar -..:v. ... se 1. 
R~:m!L· ~~oJo'tec'r geboren te Jaro.·lfJ.\ 15 .. 2 . vr; oolse 
ne:ii~o·l&litej:\;ft wer·~:r~e.m op St;aatsmi Jl'l äend:iftik onder no, 7534, 
wonende te B.!."'Unssu.m. gezelle:ahu.is Pol ·:-imm.., g en 
!(0Si~_:.9 cTo:;.eph~ geboren "ce l'iowogo.r:ody 11 15 <? "25" van Poolse 
nationaJ.~:tei·lï:- \!'Ve:.kzaarn op <lc S"tïaatsmi;Ju 'endrik 011e.ex no" 
7259, wonende ·t;e B:r'tmsst:.m:- €;GZellenhu.:.t . .s .Pelgrimsweg,., 
Koss.cz ·~:reed·~ bij él.e afdel:i.ng Lj.mburg op als f;3ecJ:-e-tax·is c 

f.lj.j is een kalme~ on.tV1Jikkeld.e jongemsn:1 9 dJ.e een vtli'ie ·i;egen= 
:·~tande:r. iS van he·i; hu:ldige Poo:t.so reg:J..em.) Beiden hebben een 
z .,g. v~·eemdellnge:o.pas at."'.ngevraagd o 

o~:· vcln üe oude emj.g:.tftatie ook af'gcvaru.."cl:\.gden naru:· Bn1ssel 

ve:rtrBlclten 9 is nog niet bekend~ 



NOTA 
Van! ~R.~ g~~)J /g 
Op 2Q .12.1950 werd aan Sardine brief CEH/50/526 
gesc'reven, waarin hem werd gemeld , dat DRWESKI 
eedurende Nov • in Nederland v~rbleef. 



c T·'"':~L 
....... ._.. -- '\I • • ....-~ 

Datum van het beri cht: 
Rapnorteur: ~ 

12 December 1950 ... ~---~-
b ~- : 

Van wie is h~t b~richt afko3stig: Con.ba.ct. ~Y1..l ... ~0 . 
B~troU\'vbaar Ï I.· Betrouwbaarhe~van het bericht ; 

Betrouwbaarheid van de bericht,ever: Idem. fPJ>Stl 
Nr . Gr .v.D. 282/50 Confidentieel. 
Onderwerp:~Peolse Verenigine in Nederland . 
Bij lage n; Gene. ,. 

V~ILIGH~S~POHX 
BLaiCHT 

l 0? KAARfl 
i <\(Dl 

- - - 1 
[) .. : . 

Versla, van da jaarlijkse 
vergaderinc van de PK~: Op 18 en 19 November 1950 werd te BREDA 

vergaderd door het hoofdbestuur van de Poolse Katho
lieke V3reniging in Nederland, onder voorzitterschap 
van de Pool Minkiewicz. 

pe Pool pRklES!a: 

Deze vergadering waarin verschillende personen 
s p.ra.ken had ten doel; 

le om van gedachte te Wisselen, a 

2e om een nieuw hoofdbestuur te kiezen. 
Als gast was bij die vergadering tegenwoordig, de 

uit Londen afkomstige en aldaar wonende Pool.genaamd: 
DRWESKI, Deze man is de voorzitter van de wereld
organise.tie "Pollsh Combattants Associa.tion! 

In een korte rede welke hij hield, sprak hij in 
hoofdzaak over het doelmatig organiseren van actie•s 
tegen het opdringen~e communisme. 

Eregast Sroczynski: 
.... I 

Voorts was aldaa"" als eregast aanwezig de in 
Den Haag wonende !eol Stan1slaw sRO~~SKI • 

kiezing nieuw 
fd bes tuur : 

AAN: H.K.B'. 

Tijdens deze vergadering werden aldaar in 
hoofdtaak civiele organisatie questies behandeld. 

Het doel van de vergaderingen was in hoofdzaak 
het kiezen van een nieuw hoofdbestuur. Dit bestuur 
werd toen ook gekozen en op 10 December 1950 werd 
de verdeling der functie• s bekend gemaakt. 

De uitslag hiervan luidta - - · - - - - - - -
~ le. KINezEL Den Haag, le Voorzitter,-
;>< 2ë:" Pater KÓWALCZ.ItYK te Amsterdam, le Vice Voorzitt 
")( ~ Dokter KOMAa, te Breda, 2e Vice Voorzitter en 

'
1 rechtskundtg adviseur,-
!)- fe·. SWiîOCZ te Eindhoven, Secretaris,-
r SZY.MBERSKI te Breda, Penningmeester,-
~ ~ CHMIELE~SKI te Amsterdam, Referent CUltuurafd.,
- ~ v/OJA1.0/JSKI te Nijmegen, Pers Referent,-
1'- '8'ë'!' RUSIN&K te Brunssum, 2e Sport Referent Limburg,
~ ~ WERNER te Venlo, 2e Pe.rs Referent,-

lOe. KOt'tAI..SKI te Breda, gene -, 
ïie". Mevr. MARSEILLE te Hilversum, Sociaal Referent,
l2e. Pater ROMALA te Utrecht, Raferen t Kath. Actie, 

De eerste 5 p~rsonen maken deel uit van het Pre
sidium der PKV. 

Geen afsch.r. verzonden • 



• 
1950. 

No. : 9?285 
Bijl.: ge 1e 

Aan 
te 

Hternede heb ik de eer U mijn schrijven Fo . 
9?285, d.d. 25 .l:''ovember 1 50 betr ... ffende de Verga<-... rir...g 
van oolse Vore it?;ingen te U\~ent in herinnering te bren'F 
,gen. 
b Ik ooge U verzoeken de o. doening hiervan wel te 
willen baopoediqen. 

V. DE )IENST 
s deze , 

r I. J.Th. Serraris. 
C6 

de Heer ComW.ssaris van Poli .......... ~ "r?/ 
Ontv, bew: .. __ ---
Rappel .. ..1 S:. l. .S::L ............ . 

B RE U · 

Antw c i · 



1 -Gravcnh Oe 25 ove ber 1950 

..._, 

• : ...... /.S:: .... /..2..-f'::Q .. 

Antwoord : ·-...... A.1.1 ............ _._ ... 

o.r.... van llti / ... e;y 



11o. : 97285 
Bijl.t c 

• tr. : .;;.;;;.;;;;,;.;.;;...:;;;.;;;;.;;=.;;._;;.;;.;;:=~=......,•./ 

Ontv. b 
Rap;e 
Antw 

.......... ... --....;QI 

• ar J .. Th. lOrkus ~ _, 
ijkopoliti~ bia de t a u~0 

·. co 97285 

25 nvvvJ.:.u)C%' 1950 

. J . h . 
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:No . : 97285 
Bijl . : -c;cne 

et 22 Decenber!950. 
68 . 

IJK. 

Hiermede heb ~ de eer U mi~n schrijven No . 
97285 , d . d . 25 :t.ovelliber 1.950 be re.f.t:o de de lloolsc 
Veroni!!!.ngen i n her innering te l:>rengcn. 

Th mor.;e U verzoeken de a:f:do~nin hio:t:van wol 
te will-en bespoedi~c~1. 

Aan de Heer J . Th. llerkus 
Commissaris van Rijkspolitie bij 
alramatraat 2? 

S I T T A R D. 

HET ROO 1 D VA.~ D ~ )IEllST 
Namonn deze, 

de l:itaatsmijnen 
Ontv, bew:_ 

Rappel I f, 1 .. ~!... ............ . 

Antwoor 





.. 
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31 Juli i:J50 
i"o . lOó00/3.22/~· i'L. o -v- C 9. 

Dat 27-9-51 . 
Par LJ • 

B::.. j een inL;cn tcld on de •g-oe!-: -~ "ga'blcj::::.! da ~ 
:.U$IN;ns::rcz ~ Vi'la~ycla·.v : gebor 0n to Olci:lov;ce, 20 . 7.1 1 • Pool~ 
r:c1·k:::arun op St a c. tSI!lijn Her..ärik onde::.~ no. 9676 , ~•onenà.e te 
:Srunocum , Ge:;el lc:lllUis P~J.crim;;·,'/ee , contact heeî!; r!lct äe 
rool se ondc r.7ijzcr .J.\CU.BOVSICI, \"lonendo t e Brunssum, Hazen
kampstra at 18. Of Misink i ewic;:.: a l s diono sec re·tar is optreedt. 
kon ni et vaot0csteld v;orden. 
Fool oe contacten be~7cren dat r,r. 00n zeer geraff ineerd per :Joon 
is di e door de Poolse gezel len in het Gezellenhui s gewcm
tr01.lWd wordt. Oolc vvorelt bewcel'd dat h ij Russisch officier 
go:?oest zou zijn. Hij s preelrt vloeiend Russisch . Verwezen 
wordt tevens naar ons schr i j ven van ·;6 April 1949. 
Di j cont role is gebl eken da t M. i n het GezellenllUis hoege
naamd geen post ontvangt . Wol staat va st dat hij veelvuldig 
ko'!D.t in de woning van de Pool 1'! ,'/.ECKI, Paul, caboren te rreu
Kranzig , '12.11.98, werkzaam op St aatsmijn Hendrik onder no. 
2025, wonende te Eru.nssu..-n: Venweg 87. Pi wecki wordt op pol i
~iek gebied niet vertrouwd en is een aanhanger van het hui
dige regime in Polen. De 11 oude 11 Polen brandmerken hem als 
c otnmuni st . 
Gebleken is dat zo nu en dan post voor misinkiewicz aan het 
adres van Pi\vecki wordt gês'tuurd . 

Bij een ingesteld onderzoek naar de antecedenten van 
WROBEL, Alois , geboren 6.5.99 te I~rklowice, Pool, werkzaam 
op Staatsmijn Maurits önder no. 5547, aldaar in d~~~-~vanaf 
24.2.27, wonende te Geleen, Oleanderstraat 19, is gebleken 
dat slechts een persoon van die naam werkzaam is op Staats
mijn Maurits en woonachtig in de gemeente Geleen. 

In 1947 werd door de R.K.Poolse Vereniging St. Barbara, 
afdeling Geleen, een l edenvergader·ing belegd, welke werd 
geleid door ~robel voornoemd als voorzitter van deze afdelin~ 
Tijdens de vereadering werden door hem fol~ulieren uitgereikt 
aan de aanwezigen, welke naar zijn mededeling dienden voor 
registratie van de in Nederland verbl ijvende Polen. Na invul
ling dienden ze gezonden te worden aan het Poolse Consulaat, 
daar dit Consv~aat de hier verbl ijvende Polen wenste te re
gistreren. Het grootste deel der aanwezigen toonde zich door 
deze handelwijze van Wrobel zeer· ontstemd en verliet de ver
gadering. Enkele Polen uit Geleen zouden het formulier inge
vuld en verzonden hebben. De namen van deze Polen zijn echter 
niet bekend. 
Na deze vergadering is er tussen de in Geleen verblijvende 
Polen wantrouwen gerezen tegen Wrobel en wordt hij politiek 
~inder betrouwbaar geacht. Ook is nadien enig wantrouwen 
gerezen tussen de Polen onderling. Eveneens werd nadien 
geruime tijd geen vergadering meer belegd. Hoewel Wrobel nog 
lid is van St. Barbara heeft hij de laatste ledenvergadering~ 
niet meer bijgewoond en is hij z.g. stilzwijgend afgezet als 
voorzitter. 
Verder werd ons medegedeeld dat Wrobel na de bevrijding zeer 
bevriend was met Jacubovski. Alhoewel door de z.g. rechtse 
Polen - aan wie bekend is da·t Jacubovski in nauwe relatie 
staat tot het Poolse Consulaat - Wrobel hierop gewe,!zen werd, 
bleef laatstgenoemde de betrekkingen met Jacubovski onder
houden. Of deze vriendschap thar1s nog voortgezet wordt, ·kon 
ons niet bevestigd worden. 



I 
• 

• 

2 . 
BlJ.j~Gnu C!lZ8 ~o:;..;:nan dcc·t; Ol1 1lü :- ü) ro1on in G.üeen h~-~ 
l;~r.te'.t do ... ·c~d~, .. ~.at '.irobcl la.1grJ slin!rso ·.:e:; d~ Poolse 
cour1nt Ca~~~~ Iols~3 cutvar~;~ en t~~ lozinG gcc~t a~n 
Polc,j die zulles -:'nn!3ou. 
:x:oo~l r/O!:j_t ÜJG:: cie OU. ~(l I'olC.î UC~:1':;E:ü<;rkt 3.::.s 00U 2. G. 
"Str31Jcr'', ö.:. ·~ n.:. )t schl'comt :-;j.,jn moû.)HCrkin.; aan het 
Consu..l.aa t t.J vrn·l·men irldicn znU:3 h')m op on:Lc terrt>:i.n 
voorl8ol kan breo:;.:m . 
O:> h.;t bcdri j.l' s u .c.t hij als een :l. ,j'le:::·j.-:; wcrl~1e,n be!{<.md, 
alho~wol hij docr· v~;:'o.Jc:li.lloncl~ po_'.JOJH!!l nordt aango;ner::·t 
r.:üc i.nnan t m...:t eon é).uiy,ol•ig k':\rukter . 
Hij is c;cmc~un. ia1.)l'C Zo-r.dat:; <.ti.ont:'V t~) vo.cric~lten op he-t 
heelrijf, hetgo::n n· 0:9 •:Jijs't <ht h.ij :10e:c behspt is op 
gold. 
Van eon lv.:i~eu.z;o levensr;ijzc iD ni~t c;oblckon. Hij gaat 
zold· .. m. u::l.'t 0n drL11\:t ni·~t. Zi,j:n Honir13 is coufortaboler 
ingor·icht dan die <J .. or otwrigo I'clon. 
Door moerdero ou~l ~ Pole:.t in Gol .. Hm •::ordt de uogel i jltheid 
niet ui tcenlo t;~n go~cht, dat ilr\>bcl wor}~t voor het Poolse 
Conmllaat, hotzij rÇ)cllt~Jt;rc-:!:s, hc~z:1.j I;liddcls J a cubovski. 
Hij '.'lordt ech'te:t· Piet a.angc;rnn:."·r i; [ •. 1FJ oen idco.l:.st . 

Alleon verzondon aan BVD 2x 
t . a . v . de Heer v.Arkel . 

Ho. 79 • 



UITTREIZSEL 

Un : Naam: 

Voor : o ,;) ''r "-~ Naam: fJ~q_ tc o.-+-e ~ . .__:. ~. 

Ag.nr: Afz. : 

Aard van het stuk: 

~ -· ·e-
i t 

Uitgetr. door: vdM Op aanwijzing van: 0 8 • 

Datum: 22 Januari 1951 

~ 40061 . '49 



~{AF} C ~, van ::13 
voor c. 

~ r. : 1200 
OP KAART 

AC OI --
OA1. 

~etr. : lOOlse Kath.Vereniging. 

• 
KB , 21- 9- 1950 

PAR: -· 
Het schijnt het voornareen te ZlJn van 

x.ll-1CZEL om ·waarschijnlijk midden Nevelliber te 
bedanken als lid van de Poolse Ka th. ereniging. 
~uj zegt , dat hij het te druk heeft , r..rar zijn 
verhouding met Londen schijnt niet al te best te 
zijn. · 

Vermoedel ij k wordt Ir. } ~IE·rcz zijn 
opvolger • 



UITTREKSEL 

Uit : P & B. Naam: 

Voor : OD 1174 Naam: POOLS KATHOLIEKE VER. . m N~DBRLAiffi 

Ag.nr: AJZ. : Fol.Staatsmijnen datum: 5 Aug 50 

Aard van het stuk : maandoverzicht ov•:Jr Juli 19)0 

Uitgetr. door: 

Datum: 

<1> 4006 1 . '49 

Door Pool se R. K. Vereniging in Nederland - voorzitter de heer 
Kinezel - wordt getracht voor de hier verblijvende Polen ge
legenheid te krijgen naar Australie te emie-reren. De vereni 
ging verstrekt aanvraagformulieren a F . 0 , 05 per stuk. In Zui d
Limburg zouden zich reeds 80 personen hebben opgegeven. Het zal 
echter nog wel enige tijd duren voor de vereniging in deze iets 
berei kt . Getracht wottdt de Australische re0~ring te doen bijdra
&en· in de emi gratiekosten vanuit Nederland. Tot nog toe wer den 
de D.P . 1 s die een aanvrage indienden, door het Australische con
sulaat verwezen naar de Australische mi ssie bij de bezettings
autori teiten i n Ber lijn. 
Bij een bezoek dat de heer Kinezel op 9 J uli aan Brunssum bracht , 
waarbij hij ook even de gezellenhuizen Pelgrimsweg en Egge aandeed , 
heeft h i j op vragen van de gezellen omtrent vrijwillege dienstne
ming , geant woor d , dat zij het goofd koel moesten houden en dat de 
tijd tot dienst nemi ng i n bevrijdingsleger nog niet gekomen was . 

t--------------------

vde Op aanwijzing van: B 

14- 12- 90 



f,illiTSTERIE VAN 
BINNENlANDSE ZAI\Etl 

No. 80619 
Bijl. gene 

's-Crra~enhage , 14 Apri l 1950 

Betr. Hoofdbestuur Poolse Katholieke Ver einisingen. 

In antwoord op het verzoek in Uw schrijven No. 100 35/74 dd . 10 Januari 
1950 deel ik U het volgende mede: 

1 . ?.Ir. Michel Adam KINCZEL, geboren te Stanislawow, 28 NoYe-nber 1909, van Poolse 
national i teit, wonende Kraai enlaan 51 a te 's-Gravenhage, is gehuwd met Johanna 
Eli sabath HUS, geboren te 8 ' -Gravenbage, 17 October 1910. In 1939 werd KINCZEL 
als l uitenant van bet Poolse leger krijgsgevangen gemaakt . TOt het einde van de 
oorlog is hij in Duitsland gebleTen. Uit politieke overwegingen weigerde hi j 
naar Polen terug te gaan. Thans i a hij boekhouder bij de firma H. Yan der Heyden, 
Huygenapark 7 - 9, te 's~raYenhage. KINCZEL studeert tevena rechten te Leiden. 
Hij zou absoluut afwijzend s t aan tegenover het o6mmun1sme. 

2 . Boleslaw SZYMBERSKI, geboren te Tniatyn (Polen) , 22 Mei 1920, chemicus van be
roep , is gehuwd met Anna J . van der HURY, geboren te Breda, 11 September 1924 . 
Zij ie de dochter van een katholieke hotelhouder. Ten nadele YBn SZ!UBERSKI is 
niets bekend . 

3. Stanislaw VnrnNER, geboren te Warschau, 25 December 1919, wonende te Venlo , Rozen
weg 11, is i ngenieur. van beroep. Hij is vroeger officier geweest bij een pant
eerafdel ing van bet leger van generaal ANDERS. Hij staat in alle opzichten gun
stig bekend . 

4 . Edward S":ITOCZ, ~Bende A. Yan Anhaltstraat 9 te Eindhoven, staat 1n deze stad 
gunst ig bekend . 

5 . Jozef KOWALSKI , geboren t e Y"edyha (Polen) , 19 t!aart 1912, van Poolse nationa
l i tei t , is ongehuwd . Hij is monteur en woont te Breda, Lange Brugstraat NO . 22 , 
op welk adres hi j o~ 8 Januari 1948 wer d i ngeschreven. Zijn Yorige verbli j f 
plaats was St. Nicolaas (B. ) . Te z11nen nade l e i s niets bekend . 

Aan de Heer J . Th Mer leus • 

HET FIOOFr1 VAN' DE DIENST , 
Namens deze , 

Jhr. Mr . Vl. J .Th. Serraris. 

e 
Comndssar1s Yan Ri jkspolit i e bi j de St aats mi jnen, 
.rialramstraat 27 , 
Si ttard . 



Ve.cbin i o . l2 br•1_ ... ·J. 

.g •.. o . l3ó8 

Onder .. or·p : . . .. \.I C '"'JJ 

Datum on t v es~ ue ·i ch~ :---

J3..,trou .. baarheid bvric. tc"'ver: betr c·m.oaar 

''aar de!' in(.;> ben·j ei t : betrou\'1banr 

Tevens beric 1t c ezonden aan : - -
Leuc.n ;e rb.~ Hle J HG kn tie s: ---

Ondernome n ac t i • : - --

B. O. S. v~n 24 Januari 19?0 
No . 77694 1 . v . ' . l . ---

• 

I n ant .. cord op ne ve nsve1·me ld schr i jven \.ord t he t vol
gende me degedeeld: -

- ichal Adar:. KL.Cu~.~L , ge bore n t e ..;tanisla .6·,, (P . ) 2ö 
J. ovè bcr 19vJ , va .. Po lse nat ionali t e it , \ :o Ol4G sJ.n,~s .;uli 
194o in 1 ederlanc. . _ij is "' t;: u .. d met : 

Joha1ma ulizabeth HUS , 0 eboren t e 1 8 - ·ravenha ge J.7 Octo 
ber 1 910 . 

Kinezel is als luitenant van he t Poolse leger in 1939 
in Dui ~se ~rijgsgevaneenschap gekomen . Hij is tot hclt eind 
van de OOJ.'log kTijgsgevan~ene oeweest . I a de bevrij<hnt; 
\aJ.de ... lij om poli tie!{e redenen niet naar Polen terugkeren . 

~ijn ecütgenote heeft e edurende de oorlog illegaal ge
wer1~t en is als 0 eVolt.:> daarvan door . • • • de Koningin gedeco
reerd . tij hecl:tt zich in J3algH! bij het r,merikaanse leger 
gemeld t:ll heeit in dienst de.r e;ealli~erden i n Duitsl and ge 
werkt . Daar hee!'t zj_ j Kinezel leren kennen . 

Kinezel is momenteel uls boekhouder vverkzaam bij de 
.firl!l.a t • VAlif D@R H iYDCN , 1Iu;yge11sparlc 7- 9 te ' s - Gravenhage , 
waar hij als betrouwbaa.L' en accuraa·c bekend staat • 

Hij studeert thans te Leiden in de rechten en h i j is 
be~digd vertal er . 

Hi ,i is l id van het !-'!oofc'bestuur van de Poolse Katholie
lee Vereni gingen i n He der land . .ij behoo1·t tot èe ::ooms- .:ath 
liel:e kerk en zijn echtgenott. is , Loen zo ij hu;•;de , -.:;ot deze 
kerk toe getreden. 

Aangenomen kan ;.orden dat Kinezel absoluut a.twijzend 
·J.t! staat tegenover de communistische ideoloBie . (einde) 

~ 



•s-Gravenhage, MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: 77694. 
bijl.: Gene. ~~ 

~~~ ~tr.: .M. KINCZEL. 

van betrouwbare zijde werd mijn aandácht gevestigd op 
een vreemdeling van Poolse nationaliteit, genaamd Mr Miehal 
KINCZEL, van beroep be~digd vertaler, wonende Kraaienlaan Sla 
te •s-Gravenhage . 

BetrokkBne zou op een op 2G e11 27 November 1949 te 
Breda gehouden algemene jaarlijkse vergadering van de afgè- · 
vaardigden van de Poolse Katholieke Verenigingen in Nederland 
gekozen zijn in het nieuwe hoofdbe::r'liuUl~ van bovengenoemde ver-
enigi~g. · 

Ik noge .u verzoeken mij in kennis te willen doen stel
len met de antecedenten en eventuele politieke activiteit van 
KINCZEL . 

,an de HP.er Hoofdcommissaris van Politie 

~VENHAGE. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 

ê~ 
Namens deze , 

Jhr Mr Vl . J . Th . Serrari s . 



• 

• 

/ I lc '· ice-Voor:-:.< : 

t ~e \ Ü:G-\"CO!'Z:.: 

/ ocret'-" ::.s: 

/ · cmlingm~osto:r: 

r.:dv:!:'.rd S d t;ocz , 

Jozef Kt: c.l. 1 i, 

Gaarne :::ullcn w:i j ·i:; • z ~ t 6 do per 
denten ven genoemde pereonen ~ n U 

Alleen verzonden 
aan BVD e< 3x 

• t.ao~o de Heer de Niet. 

Ho. 79 • 
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GOLll.K .• P.oll:l:J.. ccLo:·en ·;;o L:von, :7.:J•2'7, -·,ol, · ... r'" ' o-:~ 

BtMt:;m.ijtl. l:.unclri: o:l<lCl' no .. 7)1..,1 , ·on ·n~,c ·ëo Erun:::rn: ~ C...:zei

lcnimia 11~(.; ~c 11 , reeds r~oruir.'lO tljd in 'liCl'hildin ~ :::·i;m:..·;; J.2t 

l!i;'l' . l~IN:::,:EJJ, r:d.uh~'-1, \.'Ommtie i::o I ~;;-GrttWlÜ '::P, l'r \tücnl ,~\l"l. 5lo. .• 

Vo!..co;lu oon vnn Ol':-.:o contC~.ctcn zon T~f_;l'. 1\ilV}ao 1 beëdi .;<1 vc•·t:l.l.or 

üjn. 

?Jgr. F.inc ~o J. voornoor..!d. 

All aan verzonden 

aan BVD 

t .n.v. de lleer de Nie-G .. 

::o. 79 . 



Uit- Ot> J 'f.j I 
u -

Ag.n %,16.~~· 
V ~L} ~~~~ 

.P._p 18 Sept.embor j.l. r;srd ~a T:eerletrhoido oen hi:j&en~oms-t f)eho~:en Yatl P<>len, die 

l
~el:'..ant tijn ter;er. het huidi ge 'b~nd in .• Arschau . Bet ;.ehe6l stond ond~r leiding "V'all ~ 
Jan ZA1lliUHA, r;eboren te ~e~cm~r-ot«>ehin (~.), 21.6. 1891, 111ijrtrrerk.er • Vfonende te Heer .. 
l•n, :a:npstraat 45, comr:JLnda..nt "V"an de .. Ml.Se Strl.jdarcan~saties voor Vrijbeid in Fre.tlc
l"ijt, Beleii; ên Hollnnd.Uedewericit'{; tot deu bijet-tlkomst vrerê. verleend door de :·oolae 
St.A,dalbertvorenigint; en d~ Poolse !i.,.:" .vrouitenvoroniz 1ng.liet t~6heel moet: wox:den ~. ~~ 
:;ohouird~t.ls eon ve rkapte demona tratie te<;;ea hot OOM\.IJ'\istis oh bewind te ;ra,rs~hauo!lo 
Ppolee mlden. die ('evellon z-ijn voor cle uaJc \ltl.n de vrijheid, worden op deu bijHn-
koTnSt lmrdaoht. J(t roolse aal.moezenieJ:: I pater Bronialaw DMO./SKI, t;&boren te -1!ot:y 
Juze~ (P. ), 10..9.1916, vr.onelX!e t'e Keerlen, ' Ga:ethui.,a1Jra.at 451 hidd een ~spraak;t.,.ae.rt~ 
in hij do helde~P-trijd ~n het ~oolse volk te! en de overwelditèrs remo~o~e.Eij ging 
nader in op do toost~. \llllc.r in .,hot Poolso volle thans vcrke$l't.P.1.j eind i gde met 1s 
hoop uit .te spreken, dat er spoedir, e~n Tri j Polen ze.l herrijzen. Voorts sprak ,pater 
D.AMBE"~ , e'Veneon.s Poola Al!l:n~z.enier • v.it het ~z:ollsnhllio t& S1ttard.Hij ver~eleek de 

;.!, .'.... ~o~1t1a VM\ hst Poolse volk ~t die van de Joden tijde,:us de 'B~byl.onisohe gevangs:nachap • 
. ~": Zoe.ls voor de JOden", zo zeide· hij, •co zal Yoo~ ons de vrijhèid oneeimijfeld weer esno 
uu verwezenlijkt 'Wordenll .Hij nr1·:1aarde, ó~t d6 of'f'ars ~n t:~illioenen Uacht<>f'fer.! 'niet 
l.f.Ab' toTergeers gebracht fll:U'&n voor de ~~k w rt <:le vrijhetd. 
ru Hierna werd oen minuut stilte in aoht genomen. 

VorTolgena werd o&n Pools toneelstuk opgevoerd door de toncelclub uit het ~~&el
lenhuis Berenboo te l( erkra.dl'.. 

I 
De l,olen. die teeenstander.s d~n "-nn dt. huidic;e Pool.ee regering" beginnen in de 

!.iijnstredc llleöl' en ooer contact mat el.lrAn.i~~tr tt~ krijrf'n.Zo ~iet '"'l$n hier ~en ee.rsi:e oon• 
tact tot sta»d komen tussen de Pools~ Stri jdorv.nisati~ voor 'lrijhoid. 1n Frankrijk, 

1 België en Holhnè (dus de Poollte onde.rçondse ber:oginr; hier in de b-:1jnstreek tijdeM 4 

·, de Dui~• bezetting) on de J·oolAe SteÁdálbert- erenici tlt!• 
• VJ.:t;·. j }{oe 11eer de prope.ge.nda - a.n de Poo~e Consul-"eneraal te A.illst~rdam hier 1n de : :..jn• 
.D~ stree'..: toeneel'lit betreffende het "10r~U ~n een Poolu' nationale eenhoid• dea tG scher-
f{ per ~ull&n à.e onde.rl~e verhoudill(len ~ioh gaan attok5r.en. :Je ContSul~.>6n~Jraal ~~ert een 

1 - onvert{ec.;fl1jk6 ~akt, door hi•r te "!earl&n zH;tir.g te houdan ten .. \ll.ze van een 
~"".,~ coe.r:ur.ia't.»tt ~ propa~nda...vatè.eel Yoor -d'O te,-.netandere 'lr"lm hot huidige \ral'sohau-
~.t. Patiiiiê hier in ae ; i~nstreek .2ij YerY...lnren, dat do verte~nwoorcl.igers 'ran de Russische 
L'~ arlonettenre~ring to \l~r:~chau, welke een dip,l.os:atieko of consulaire post be~den 
I~ P.:> in het buitenland, -oomnur.ister. zijn. 

t' Het te S1ttard op 24 Juli 19h9 bohoudcm oonp;ros 'ran :ie Al~~l!lene Bond 'V'B.D ";.erker• . 
in het l'ijnbadrijf We!:r<l op 25 September 1Si+9 te needen "l'OOrtgezet 1n de tae.l SeJ:titfers 
aan <.ie 8\lrol.eo.atraat. 

Op daz~ v~r~ndering, die 
da na.olgende hoofdpunten nasr 
.1. he revolgen lttr de.-a.luatie 

ders; 

onder voorz:itt&rsohap stond :vatl de HeGr !Uers, '""~rdon 
voren f5&bra.oht t 
mo,..en in geen geval neerkoiD&n op de hoofden èer ubei-

2. ..::r moet een sterke actie worden ge-v-oerd voor 'nvoeri~ "te.n do l+O•ur1ge r.erkweekJt 
3. Het soholinr;s- en proll8-ganda7.'srk moot uit alle nneht iier hand v-orden e;eno~n.Er 

werd voo~rgesteld zulks te d~n plaatshebben door het vormen va~ propa~nda-clube, 
,,olk:o Geleid kunl"..en word~n door de ge&alarieer:le propaf,andisten {voer bet kdmende 
jaar r.ordt oen b81rar -:an f.20.ooa uitgstrold:en voor hot -,oero.n van propagan®)J 

4. 'Er !JCX't ean toesla~ op de t--en&ioenen vordcn 713rkrer;$llf 
5• De lonen 'VJ\U de bov~ r:sronder1t moeten "ordan .verhoogd• 
6. Do socialisatie van het 'ijnbecl%'ijf rovt \:cd.er. doorge-roerd; 
1. AAnsluiting htj een v~xc~ntral~ is noodzakelijk.De Voor~it~er zegt te aten aanzien. 

dat 'hé~ dt. bedoelint iB om t& ~n toe~een f•dirat.ier .satl8ngao.n van. d~ ,2:rotestaatae 
bond, de Verenigi~ van Heambten der l'ederla"'-ae St.eonkolenmijnen (Y .B.l' .&. ) en alld.cs-· 
ren.Voorts zal het Hoofdbestuur traoht~n unsluiting te l:ri jgen.:.bi'j een landelijleB 
cehtrah. IJ~rlt.obt wor<:'t hL!rbij äau het U.V .,T. 

Het Hoofd~6tuursl1d de WEVER gaf op-deze Yergadorin~ een beknopte uiteenzetti~ 
vl.ln het Statuut V'lln :'lichten en Reehten., zioh hierbij b&Pf!lende tot be.sprekin~ van de 
voorns.t.mate punten, w~arbij hij 'frot de conclusie kwam, de.t, ofschoon er nog veel te 
wensen overhlr\etf, het ~tatuut t()ch "farbeteri~ had gebracht. 

Doze vt~'l"!;&det<inc, ~·elke een feost()Ujk karakter droeg in vel'bo.nd met h&t ee;tt&'to 
l\~Strurn 'IT<ln de Bond, had een ordelij~ verloop~ 
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AAN de Heer 

Hoofè van de Bir~enlandee Veiligheidsdienst, 

Jav~etreat 68, 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

ONDERWERP: 
BREDA. 2 September 1949. 
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Ik heb de eer U hierbij te doen to&komen afschrift van een d.d. heden door 

mij aan de Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te ' s-Hertogenbosch 

gericht schrijven inzake een actie ven "Protest inzake de kwestie Polen". 

Ook Uw zienswijze zal ik gaarne vernemen. 

DE COlJUISSARIS VJ..N POLITIE, 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE BREDA 

VERZOEKE BIJ UW ANTWOORD 
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de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

Oranje Neseaulaan 14, 
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BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

ONDERWERP: 
BREDA. 2 .september 1949. 
No. 9162. BIJLAGEN: 
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Ik heb de eer UEdelGrootAchibare het navolgende te berichten• 

Van een der bestuursleden van de R.k. Poolse Teraniging alhier bereikte miJ 
het hierbiJgnoegd "protest inzake de kweetie Polen". 

Het bestuur cSeeer vereniging had enige exemplaren hienan ontY&ngen -ter _,...,.~~,,.], ~ 
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J. wldigiq en Terspreiding in het algemeen - via de Hoofdbestuurder Tan de R.k. 

1 Poolse Teraniging in Nederland, teweten Kiehael Kinczel, Badhuisweg 69 te • s-Gra
/ Tenhage. 
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De oonprong en de tekst 'fan het protellt zou afkomstig ziJn van de "World 
s 

Assooiation ot Polen in England•, gevestigd te Londen. 

Het wil miJ voorkomen, dat Terspre14ing Tan dit protest een aatidte1t ie ale 

bedoeld in de Vreemdelingencirculaire r (Geh.ei!D} d.d. 2 Juli 1946. WaiQ'Om ik heb 

betroleken beatuurslid alhier heb doen aanzeggen deae aot1e niet te begiamen alTO

rene het gevoelen der Nederlandse autoriteiten te dezer zate ie ingewonnen. 

Aangenomen mag worden, dat dit adviee hier aal worden opgevolgd. 

Gaarne zal ik Uw zienswiJze terzake Ternemen. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidadienet te 's-GraTeD!lap is per geli.1b post 

ateobritt van dit schriJven gericbt. 

18 OOKMISSARIS VAN POLI'l'IB, 



Protest inzake de kwestie Polen. 

'Nij, ondergetekenden , mensen levend in de vr:.je wereld, doen een beroep op het 

geweten V&n de gel\ele mensheid, op de zin voor \"aarheid, recht en vrijheid. 

Op het tijdstip, dat Polen 10 jaar bezet is geweest door Hitler en de Sovjet s, 

P"rlOTESTEREN WIJ TEGEN DE SMAJ,D HET POOLSE VOLK AANGEDAAN. Polen, door President 

Roosevelt genoemd "INSPIRATIE DER VRIJE VOLKEREN" stond al e eerste op ter verdedi

ging der vrijheid, bedreigd door de i mper ial istische di ctatuuc van Hitl ar en St a l in 

Zes jaren vechten door het Pool se vol k, ten koste van de hoogst e offers, werd t e 

niet gedaan door de international e besl uiten genomen te Teheran en Yal ta , die de 

wer eld geen vrede en veil igheid brachten; Pol en ging onder in de sl avernij . 

De Pool oe sol daat , zonder ophouden doorvechtend vanaf September 1939 in zijn eigen 

land en dan in Fr ankr ijk, Nar vik, "Battle of Brit ai n" , in Tobr oek, Monte Caesino, 

Anzio , Fa l ai se, Arnhem, Bologne en ook gedurende de gehele oorl og in de l ucht en t 

zee, zowel voor " UV VRIJHEI D ALS DE ONZE'' , i s t er beloning van zijnzwar e offer s ver

oor deeld tot een zwer vend l even. 

Het Pool se vol k, i n twee~m gedeeld, do or Sovjet Rusland, de helft van zijn gebi ed 

verloren hebbende, af gescheiden van de vr i je wer el d door het ij zeren gor di j n van het 

Kremlin, i s als slaaf overgeleverd aan de Communist ische dictatuur. 

Het door Sovjet Rusland opgelegde regi em vernietigt in Polen systematisch het 

der menseli jke vri j heid, vervol gt de godsdienst , onderdrukt de arbeiders, vertrapt 

de democratie en zet het volk op tot haat t egen de Wester se democrati~n. 

Vri jheid, onafhankelijkheid en democratie moeten het bezit zijn van alle volkeren 

der wereld. 

Vrijheid is onverdeelbaar, ofwel zij moeten heer sen in de gehele wereld of er is 

geen vrijheidl 

DE POOLSE KVIESTIE IS NIET SIECHI'S EEN J«lJESl'lE VAN 25 MILI.JOEN lJENSEN AAN DE WEICK

SEL, MA.AR IS EEN Klfi'ESTIE VAN DE GEHElE VRIJE MENSHEID. 

IEDER VOLK IN DE WERELD BKEFr RECHr OP EEN ONAFHANKELIJK BESI'AAN EN OP VRIJE ONT

WIKKELING VA.N ZIJN CULTUUR. 

WIJ PROTESTEREN TEGEN DE SOVJET-BEZETTING VAN POlEN EN TEGEN DE ONDERDRUKKING VAN 

ANDERE VOLKEREN DOOR SOVJET-RUSLAND. 

WIJ VIILLEN RECHrVJ!.ARDIGHEID! 

WIJ WILLEN EEN VRIJ, ONVERDEELD EN ONAFHANl<ELIJK POlEN! 

September 1949. 

Lijstnr. 1 Vereniging ter verzameling 
van handtekeningen 

Plaats. 

Handtekeningen 

Naam en voorn~ama Naam en voornarun s 



Poolse reünie te Breda 
op 3 0 October 

(Van onze correspondent) 
· BREDA - De in ons land wonende 

Polen zullen op 30 October een reünie 
houden in Breda. Zij zullen hulde bren
gen aan hun gevallen makkers, die op 
de begraafplaats ~~!begraven 
liggen. Aan et an t monument 
zal een h denklngs c 1 eid wor-
den geho den. Waarsch ·k zal de 
comman nt van de ste Poolse 
Pantser visie, !ult.-generaal Maczek, daarbij anwezig zijn. 

Daag tevoren '?{.Gtdt, zoals eerder 
vermei . ~·n he 'Wilhelminapark het 
Poolse bevr.. gsmonument onthuld 
door butog ester mr. dr. C. A. Prin
sen. Vijf jaar geleden trokken de Poolse 
legers langs deze plek Breda binnen. 
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Onderw9rp: :>ooJ.se Katholieke Vereaiging. 
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• 

Naar aanleidiftg van Uw nevenvermeld schrijven be
treffende de POO!Sli: KATHOLIEKE V.l!:R.EUIGn-m, heb i k de eer U 
onderstaande gegevens te doen tonkomen. 

Op 28 Decem.bar 1946 hebben de to Breda verblijven
de Pole». ee!l op R.K. grondslag llerustende vereniging gesticht, 
welke zich ten doel stelt deze groep emigranten zoveel mogelijk 
bij elkaar en in het goede spoor te houden en die tevens i n 
algemene zin de behartiging der geestelijke, sociale en cultu
rele bela~en voor haar leden beoogt . 

Een Pools R.J. priestor, met nar.te Pater EllmAIY, 
d i e eertijds in Frankrijk verblettt eu in het najaar 1946 V"...Jl

daar naar Breda is overgeko~en, treedt op als geestelijk advi 
seur der vereni ging. Deze Pater is gehuisvest in het Klooster 
van de Paters-Capucijnen te Breda. 

Ofschoon in do vereniging eau uitgesproken aut i 
comr.unistische geest heerst, stelt het bestuur zich op het 
standpunt, dat - ncdo gezien het feit , dat haar ledelt h ier in 
Nederlaad gPstvrijhe1d genieteil - zij zich geheel buiten de po
litiek dient te houden. 

Joor de veren1g1»,g wordt geen enkel contact met het 
Poolse Gezantschap te ' s-Gravenhago onderhouden, maar evenmi.Jl 
bestaat er e:a.jge aanraking of '\'iOrdt opaalijk sympathie betuigd 
met de vroegere Poolse reger1~. 

Jl..a.ll de l edall ind i vidueel r.t>rdt de n-ijheid gelatg 
om buiten de verct1ging sympathie te betu1ge• met de vroegere 
Poolse r egering, doch het bestuur meent, dat de verelligb.g ale 
zodanig ook ~e dezen opzichte eea strikte neutrale houdiDg 
heeft aan te ueoen. 

In verschillende andere plaatsen 1ll Nederland be
ste.an soortgelijke - morendoels. een betrekkelijk gering aa11tal 
ledea tellende Poolse Yereltigiagen, nie echter tot begilt 1948 
onderling geen co:a.tact onderhielden. 

Wel staan deze veren.igigcm ieder at'zo:a.derlijk oll.der 
toe~icht van een R.Y. priester , die aan he~ als geestelijk ad
viseur is toege"J''egd, èoch het ontbreke• vaa ellige oaderlill.ge 
sat:enwerktag 11erd vooral door het bestuur 'Van de Bredase ver
e~1ging als e~n er~tige lo~te gevoeld . 

:!et hot dool genoemde samear.erk111g tot stand te bralt
gen , heeft het bestuur der Bredase 1'6renigbg aan alle voorzit
ters ven de hier te lande bestaande soortgelijke Poolse vere
nigi ngen , eea uitnodi~i:ltg gezoltden ter b1jt'IO-.iltg , tot gemald 
doel, va.a ee11 vergaderi~tg, welko op Zaterdag 10 ~ril 1948 ilt 
hotel "Het ''lapeD va:a Breda" au de Grote Makt te Breda, is ge
houde:a. en waaraan door al die ver.BDigillgen is gevolg gegeven. 

zo warea op bedoelde vergadering te Breda aanwezig 
de voorzitters eA e:a.ige gedel~eerdeA dezer verenigingen (in 

-totaal-
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totaal 26 personen) uit de volgende pl aatsen : 
Vlissingen, Venlo, Oosterhout , .Amsterdam, Utrecht , Olde:azaal , 
Hengelo, Leiden en Leerdam. 

To11 behoeve van de ledea der Bredase ver eaig1Dg had 
het bestuur ee.a concept- reglemeat samengesteld, hetwelk op be
doelde vergaderlag als l eidraad heeft gediend . 

De gezame.alijk gehouden besprekingen hebben tot re
sultaat gehad, dat men tot algehele se.menwerkbg heeft beslo
ten , lmarbij het ont111orpon concept-reglememt vrijwel ongewij 
zigd als bindaad \Terd aanvaard . 

Het bestuur der .Bredase vereu1ging, aangevuld net 
een bestunrsl1d van de vereniging te Oldenzaal en vaa die te 
Vlissingen, tr~edt thans op als hoofdbestuur van de landelijke 
verea1ghg , terwijl Pater EPHRA.IU, van lvie bekend is, dat hij 
regelmatig ia contact staat met de Bisschop te Breda en ook 
goet!e relaties JOOt Kardinaal DE JONG te Utrecht on<l,erhoudt • op
treedt ale hoofd-adviseur . ITi6ruit volgt, dat de aadere plaat
selijke geestelijke adviseurs aaa hem oDdersohikt zij~. 

Het hoofdbestuur is govestigd i.a het clubhuis vaR de 
kring Breda, gelegeil aan de Torenstraat . Dit blubhuis is op 
20 October 1948 officieel geopead ia tegemroordighe!d van de 
Burgemeester van Breda all de voorzitter 'VS.Il de R.K. Polen 1.a 
Nederle.Jld, Dr. l"liERDAK. 

Te UHer crientering doe ik U als bi jlage dezes een 
afschrift took0Me.a van de statutea ea het hui shoudel ijk regle
moat der Poolse Kntholieke verenigingen ia NederlaBd. 

Indien U r:ocht bl1jkea, dat de te Uwent bestaallde 
afdtll illg dezt.r vcre»iging tmdere du de hi er bo'V8n omschrevea 
en in de statutEm neergelegde doelehde». Jlt1 zou s treven , of 
1ad1ea uit de samenstelli.ag van het bestuur zou blijken, dat 
daarin politiek Axt::eme persosall z1 t t1:ag hebbea, moge i k U 
varzoekall mij h illi'vaJl 1:11. ken is te wille• s t ell ea. 

Het mij toegezonde:D. ropport No . 26130 doe 1k U als 
bijlage dezes woderom toekomaa . 

HEl' BOOP'D VAM DE DIENS'!', 
NameliS d eze, 

:r . G. crabbe.adam • 

.A.all da Heer COllnlissari e V8.ll. • Geme e:at e •:R>lit i e 
te 
V EB L O. 
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COMMISSARIAAT VAN GEMEENTEPOLITIE 
VENLO 

Hoofdbureau Lohofstraat 12. Telefoon.ilW" 2062. 

6! bjl 
• 

...an : 

' s - Cravenhace . 

®J-
Uw kenmerk Uw brief von 

I 
Ons kenmerk 

I 
Venlo 

2613 7 I. ei 1949. 
Ondcrwezp: 

Hierbij heb ik de eer U te doen 
komen een rapport ·;o . 2613 c mijner administra
tie , betreffende de alhier cevestiede Poolse 
vcrcnigine , met verzoek mi j Uw gevoelen hierom
trent te -illen henbaar maken en mij mede te 
delen tot welke bemerki ngen U dit aanleiding 
geeft . De bijl~ten dezes z~~k gaarne van U 
terucontvangen. ~ / 

V/I'o . 
C.oll . 
Lijl .; 2 • 

DE CO~~ IS~~ KTE,'OLITI , 

~G. J. C . J . ~issens . 
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UITTR EKSEL 

Naam :? l.~ 1. t l< J .• • 3 V. · - .... i 

Onymccl in 0 . D. - J...t. Naam ~. ort3n Zuid-:Io~la o . 

Ag. nr. 61.~-5 0 Aard \'an het u\ l' ort Po..!.. . L~..;r 8!!l 

Af:. Politi L, ~r Jl o 

!.dt ve '\ i;jzin; naar uw bT•i3f vu1 23 April 19 ~9 "'1.0 . 5913 :- deü il~ 
U me<'la , dnt mocht?ll iJ . .:;.'3 toeltotlSt .m.i.j ,.>903Vcns t.>J ... ~::"'ld Hol~uen aan 
·oann•:l tie Pool A"'lt <imi STOuRCZYK zull-.s on 1i delijl-t aan U zal wordall 
rl.nor~-.:,ogoven . VooJ.~ zovgr b3~ond is d~ saw·mut 3..Llin._ van het b'3stu.ur 
v ~ rl.e Pools3 Katholieke Arb~irlerB BJW9ginL ul cvol;t : 

Voorz:ttt'3r afd . L3ar<i.at'l: Henryk li!ACI ~J :!:./~J\.l , t:,<Jb . 9 .11. 26 t ~ Gouse 
( F,•anltrij ), sdl.'IJS L 3;rd<>tn,.Lill0 ddijk 2 '7 • 

.::3e c r3tflris afd . Lg;rdam: Frnnciszak PI011HO lvh..IH.'o . 26 . 8 . 19 14 tg 
ZloczoH ( P) , arires LBrd , L1.n ·ed i jk 6. 

T:mslo ta z ~ : no V-31' 3ld dat vel0 alhier \!Oonachti, 3 .i?olen in b 3-

n April e ~ 1 ~aartsch:.n2.jv~n hJJban ontva.1._,Jr.. van hot Cons ulaat 
GJn8r l van Pol~n , Koni 1 slaan 56 te a:nstaraat:t, \laartte ~9 zij er op 
attent arden 8maakt <lat o• a J a, rb .mrs e.Jn ro lsa stand aanuezi 
'as , t~l' 1ijl z::.j ··3rden ujtt_,3n odi d deze t.., as.n b'3ziclti;.:.-9:1 . 

-

Uitgetrokken door .......... .......... 9 ... Y.JJJ............................. ........... .. Afd./Sectic ........... . . .... Datum ... ~.1 .. ~.5. .. ~ .. 1.:.9. ...... . 

A.L. 17249-'47 
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UITTREKSEL 

V~>Or Naam P l)lS ~ h. t LOl • • • V.!'~- :._} 1 

0 ~ •.6 Ongml.'cl in • • _ Naam 1 

Volg nr. Ag. nr. S91? !. 

iet )~trgf't dA i· 1~"e g~n:~mto3 v rbl.:jf lont Hl a Poli~, d ~1 ik U 
1'3r1'1,àat hin•v 1 c.B. LÜ .on z:i.jn onl3' 8brn.cht in '30n .rnrsone~ls 
telmis van dog N. V.Ned . <Jlasi'abriolon "L. 3l'd11ll

11 t-9 L3Jrdma . ald· ar 
v:n·tow3n tsv,ps 3:r1i => I~:l,.'h:rrl XJ"er~~,wn<>rvun 11.1.,j b~l{3lld is, eet zi.i 
lo ~ arhaid lGzan. 
Niet olWH'RJ"schijnlijlc is h9t , d'-lt 3Z3 lnetst 3 8lli0 e 1Jol13n bebb~n o 
..... /~ 10 '3 1.0 c1 L,3noamd~ v"r ~""n 3l'in · biJ t<1 wo 'n<3n . Velq V8n d'3Z3 vre .:mde 
l:Ln en b9h"3 ~l'S3n !'3 3r'ls in bahoorli,jk13 t!ato J h )d~rlnnds(} ta· 1. 
Voorts daü ik U mede dat .ü.i pbl~kun jjs dat f3llil,3 Polan,wiar nF"lD 
alllier o k b3k" J' zijn, '-3''' b"lJle"rd zi.in op Odn Poolso CO'lra-:lt ge
:.ln · md "Hnrodowi 9C 111 .0"l~nde ui Frankrijk, L·ms- Ps.s li'l C· la is, Dil•ectaur 
~.'ichal Kwiatko' s ei, alth~u1s z:...1 ontvan m d•lZG courant :.'e Jel "ltig 
• Aan azien bij Uw dianst batre fande misschien deza courant age
v :ns aanwezig zijr , "llO ~ ik U ver zo ~lto3n mi .i lüerorntl't:3llt nade:r i .. , te 
licht~n . Mocht dit ~chter ni8t mo elijk zijn dan kan '/allicht dezer 
zi,jdsgetracht \fordsn t~ ber.Hlchtigen, ,;a.arna deze aan U zullan ·orden 
toe Bzon en . 
Tensla t:13 zij nolS medeged3 ald, d.at de Pool Antoni d'::OI.a.-tClYh., ..... eb . 
9 . 4. 16, tP.vans verblijf houdende in genoemd persono:3lstehuis ,Linga 
dijk ' 7 te L33rdam,Vl~ij regelmatig brievan ontvangt van de P0olse 
Amba .. sade . Zover mij .bekqnd houdt 13"'n en rutder vermoedelijk verba;.1d 
met 3~n eventu:9le terugk8er van Pol•3r.. na.al' bun vaderland. Ook in 
L'3 3rdam hebben daze mansen zich verenigd in een bond dà!e voluens 
~nlichtingen 39n onierdgel uitmaakt van de hntholieka Arbeiders Be
weging . Voor zover thans is gebl(.:)kan bestaat alhier ge3n andere 
or~enisatie onder de Polen . 

Uitgetrokken door ................................... ~ ... Y..~}.:J::...................... Afd./Sectic .... . .. Datum .... ~J .. !.5. .~ Jt-9... . 
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;E en stuk Polen in • t hartJe van Breda 
( Cl bh ' d ' ' R K p [ d digde zijn toespraak met een kleine U UlS er Veremgmg Van . . 0 en geopen variant op de bordjes. die vlak na 

· de bevrijding in alle vensters waren 
G ISTERAVOND hn.d onder veel 1 mijn geliefd Polen" zong. Pater aangebracht, dank aan Nederland. 

belangstelling van geestelUke Ephraim las hierna een Nederlandse Ook burgemeester Prinsen heette 
en wereldlijke autoriteiten de ope- toespraak van papier at. omdat hij zich gelukkig de Polen in een eigen 
nlng pla.a.ts van het clubhuls van d\ Nederlandse t.aal niet machtig is. tehuis welkom te kunnen heten in 

I de vereniging van R.K. Polen in Spreker dankte Breda en haar in- de gemeente Breda. Breda zal ent
de Torenstraat. Bet is het pand, woners voor de liefde, waarmee zij houden wat de Polen vaQr ben ge-

l 
dat aan vele Bredaunars bekend is de Polen tegemoet kwa)'llen en hoop· daan hebben tUdellS de bevrijding. 

· als .. De Prins". te. dat het clublokaal een schakel Spreker zeide ook -zijn steun toe, 
· L h b d p 1 .A w h- zou zijn ter versteviging van de h'' d p 1 f ang e _ben e. o en moe~n ac vriendschapsbanden. Hierna ver- indien IJ e o en op een o an-

ten eer zij een e•gen clubhuls konden klaarde spreker het clubhuis voor dere manier van dienst kon zijn. 
betrekken. De Plebaan van de Ka- "eopen.d Op plechtige wijze werden hierna 
tbedrale kerk heeft hen tenslotte " De h~r Leeuwenberg heette de het Poolse en Nederlandse volkslied 
aan voornoemd J?and .!tunnen helpen, Polen hartelijk welkom in hun te- gespeeld en gezongen. 
~velke gelegenh~ld ZlJ zei! geheel huis. dat voor hen, die toch reeds Plebaan v. d. Maden heette de Po
·~bb~n opgeschi!derd en opgeknapt. zoveel hebben moeten verlaten, een !en welkom als nieuwe parochianen. 
e firma s. Tc;c?lm e_~ Rammg ston· stukje Polen zou betekenen. Namens 

J~n hen ht~rbl.) terzode door de na· de vereniging Nederland- Polen bood 
dt~e matenalen te _verschaffen en hij de Polen een prachtig Philips
hel. spreekt na~uurlijk vanul! dat radiotoestel aan. Tevens maakte hij 
ook oe vereniging l':federland-Polen van de gelegenheid gebruik. de al-
met ac.htergebleven IS. gemene voorzitter dr Wierdak te fe-

Or c~ 1 <lJn\\ • liciteren met zijn ;lromotie. Het ge-
o.a. op de burgemeester van B~eda, mengde koor zong hierna .. Valken
mr dr C!audlus Prinsen, CommJssa- jacht" uit de opera .. Halka". , 

· ris de Bruin ~o•ater Ephraim, die be- ank N d 1 d 
last is met d~ Poolse Katholieke ::>.fis- _n _ _ ~~- e er an 
sie in Nederland, pater Gar~iaan, de 
paters Jezualdus en Evangelistus, .de 
geestelijk ~dviseur ·>~an bet com1té 
Nederland-Polen. de Z. E. Heer v. 
Campen. verder de Overste van het 
St. Willibrordusgeslicht. waar elke 

D E voorzitter \'an de kring Breda, 
de heer Srymeberski, hield een 

toespraak, waa;rin hij de dank van 
de Poten tot uitdrukking bracht. 

Spreker hoopte, dat het clublokaal 
hen in staat zou stellen hun Poolse 
gebruiken te onderhouden en tot 'n 
goed begrip te komen van de Neder
landse gewoonten en zeden. Hij ein· 

Dat we toffe jongens zijn. .. 

TERWIJL de aanwezigen nog wat 
gezellig bijeen bleven gaven de 

Polen blijk varr hun kunnen en na
tuurlijk voerde de zang (al klinkt •t 
gek) de boventoon. Na enige Poolse 
liederen kwam opeens de gitarist 
met .. en dat we toffe jongens zijn" en 
aangezien alle aanwezigen dit lied 
kenden. werd het spontaan uit volle 1 
borst meegezongen. 

Ons verslag zou niet volledig zijn, 
indien we niet vermeldden 't prach
tige schilderij van de 0. L. Vrouw 
van Polen, dat de vereniging cadeau 
kreeg van haar Aalmoezenier. pater 
Ephraim. Pater Jezualdus schonk 'n 
prachtig uit hout gesneden wand· 
kruis. 

Zondag de H. Mis voo': de Polen 
wordt opged.•·ggen, de heren Leeu
wenberg en Sluiters, resp. voorzit
ter en erevoortiter van Nederland
Polen, de voorzitter van de R.K. Po
len in Nederland dr Wierdak. die de
zer dagen promoveerde en de ,·oor
zitter van de kring Breda de heer 
Srymcberski. 

------------------------------------

Breda. hoofdozetel 

0 VER het gehele land vel'Spreid zJjn 
er 14 Poolse verenigingen. te 

Breda is de hoofdzetel gevestigd in 
het nieuwe clubhuis in de Toren
straat. De kring Breda heeft zelfs 'n 
Poolse toneelgroep, die met haar 
leden half Nederlandse en hal{ Pool
sc avonden gccfL en onder r<:>l!:e 
staat van de beer Rzenieniecki. Op 
29 October, èe bevrijdingsdag dus, 
zal in tle Schuur een voorstelling 
door deze toneelgroep worden gege
ven. Deze voorstellillgen bestaan uit 
muz.iek. dans. zang en declamatie. 

Het is niet voor niets. dat in Bre
dat de hoofdzetel is gevestigd. want 
ongeveer 200 Polen zijn bij deze af
deling ingeschreven. hiermede de 
grootste afdeling vormend. 

lllijn t;'Ciiefd Polen 

n E avond werd geopend door bet 
V gemengde koor, dat met pia.no
be~dlng \ 'all de heer Jespers ,.0 

--~--' 
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~ oolso R.K.Voreniging . 

·aar aanlelding van ~et verzoek, vervat in de 1 ~tstc alinea van 
Uu nevenverrold schrijven, heb ik thans het genoegen U hierbij een 
t eetnl afschriften van de vertaling dor Sta~uten en het huishoudelijk 
reglo ont dor roolse R.Y .Vereniging aan te bieden. 

D~ lator in het concept-ontnorp dozel' statuten a.angebrachte wij -
z igingen zijn tevens in de vertaling ver"orkt . 

HET üOCFD VAl DE <DliTRALE 
V.::.LIG IDSDI l.ST, 

De Reer B. 'ijlhuizen 
P .Avontuurptr~t 24 
B r c d n. 

nru ens deze: 

J .G .Cro.bben ~ • 
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Aan de Heer Maya 
van B lX. 

Hierbij de gevraagde vertaling,waar nodig aangevald 

en omgewerkt zoals het wordt. Heeft men de Departementale 
goedkearing dan wordt het nieawe exemplaar gedrakt.Hier
van krijgen wij bericht. 

16-6-'48. 
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S T A T U TE N 

van de 

POOLSE KATHOLIEKE VERENI GING I N NEDERLAND · 

HOOFDSTUK I . 
Inlei dend e bepalingen. 

ZETEL . 
Ar t ikel 1. 

1. De Pool se Kat holieke Vereniging in Nederland 
. is gevestigd t e Br eda. 

2. Zij wordt in deze s t atuten genoemd 
ging. 

OPRICHTING EN DUUR . 

Artikel 2. 

De Vereniging i s opgericht op ........•....... 
en is te rekenen van die dag af aangegaan voor 
de tijd van 29 jaar, alzo eindigende.~······· ·· 

DOEL EN BEGINSELEN· 
Artikel 3· 

· De Vereniging stelt zich ten doel te behartigen 
de Godsdie~stig&,zedeli~ke, culturele, sociale, 
economische en finantiale belangen der leden 
del' Vereniging. 
2 . De Ve:t•eniging onthoudt zich van alle werk

zaamheid op h et gebied der Politiek. 
3· Bij haar werk zal de Vereniging zich laten 

leiden door de katholieke beginselen. 

MIDDELEN • 
Artikel 4. 

De Vereniging tracht het in Artikel 3 gestelde 
doel . te bereiken langs wettige weg en wel door: 
a. Het samenwerken met de Katholieke organisa-

ties in Nederland; · 
b. Het bevorderen der samenwerking tussen de 

leden; 
o. Het verbreiden der Poolse Nationale CUltuur 

door oprichting en instandhouding van biblio 
theken, leeszalen, scholen en cursussen in 
de Nederlandse en Poolse taal en het organi
seren, van culturele voorstellingen; 

d. Het bieden van gelegenheid tot passende ont
spanning; 

e. Het stimuleren der sportbeoefening; 
f . De le~en behulpzaam te zijn bij het zoeken 

naar arbeidsgelegenheid; 
g. De leden behulpzaam te zijn door het geven 

van adviezen; 
h. Het verlenen van economische en financiële 

bijstand aan de leden, die deze bijstand be
t hoeveruj· 



. [ 

i. Het verlenen van hulp, financieel zowel 
als in natura aan in Polen verbl~vende' 
verwanten der ledenJ 

g. Alle andere geoorloofde middelen , welke 
verwezenlijking van het in artikel 3 ge
stelde doel kunnen bevorderen. 

HOOFDSTUK II 

De Organisatie der vereniging. 

Par. 1. Leden, Ereleden en Donateurs. 

Artikel 5· 

De Vereniging bestaat uit leden, ereleden en 
donateurs. 

LEDEN 
Artikel 6 

1. Ledeu ~unnen zijn: ~ 
1. degenen die van Poolse afkomst zijn, de 

Katholieke godsdienst belijden en in 
Nederland woonachtig zij~ 

2. de echtgenoten en nakomelingen van de 
onder 1. genoemden, mits zij de Katho
lieke godsdienst belijden en in Neder
land hun woonplaats hebben. 

2. Hlj die als lid der Vereniging toetreedt, 
~ordt geacht met het doel en de middelen 
der Vereniging in te stemmen. 

- ~ 3· Men wordt lid der Vereniging door aanmel 
ding enJ toelating waarvan de wijze in het 
Huishoudelijk Reglement wordt geregeld. 
Dit Reglement bepaalt tevens , hoe het lid
maatschap verloren gaat . 

ERELEDEN 
Artikel 7• • Hij die zioh op bijzondere wijze verdienstelijk 

heeft gemaakt voor de Vereniging , kan door de 
Algemene ledenvergadering tot erelid worden 
benoemd . 

DONATEURS 
Artikel 8. 

Donateurs Qer Vereniging zijn zij, die jaarl ijks 
een in het Huishoudelijk Reglement te bepalen 
bedrag ten bate der Vereniging bijdragen en 
geèn leden zijn 

v Par. 2 De plaatsel~Ke kringen . 

Artikel 9. 

1 . De lede~ der Vereniging zijn georganiseerd 
in plaatselijke kringen. 

2 . Het geb~ed van een plaatselijke kring wordt 
vastgesteld door het hoofdbestuur . 

3 · Op eenz~lfde gebied kan slechts één plaat
selijke kring werkzaam zijn. 

4 .. De wijze, waarop plaatselijke kringen ge-
1Vormd kunnen worden , wordt in het Huishou

delijk Reglement geregeld. 
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Artikel 10. 

De organen van een plaa t s elijke kring zijn: 
a. De KringpVergadering ; 
b . !Iet Krin.g1bestuur; 
c. De Kring~commissie van controle. 

Artikel 11. 

1~ Alle leden, die bij de betrekkelijke plaatselijke 
kring zijn ingedeeld, hebben recht van toegang 
tot de kringvergadering, recht van deelneming 
aan de beraadslagingen en zijn stemgerechtigd. 

2. De kringvergadering kan plaatselijke reglemen
ten vaststellen . Deze reglementen, alsmede de 
eventueel daarin aan te brengen mjzigingen, 
zijn aan de goedkeuring van het hoofdbestuur 
ond el'wor pen. 

3· wordt deze goedkeuring geweigerd, dan kan de 
plaatselijke kring in beroep komen bij de Alge
mene Ledenvergadering. 

4. De wijze, waarop de goedkeuring wordt aange
vraagd en verleend, alsmede de wijze van beroep 
ingeval van weigering der goedkeuring, worden 
in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Artikel 12. 

1. Het Kringbestuur en de Kringcommissie van con
trole worden door de kringvergadering gekozen . 

2. De taak van het Kringbestuur en de Kringcom
missie van controle en hunne samenstelling, 
alsmede de wijze waarop zij worden gekozen, wor
den in het Huishoudelijk Reglement vastgestel~ 

Artikel 13. 
1. Het toezicht op de werkzaamheid van een plaat

selijke kring berust blj het Hoofdbestuur. 
2. Dit toezicht houdt in, de zorg voor de bevor

dering van het in artikel 3 gestelde doel en 
de aanwending der meest geschikte middelen 
daartne. door de plaatselijke kring. Te dien 
einde kan het.Hoofdbestuur aanwijzingen geven • 

Par. 3 DE ORGANEN DER VERENIGING. 

Artikel 14. 
De organen der Vereniging zijn: 
a. de Algemene Lèdenvergadering; 
b. het Hoofdbestuur; 
c. het Dagelijks Bestuur; 
d. d~ Algemene C9mmissie van Controle. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING· 
· Artikel 15. 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste or
gaan der yereniging. 

Artikel 16. 

1. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering 
gehouden. ~ wordt genoemd de: 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

2. Deze vergadering wordt door het Hoofdbestuur 
bijeen geroepen op de wijze, als in het Huis

' houdelijk Reglement wordt bepaald. 



3· In deze vergadering wordt bepaald, waar de 
volgende Jaarltk~c Algemene Ledenvergadering 
zal worden gehouden. In 1947 ~ordt deze ver 
gadering gehouden in Breda. De jaarlijkse Al
gemene Lcûv~vargadering wor dt gehouden in de 
maand October. 

4. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderi ng 
wordt door het Hoofdbestuur verslag uitge
bracht van zijn handelingen en van de toestand 
der Vereniging in de ruimste zin; 
verder worden·daarin vastgesteld de rekeni~~ 
ovBr het afgelopen boekjaar. AlLdan wor dt ook 
bepaald het bedrag der ledencontributie, in 
het komende boekjaar door de leden te bepalen . 

Artikel 17. 
Hèt Hoofdbestuur is bevoegd en - wanneer tenmin
ste 2 plaatselijke kringen of tenminste 50 leden 
schriftelijk met opgave van redenen zulks verlÄng
en - verplicht buitenscwone Algemene leden v~a
deringen - in het laatste geval binnen één mllhd 
nadat de aanvrage daarvan bij de voor~itter van 
het Hoofdbestuur is ingediend - te beleggen . 
Blijft het Hoofdbestuur in gebreke binnen één 
maand aan dit verzoek te voldoen , dan hebben de 
aanvragers het recht de Algemene Commissie van 
ContrOle te verzoeken een buitengewone vergade
ring te beleggen . De Algemene Commissie van con
trOle is verplicht om binnen één maand , nadat het 
verzo ek bij haar is ingediend een zodanige verga
dering te doen plaats hebben met inachtnemening 
van de in het Algemeen voor Algemene Ledenverga
deringen in deze·statuten en in het Huishoudelijk 
Reglement voorgeschreven voorwaarden . 

Artikel 18. 

1. Alle l~den, ereled en en donateurs hebben recht 
van to~gang tot de Algemene Ledenvergaderingen 

2 . Alle leden en ereleden hebben ter vergad~g 
recht van deelneming aan de beraadslaging~ 
over de te behandelen onderwerpen. 

Artikel 19. 
1. Alleen de Algemene Ledenvergadering is bevoegd 

tot het vaststellen of wijzigen van de Statuten, 
het Huishoudelijk Reglement en andere de Vere
niging haar geheel bet~effende ~eglementen. 

2 . Iede~ lid is bevoegd hetzij mondeling hetzij 
schriftelljk voorstellen te~ Algemene Ledenver
gaderi ng te doen . 

3 · De besluiten van de Algemene Ledenvergadering 
zijn bindend voor alle tot de vereniging beho
rende plaatselljke kringen, instellingen en 
leden. 

Artikel 20 . 
L. In de Algemene ledenvergaderingen worden be

sluiten met volstrekte meerderheid van stemmen 
genomen . Indi en over een voorstel geen hoofde 
l ijke stemming.verlangà wo~dt , wordt het geacht 
met volstrekte meerderheid van s temmen te zijn 
aangenomen . Ove~ personen wordt sch.riftelijk, 
over zaken mondeling gestemd. 
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2. Omt~ent het stemmen wo~den in het Huishoude
lijk Reglement naoere voo~sch~iften gegeve~. 

Hoofdbestuur. 

A~tikel 21 . 
Het Hoofdbestuur bestaat uit 7 l eden , n .l. één 
voo~zitt er, één s~crctaris eu één penni ngmeester , 
t wee vice-voorzitters, één vice-secretaris en een 
vice- penningmeester. 

Artikel 22. 
1. De Voorzitter word t als zodanig door de Alge

mene Ledenvergade~ing gekozen . 
2. De overige leden van het Hoofdbestuur worden 

eveneens door de Algemene L edenvorgade~ing 
gekozen. De in ar tikel 21 genoemde functi es 
van respectiev elijk le en 2e vice voorzitter, 
secretaris, vic e secr etaris, penningmeester en 
vice penningm~est er worden door de leden van 
het Hoofdbest~ur onderling verdeeld. 

3. Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere voor
schriften met .betrekking tot de verkiezing,~ 
zittingsduur en vervanging de~ leden, aftreden 
en dergel~Ke yan het Hoofdbes tuur. 

Ar tikel 23. 
1. 1 In spoedeisende gevallen kan het Hoofdbestuur 

alle besluiten nemen , waarto e de Algemene Le
denvergadel•ingen bevoegd zijn, me t uitzondering 
van wijzigingen der Statuten. 

2. Deze besluit~n blijven van kracht tot de eerst
volgende Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 24. 
1. Het Hoofdbestuur regelt zijn werkzaamhede~ is 

belast met de leiding der algemene zaken; be
heert de geldmiddelen en eigendommen der vere
niging en draagt zorg voor de uitvoering van 
de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. 

2. Het Hoofdbestuur leidt de gehele actie der 
Vereniging . 

3· De Voorzitter en de Secretaris van het Hoofd
bestu~ vertegenwoordigen de Vereniging. 

DAGELIJKS BESTUUR· 
Ar tikel 25. 

~. Het Hoofdbestuur wljst uit zijn middelen een Da
gelijks Bestuur, bestaande uit drie leden, aan. 

2 . De Voorzitter en de Secretaris van het Hoofd
-bestuur zljn tevens Voorzitter en Secretaris 
van het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 26. 
Buiten de hem in het Huishoudelijk Reglement of 
andere reglementen verleende bevoegdheden en op
gedragen verpli_ch·tingen heeft het Dageljjks Be
stuur tot taak: HET voorbereiden en uitvoeren van 
de besluiten van het Hoofdbestuur. 

Voorzitter. 
Artikel 27. 

De Voorzitter zit de Algemene Ledenvergaderingen, 
de vergaderingen van het Hoofdbes tuur en het Da-



gelijks Bestuur voo~ ~n heeft ook verde~ de le~
din~ i n allJ aangel~genhû~ en d~~ ver~niging . 

Penningmecste~ . 

Artikel 28. 
Het Hoofdbestuur stel t voor de penni ngmeester 
in~tructie vast voo~ de Wijze , ·:o.&rop hij 
tien der- Ver enigi ng di ent te beheren . 

A~t ikel 29 . 
De l e of 2e vic e voorzi tter of vic e sec~ et aris 
of vice penningm~ester , uitoefende de f uncties 
van onder s chei denlijk voorzitt er of secretaris of 
penningmees t er hebben dezelfde ~e cht en en ver
plichtingen al s deze laatst en . 

ALGEMENE COMMISSIE VAN CONTROLE• 
J Artikel 30. 
1. Er is een Algemene Commis s i e van Contr6le. 
2. Zij bestaat uit dr i e l ed en en wordt door de 

Al gemene Ledenv er gadering beno emd . ~ 
3 · De gekozen l eden der Commi s sie wljzen uit Jlh 

midden een voorzitter aan . 
4. Het Huishoudelijk Regl ement geeft nader e voor 

s chriften me t betr ekking tot de ve~kiezing 
zittingsduur, aft :r·eden en dergel ijke van de 
Algemene Commis s ie van Con trOl e . 

Artikel 31. 
Buit en de haar in het Huishoudelijk Reglement op
gedragen t aak en ·v erl eenà e bevo:bdheden, heeft de 
Algemene Commis sie van ContrOl e tot taak, het 
controleren van het geldelfjK beheer van he t Hoof 
bestuur en de kringsbesturen en van haar bevin
dingen in d e Jaa~lijkse Algemene Ledenvergadering 
verslag uit t e brengen . 

Het boekjaar 
September. 
In. 1947 loopt 
ber. 

HOOFDSTUK III· 

Geldmiddel en. 

Artikel 32. 
loopt over 1 October 

het bo ekj aar tot en 

Artikel 33· 

e 
tot en met 30 

met 30 Sepilem-

D'e Vereniging kan. onro er ende en roer end e zaken 
eigendom hebben. 

Artikel 34 . 
De inkomsten der Vereniging bestaan uit: 
a . Contributie van l eden en donateurs; 
b . Benten van belebde gelden; 
c. Opbr engtsten van door de Vereniging of haar 

i~stellingen verrich~e prestaties, 
d . Bijdragen en subsidieen van openbare en parti

culiere~ inst ellingen; 
e . Giften, geschenken en legaten; 
f. Toevallige baten. 



f • .~.· t ::. k.;;l 35 . 
1 . De ccn t r i out ies der l~~LU ~c do~~t~Qrs worden 

doo r d~ pld~tselijkc k~i~g c~r~t . 
2 . Een door de J a&rlljkse Al~-m~n~ Led~nvergadering 

t e b~~~l~n perccntaze ~~x contr-~utias ~o~d~n 
afgedra~ah ~&n de pc~ni-6~e~~t~r van h~t Hoofd
bes t uur. He t .re::> \. l; J.'t:üdJ [;t.d .. c.l tt.: k&n aoor de 
Pl a&t~clijke kring ~orGen aanJewend te~ testrij
di ng van 11 i t gaven b]J he t verricht en van zijn 
wer k . 
Bi nnen één mac.nd DL. het e i nde Yen i eder bo~k
jaar brengt h e t kringbes tuur aan h e t Hoofdbe 
stuur v erslag ui t over de w~ze, waarop he t r es
terende gede elte door de Plaatselijke Kring is 
aangewend. 

Artikel 36. 

Het Hoofdbestuur ontwerpt de .i aarlijkse begroting , 
welke van kracht wordt, door vaststelling in de 
jaarl~kse Al ~ ~m~~ e Ledenvergadering. 

HOOFDSTUK IV : SLOTBEPALINGEN· 
Huishoudelijk R~glem ent . 

Artike l 37· 
1. Alle aangelegenheden van de Vereniging van haar 

Plaatselijke Kringen en van de door de Vereni
ging opgerichte instellingen, waarin deze Sta
tuten niet voorzien, worden voor zover zij daar
voor vatbaar z~n, bU Huishoudel~k Reglement of 
een of meer b~zondere reglementen geregeld . 
Deze mogen g een bepalingen bevatten in strijd 
met deze st~tut.en . 

ONVOORZIENE GEVALLEN· 

Artikel 38 . 
1 . In alle gevallen waarin deze Statuten of de Re

glementen niet voorzien, beslist het Hoofdbe
stuur. 

2. De Algemene Ledenvergadering is te allen t ijde 
bevoegd een zodanig besluit van het Hoofdbe
stuur te wijzigen of buiten werking te stellen. 

WIJZI GINGEN · 
Artikel 39 . 

1. Wljziging of aanvulling van deze Statuten kan 
niet plaats hebben dan op schriftelijk voorstel 
aan de Algemene Ledenvergadering . 

2. Eerst wanneer 2/3 van het aantal uitgebrachte 
geldige stemmen zich ten gunste van een zodanig 
voorstel heeft verklaard , zal het beschouwd 
worden te zijn aangenomen . 

ONTBINDING. 
Al'tikel 40. 

Tot ontbinding van de Vereniging kan niet dan in 
eon Algemene &edenvergadering met tenminste 2/3 
d~r uitgebrac~te geldige stemmen worden besloten. 
Bij eventuele ontbinding worden de bezittingen der 
Vereniging overgEdraeen aan Poolse verenigingen in 
Nederland , die eenzelfde of soortgelijk doel na
streven als de Vereniging. 
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No:12§/- 48- Geheim. 

Onderwerp:"Inlichtingen betreffende 
Poolse g.!f.Verenigingen". 

Bijlagen één. 

Breda, 16 April 194a~ 

2 1. ADP. 1948 

BUREAU B 
I 2 ArR 1948 

/ 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:31605-
Geheim,d.d.24 Maart 1948, betreftende bovenvermeld onderwerp , 
moge ik U.H.E.G.berichten, dat bij onderzoek het volgende is 
gebleken: 

r-- \ "Te Breda verblijven momenteel ongeveer 40Q_vreemde-
V lingen van Pool se nationaliteit. Deze Polen zijn bijna uit-

~
luitend gedemobiliseerde militairen van de vroegere Poolse 

le Pantser-Divisie, die op 28- en 29 October 1944 de bevrij
ing van de stad Breda heeft bewerkstelligd. 

In verband met het blijven steken van het geallieer
de offensief aan de grote rivieren in ons land, in October -
N~vember 1944, zijn de tot genoemde Pantser- Divisie behorende 
mîlitairen van 29 October 1944 tot circa April 1945 te Breda 
gelegerd geweest. Daarna zijn zij ingezet, eerst bij de bevrij 
ding van het Oosten en het Noord-Oosten van ons land en ver
volgens in Duitsland. 

Een groot aantal van bedoelde Poolse militairen~ dat 
gedurende huh verblijf te Breda bij inwoners te dezer stede 
was ingekwartierd, heeft met verschillende Bredase families 
vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt. 

Tijdens hun verblijf in Duitsland, in de loop van 
1945 - 1946, kwamen vele~ van hen, hun verlofdagen in Breda 
doorbrengen. Inmiddels zijn ook verscheidene hunner met Bred 
se meisjes gehuwd. 

De thans te Breda verblijvende circa 400 Polen, be
lijden nagenoeg allen de R.K.Godsdienst en hebben - na hun 
demobilisatie - om politieke redenen- geweigerd naar _Polen 
terug te keren, in verband waarmede aan hen, vanwege de Rijks
vreemdelingendienst te ' s - Gravenhage, een verblijfsvergunning 
is verstrekt. 

Op 28 December 1946, hebben deze Polen te Breda een 
op R. Katholieke grondslag berustende vereniging gesticht, wel
ke zich ten doel stelt, deze groep emigranten zoveel mogelijk 
bij elkaar- en in het goede spoor te houden en tevens in alge
mene zin de behartiging der geestelijke- sociale en culturele 
belangen van haar leden beoogt. 

Aan Een 
De Heer Hoofd van de c.v.D. 
J a v a s t r a a t, 68. 
' s-G RA V E N H A G E. ======================= 
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Een Pools R. K.priester, met name Pater Ephrai~, die 
eertijds in Frankrijk verbleef en in het naJaar van 1946 van
daar naar Breda is overgekomen , treedt op als geestelijk ad
viseur der vereni ging . Deze Pater is gehuisvest in het Kloo
ster van de Paters- Capucijnen te Breda. 

l 
De ver eni gi ng te Breda t elt thans 200 geregistreerde 

leden , a l le pri nci pieel R. Katholieken . 
Ofschoon i n de vereniging een uitgesproken~-Com

munist ische geest heerst , stelt het bestuur zich op het s t and 
punt, dat -mede ge zien het feit, dat haar leden hier in Ne
derl and gastvrijheid geniet en - zij zich geheel buit en de po
l i t i ek dient te houden. 

Door de vereniging wordt geen enkel contact met het 
Poolse Gezantschap te Den Haag onder houden en zelfs vermeden, 
maar evenmin bestaat er enige aanraki ng , of wordt opaelij k 
sympat hi e betuig~ met de vroegere Pool s e reger ing. 

I 
Aan de leden i ndivid ueel wor dt de vrij hei d gelaten 

om buiten de verenigi ng sympat hie t e betuigen met de vroegere 
Pools e regering(eertijds t e Londen) , doch het bestuur meent 
dat de v ereni gi ng a l s zodanig ook te dezen opzicht e een str 
te neutraliteit heeft in acht te nemen . 

jle .-

I 2e. -

I ;e .-

Het bestuur van de verenigi ng te Breda, is als volgt 
samenges te ld: 

le Voorzitter: 

-· 
WIERDAK , Leopold Wilhelm, geboren te Moreni 

( Polen) 21-11-1913, van beroep Pools geneesheer. 
Volgt thans de faculteit der geneeskunde aan de Uni
versiteit te Leiden t .er verkrij ging van de bevoegd
heid tot het in Nederland uitoefenen van het beroep 
~an geneesheer. Hij is R.K., van Poolse nationelite 
angeschreven te Breda, op 4-3-1947, komende uit Duit 
land. Is in het bezit van een verblijfsvergunning, 
No:l5702, afgegeven op 11-2- 19471 
Hij is in September 1945 te Breda gehuwd met: 

~f Maria Simonia TOmi, geboren te Breda, 22- 6-1922, 
1'~ (dochter van eëiîVooraanstaand R.K. indusrieel te 

dezer sted~ Het echtpaar Wierdak- Touw woont te 
Breda, Van Voorst tot Voorststraat, No:l . 

2e Voorzitter: 

r' szyMBERSKI, Boleslaw, geboren te Sniatyn 
(Polen) 22- 5-1920 , van Poolse nationaliteit, R. Ka 
liek, van beroep chemiker, gehuwd met: 
Anna Jacoba VAN DEN HURK,geboren te Breda, 11- 9- 1924, 
(dochter van een R. K.Hotel-houder), wonende te Breda, 
Burgemeester De Manlaan, No:l4. 
(Hij is op 25- 7-1947 ingeschreven te Breda, komende 
uit Duitsland, met een ve~blijfsvergunning,No:22295, 
afgegeven,d.d.l Juli 1947~ 

Secretaris: 

- t 
BRZOZOWSKI , Henryk, geboren te Kolcbrzeg 

(Polen) 19-11-19~, van Poolse nationaliteit , R. Ka 
liek, van beroep machine- bankwerker, ongehuwd, wone 
de te Breda , Karrestraat, No:ll.~ngeschreven te Breda, 
28-1- 1948, komende van Hontenisse~ 

4e. -
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Penningmeester: 

KOWALSKI, Jozef, geboren te Nedi~ ka(Polen) 
19-3-1912, van Pool s e nationaliteit, R.Katholiek, 
ongehmwd, van beroep monteur, wonende te Breda,Lange 
Brugstraat, No:22. I nGeschreven te Breda, op 8-1-
1948, ko~ende van St-Nicolaas.(Belgi~).-

SLDJKA, Leen, geboren te Omsk(Polen) 
30-11-1914, van Poolse nationaliteit, R.Katholiek, 

,.....,gehuwd met : . 
Wilhelmina\ Adriana Marie ROVERS, geboren te Breda, 
6-lO-l92o;rvan beroep manufacturen-winkelier, wonend 
te Breda, Tolbrugstraat ,No: 15. (Op 14-1-1947 inges 
ven te Breda, komende ui t Duitsland) 

Commissaris: 
BLÖTNICKI, Tadeusz, geboren te Przemysel, 

(Polen) 11-3-1906, van Poolse nationaliteit, R. Ka 
liek,.gehuwd met: 
Maria VAN ~fELL, geboren te Dordrecht, 30- 8-1923,rvan 
beroep-rëderbewer~, wonende te Breda, Bernhardsin-
gel,No:l9. (Op 12-8-1946 ingeschreven te Breda, komen
de uit Duitsland~ 

In verschillende andere plaatsen in Nederland besta 
soortgelijke - merendeels een betrekkelijk gering aantal led 
tellende - Poolse verenigingen, die echter tot voor kort on
derling geen contact onderhielden. 

Wel staan deze verenigingen ieder afzonderlijk onder 
toezicht van een R.K.priester, die aan hen als geestelijk ad
viseur is toegevoegd, doch het ontbreken van enige onderlinge 
samenwerking werd vooral door het bestuur van de Bredase ver
eniging als een ernstige leemte gevoeld • 

Met het doel, genoemde samenwerking tot stand te 
brengen, heeft het bestuur der Bredase vereniging aan alle 
voorzitters van de hier te lande bestaande soortgelijke Pool
se verenigingen, een uitnodiging gezonden ter bijwoning tot 
gemeld doel, van een vergadering, welke bereids op Zaterdag, 
10 April j .1. in hotel "Het Wapen van Breda", aan de Grote 
Markt te Breda, is gehouden en waaraan door al die verenigin
gen is gevolg gegeven. 

Zo waren op bedoelde vergadering te Breda aanwezig, 
de voorzitters en enige gedelt geerden dezer verenigingen (in 
totaal 26 personen) uit de volgende plaatsen: 

VLISSINGEN, VENLO, OOSTERROUT, ANtETERDAM, UTRECHT, 
OIDENZAAL, HENGELO, LEIDEN en LEERDAM. 

Ten hehoeve van de leden der Bredase vereniEing 
heeft het bestuur enige tijd geleden een concept-re~lement 
samengesteld, hetwelk op bedoelde vergadering als leidraad 
heeft gediend. 

De 
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De gezamenlijk gehouden besprekingen hebben tot resul
taat gehad, dat men tot algehele samenwerking heeft besloten, 
waarbij het ontworpen concept- regler.:ent vrijwel onge\'Jij zigd 
als bind·end is aanvaard . 

Het bestuur der Bredase vereniging, aangevuld met een 
bestuurslid van de vereniging te OLDENZAAL en van die te V 
SINGEN (Namen niet bekend) - zal voortaan als hoofdbestuur 
van de landelijke verenic;ing optreden, terwijl Pater Ephrail!l , 
van wie bekend is, dat hij regelmatig in contact staat met de 
Bisschop te Breda en ook goede relaties met Kardinaal De Jong 
te Utrecht onderhoudt, benoemd is tot hoofd-adviseur, waaruit 
volgt, dat de andere plaatselijke geestelijke adviseurs aan 
hem ondergeschikt zijn. 

Deze her- organisatie houdt derhalve in, dat het hoofd
bestuur gevestigd blijft te Breda (in restaurant "De Nieuwe 
Haven", Minister Kanstraat,No:2), terwij 1 de in vorengenoemde 
plaatsen gevestigde verenigingen a ls onder-afdelingen, worden 
beschouwd • 

Op de te Breda gehouden vergadering is mede ter sprake 
gebracht , de uitgifte ten behoeve van de leden der vereniging 
van een eigen orgaan in de Poolse taal. 

In beginsel is .. daartoe besloten, doch - gezien de hie 
aan verbonden financiele en technische moeilijkheden - is ui 
voering daarvan voorshands niet mogelijk gebleken. 

Van een soortgelijke Poolse vereniging in Frankrij k , 
die daar een eigen orgaan uitgeeft, ontvangt het bestuur der 
Bredase vereniging regelmatig een aantal exemplaren, ter ver
spreiding onder haar leden.,er bevordering van een versprei
ding in een meer uitgebreider vorm, zal men nu trachten het 
uit Frankrijk te ontvangen aantal exemplaren opgevoerd te 
krijgen. 

I Ook de leden van de in vorengenoemde plaatsen gevest 
de afdelingen, bestaan vrijwel uitsluitend uit gedemobilise 
de Poolse militairen. · 

De Bond van Poolse R. K.verenigingen in Nederland, die 
onder leiding staat van de Pool F. WALKOWIAK , te l!.Q.ensbroek, 
besbat echter in hoofdzaak uit Poolse mijnwerkers en andere 
Poolse handarbeiders. 

Mede in verband met het feit, dat de leden van genoem
de Bond uitgesproken aanhangers van de vroegere Poolse Rege
ring zijn en zich daarmede kennelijk op politiek terrein be
wegen, heeft het bestuur der Bredase vereniging tot heden 
doen afzien van het opnemen van enig contact met deze Bond . 

Op de op 10 April j.l.te Breda gehouden vergadering is 
ook deze aangelegenheid onder het oog gezien, waarbij men tot 
de conclusie is gekomen, dat het welLicht toch enig nut kan 
hebben om in de toekomst, met het bestuur van OCXE de Bond van 
Poolse R.K.verenigingen, te Hoensbroek, besprekingen te 
die de samenwerking op een of ander gebied beogen. 

Tot op heden hebben deze besprekingen echter nog niet 
plaats gehad, terwijl evenmin een tijdstip is bepaald, waarop 
daartoe pogingen in het werk zullen worden gesteld. 

L Van 
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Van vorengenoemd concept-regiement gelieve U een 
exemplaar hierbijgaand aan te treffen, hetwelk mij werd ver
strekt door de, recherche te Breda, van wie ik overit:ens bij 
het onderzoeM'v eel medewerking heb mogen ondervinden. 

Naar U moge blijken, is de inhoud daarvan gesteld 
in de Poolse- voor ons onleesbare taal, terwijl hier ter 
plaatse ook geen geschikt persoon is gevonden, tot het malen 
van een vertaling daarvan. 

Ik meen, dat het nuttig kan zijn, over een vertaling 
van dit reglement de beschikking te hebben, in verband waar
mede ik U moge verzoeken , wel te willen bevorderen dat - ind 
mogelijk - van Uwentwege deze vertaling geschiedt. 

Waar het - ongeacht het goede streven van genoemde 
Poolse vereniging - van de zijde der Bredase politie wense
lijk wordt geoordeeld om op hare activiteiten blijvend con
trole uit t e oefenen , stelt de Heer Commissaris van Politie 
alhier de ontvangst van een vertaald exemplaar- reglement ten 
zeerste op prijs . 

In verband hiermede moge ik U verzoeken , mij van de 
vertaling een tweetal exemplaren te doen geworden, waarvan 
één te bestemmen voor de Heer Commissaris van Politie te 

w. 
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·,~ l oolse R.K. Vcreniging . 

21 Juni 8 • 

l 
raar aanlelding van het gestelde in do laatste clinea op bladzijde 

drie v~n mijn schrijven d . d . 29 April 1948 over do Poolse R.K.Vereni
ging in rederland heb ik hot genoegen U hierbi;j eon afschrift van de 
vertaling der s·catuten en het hu:tshoudelijk :.:ogJ.cr:ont dezer vereniging 
aan te bieden. 

· De Koninldijke goedlceuring de~ VeroniginB is el a~evraagd , 
d eh nog nitrt vcrl~regcl1 . 

De c r or schaf der Ge eenteP.olitie 
te 
, i n ~ c h o t e n . 

J. .er bbondro: . 
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o.r c.o.nleiding :v~ Ur; navenvEirJ cld ccllr!gven hob i!"' de eer u 
onacrnt cando uoeevens botretf onde do ~oolco n.h.Vore~ ~ t o Bre~ 
to doen toeko en. 

1"':ï!e .Drod.a verbli tivcn me f?lltöel oneovoor 400 r;roo da~cn Vl'...n 
fooloc !l'ltltionnl:lte1t. D~o l alen zijn bijna W:~slu:tténd óde ... obill· 
se r ûo tlilitnil"en van dé vroegere l oo'lao lc snts!'.r.: J.vr:,.sie, dio op 
2 on 29 Octooor l944 de ben-ijding van de atäd Drw o ft beucrk• 
stollicci. 

In vcrband 1et hot blijven stoken vap hot o ~lipArdo offensief 
n de aroto :rivieren in ons land, in OctO'tie1"- ov~ boz: 1944 zijn de 
t ot cno do .fo.utser-DivisiG be)lorcndo 1litaircn van 29 Cciober ~9~ 
tot euaoo. .A_n-11 194; te Breda gelot;erd ge st. Detlr !~n ~ij ingc-
z t, o rst bij de bevrijding ven ot: oste on het 1~ - ostcn vro:. 
o~a l d en vcrvoleens in Duitslond. 

LOn eroot nd'ltal van bodoold.c col mitniran, dllt ,eoourendc 
httn verblijf te llreda bij in\1onars te doz .. at~ <-hl :.. ec~ artierd, 
ho rt et vcrschiller.do Drcdanc .t.mûlicc vricndbb, ~ sbotrakl~cn 
Onll(;t :noopt. ~ 

~ijdons hun verblijf' 1n Duit~lnnd, in do loo]') ,; 'l 47 - 1946 
en velen vnn hen, hun ver.lo.f<l oen in Breda doorbrene~. Im idacis 

~ij ~ok vcrscheidene hunner et trodaeo eisjeo schuta. 
Dq ~hens ta Breda verbli~vando circa 4 0 PQlen, bölijd~n rtogc

oc4-J nllon do n .K.Godsd1onst on hebben • nc. b.l.Ul tlG op~;_::~atie .. cm 
polit10ko redenon • geweigerd naer Polen torug to r~ ~~ yorband 
. . ede alUl hen, Vall\10J:;O do R!3ksVl'Oei!idc::lingondio ~t te • ~~a"'(:c:mhu• 

B , on vozobl.ijfovergu.nning is vorstroh"t . · 
Op 28 December ~946 hebbon dazo Polon t~ rede een op a.K~grond~ 

sla berustende verenig~ eost1ohtt 1olke zich ta~do~1 stolt dozo 
cro l' ~ranten zoveol moeeliiJk bi;J e'lkaar- c.n :1n ot caedo s}'oor te 
ho de en tevens in alge '4one z:tn üo bobartigi%lg 'd.cr oestolijks--, 
l'!c inlc en culturele bel.anr;o.n vnn hoer lo<lon beoogt. 

n Pools n.K.priester, et nnco Pet nr~i , d.a o3r~~jds 
~~ijk vcrbleef en in het ncj t'.r VnJJ. 19 vo c,. ~~~-s.. 

ov r o :o on, treedt op al.s eeestolijk adviseur der r~1g. Deze 
is Clluisvest in het Klooster von de .P ter ... - , ttciD ën te 

o vernniging te ro~a telt thnns 2 0 or tre~ac leden, 
rineipiocl Roons ..ntholioken. Z:. 
Ofschoon in de vereniging een uitces~ro' i~ ~st~sc e 

~t orst, stelt hot bastuur zich op hot st a , t - ~edo 
G""~ t feit, dat hoor lcdon hier in c orltl d rr· oiö ee-

t n - ij ich cehcol. buiten do po:Litie die t to o· n.r/ 
oor tle voretûgillg trordt geen Olll ol c net t et ~bólse . 

" c op te Den · aae onderhoudon o zcl o v ~ e.vom:.w. 
t or on1 e aonr~, of TJOrdt openli b~t1licd et 

cro 1oolse regerin{!. 
do led on indi>viduoel uordt do vri:J o!i.d cclntc o bui ten 

élo v "' nizing S}"'~~'~pathie te bctuioen ot (ie vroege~o o l~c r.~gering 
( oart ds te I nden) , doch het bostuur cent , élat do vcron:iging nls 
"odcnic oo~ to dezon opzichte een strikto ~e~tralo hotidtr~ hooft nnn 
i;o n en. 

- 2 .. - Jlat -
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'llot l>cstU}tr van de verenieirig tl r~dn, 
.c:Jtoldc . 

a {f olcn) ~9-.3-1912, 
OlJ.tour , t:ononde 

e brcneen, hoeft 
rs ve.n ao hier 
en uitnodiging 
del'~ t \.elke 
...... v.an. Breda 11 

, 

door al die 
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en o:i'ccbrift ven ~at h:terb v 
• voren• inS ~al 0 zo spoodic oeëli 
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Indien U mocht bl13ken, dat~ te U·ont crcerièhtc 
afdoltng donor veronig~ nnaero an äo bierboven bosc~even 
doeloind~n na zoa ctrovon o.f il:uii~ uit de sn ~nttcUing van 
hot plaot~olij~ bestüur zou bl13kon dnt daarin politiek 
oxtrcmo personen zitting hobben1 _. oao il U v r ~o -ken nij 
hierV$ in kennio -:te illcn oteuon. 
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Inl . over Poolse Kath.Ver . in liederland. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij zo ~olledig en spoedig 
mogelijk te '\-7illen inlichten over hot doel en de politieke 
strekking van de :Poolse Katholieke Vereniging in Nederlo.ncl , 
centrum Breda . 

Mij z::..jn wel enige gegevens bekend omtrent de voornan:c
lijk in de mijnstreek beilto.ande Bond van l,oolse R.K.vereni
gingen in Nederland ,. die onder leiding staat van F.W.AIKO lift!,.. , 
geboren in Polen te Buzke , ?- 2- ' 9G , Pool , wonende te Hoens
broek . 

De leden der bond onthouden er zich in het algemeen vun 
zich duidelijk uit te spreken over de huidige Poolse regering 
te lars.chau, en waren indertijd aanhangers van de Pools~ re
gerine te Londen . 

Gaarne vernm1 ik of de in de aanhef genoemde vereni i , , 
die haar centrum vernoedelijlc te Breda zou hebben , in verbin
ding staat :r:.;.et de verenigingen in de n.ijnstreel: en is aange
sloten bij genoemde bond . 

Tev.ens zal ik het op prijs stel len te vernemen of de 
verenigine te Breda, ook onderafdelineen elders in den l anue 
kent en v;elke :personen daarin de leidine hebben , alsmede 
indien mogelijk de politieke ori~ntering en personalia van 
deze personen . 

HET HOOFD VAN DE UEirill 4!E 
'7 VlGLIGiill i DSDIEN.ST 

Namens deze : 

J . G. Cra.bbendam. 

Aan de Heer B • • ijlhuizen, 
P .Avontuurstraat 24 , 
te 
B R J:î D A. 
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In V8r band met het oprich

t en van een plaatselijke af deling, heb ik 

de eer U te verzoeken mij omtrent het do 

en de politieke strekking van de Poolse 

Katholi eke Vereniging in Nederland, Cen

trum Breda, te willen inlichten. 

Typ :RV 
Coll: 1 

AAN 

De Inspecteur van Politie, 

S. P. M.GOOL. 

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

J avastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 
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