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RAPPORT VAN KB 

AAN HC 

No .: 4724 
Betr.: POOLSE VERENIGING TE VLISSINGEN. 

Typ.D. ./~-~"" 

De Poolse vereniging te Vlissingen is thans aangesloten bij de 

internationale organisatie van Poolse oudatrijders. 

Legitimatiekaarten werden uitgereikt. 

KB, 15 April 1952vl 
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S .T. l8 ~ecember 19)1. 
No . G ... v.n. 1363/ ' J.. Co:12 . 

Bi j J.aeen~ twee . 
Onder we · : ~oolse Vcre1igin:: V':' n Oua

c tr•i,·do~-.~ (c 'D 1 ) " --0 > • . • • • !..;! /1'1 

coNFIDENriEaL}9 DEC. 1951 

!~ ~J' 
In vouwe ëezes gelieve U a a n te 

treffen een uittreksel uit 6..:!'1 veilig
heidsrauDort , opgémaakt coor Z, naar 
do inhouc waPrvan kortllvtàsnelve worr"t 
verwez jn . 

Dezerzijds wordt verzocht de even
tueliJ verdere behandeling te willen mTer
nemen . 

I ndien terzake nieuwe gegevens te 
mi.jner leenni s worden gebracht zal ik U 
deze doen toekomen . 

S.T. 

A~~ : Hoofd B.V. L. 
t. a .v. de Heer Ger br ands . 

• Ty'J : 10 . 
Coll.: ,U, 
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Datum van het bericht : 4 December 1951. 
Rapporteur: 
Van wie i s het bericht afkomst i g : 
.tletrouwbaarl.eid van de berichtgever: 

Cont~:~ct ; 

Betrouwbaar; 
Eetrouw baar; 
Gene ; 

BctroU\iboar heid van het bericht: 
1fe l ke actie's z i j n ondernomen : 
Mot Ylo l ke instanties \I Ordt samengewer kt : IJene . 

------------------------------------------------------------------------------------------
On derwerp: Poolse ve r en ieing va n Oud ~triJders (::; .P.K. )_ 

j) 

Ik moge U hierbij he t nvvalgende berichten : 

I.amens he t Hoofdbestuur van de op 28 Oc t ober 1951 te Utrecht opgerichte 
vereniging von Pools e oud strijder s in hederland, korteli jk off i cieel aange
duid me t ,;) . P. r..., werd mij het navolgende medegedeeld: 

I n 1945 YJerd te Londen, voor l!:nge land, Frankri jk en Duit sland, de vereni
ging van Poolse oud strijders, aange duid met s . P. K., opgericht. 

De moesta Polen, ex-milita iren, die toen in die landen verbleven, ware n 
lid van die vereniging, ook de Poolse ex- militairen die na dien naar Nederland 
kwamen . 

I n Uederland werd toen nie t overgegaan t ot he t oprichten va n een eigen 
Hoofd-~stuur voor die vereni gi ng • 

.lel \ïerd in 1947 in Nederland de .l:'ool.se Katholie ke vere ni ging opgericht, 
kort\'/eg o:l:'i'icieel aa ngeduid met P. T. t{. 

Daze vereniging P. T. K. bestaat a lleen in Nederland en heeft geen afdelin
gen in het Buitenland, noch is er in enig ander ~n4 een vereniging, genaamd 
P. T. K., opgericht . 

Om meerdere redenen rees er onenigheid onder de leden en Hoofdbestuurs
leden va n de P. T.K., zoals o. a .: 

~· Dtlar de P. T.K. min of meer wer d gedreven door de Poolse Pater Kb'RE!ti te 
:Breda . h ij had a là gedelegeerde zitting in het uoof'dbestuur. 
Hij drong de leden van het Hoof dbestuur en de leden dar vere niging, 
~~ min of' meer zijn mening op, - Hij wenste alle politiek buiten 
aniging te houden , noch moeide hi j zich rnst het Communisme ,-
Hi j uilde de PooLseRelring te Londen niet erkennen en verlangde van de le
den da t zij de Poolse Regering te Londen niet vrkenden. (Zelf' is bij 
anti-communistisch gaorienteerd.) 

2e . Omdat de vereniging P. T. K. hoofdzakelijk te Breda en orn,gaving,te Utrecht en 
elders , is geinfiltreerd door de Poolse Groep van LliKOLAJCZY1<: en S . KOTT te 
Parijs. 
Verschillende leden van de P. T. K. zijn lid g~7orden van genoemde groep. 
De activiteit van LiiKOL.~JCZYK en S . KOTT, hee:ft onder bet bestuur van de 
P. T. K. vrij grote organisatiemoeilijkheden gesebapen door bun opstructie, 
- door het verspreiden van pamfletten onder de leden ~n de P. T.K. ,- door de 
Voorzitter van de P. T.K. in een verkeerd daglicht te stellan.- door chantage 
enz.-

-~ 
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3e. 

4e . 

- l,-

ümdtJt men in de statuten von de 1'. ~ .:r.. neJ.m.g spreekt over de algemene orierJ 
t o ~.ie , - noch over de ideologie omtrant de bevrij ding V<ln rolen etc.-

De statuten zijn te olger.1een en te passief en spraken da.:lrdoor te weinig 
tot de me nsen . 

Voorgestelde veranderingen iu bedoelde stvtu t en , die een en ander zouden 
\"Ji j zigen , narden zonder meer geweigerd. 

Ook de (oude) vereniging Z.K. P . ... . in Zuid- Limburg (de oude emigratie-vereniging 
van Poolse mi jnwerker s) is sterk geinf'il t r eer d door de groep van 1liKOLAJCZ'YK 
uit Ihrijs. Omdat van de zi j de ven de :r. ~· .K. geen enkele maatr ege l en daa r tegen 
genomen werden , door b .v. tegenpropaganda , ontstond ook daarover onenigheid. 

Omdo t de P. T.K. in vela opzichten ni et voldee d, wer den door de l eden en Hoofd
bastuursleden van de P. T. K. vergeder ingen be l egd, ten doe l hebbende om e en op
l ossing voor de gerezen moe i l i jkheden te vi nden . 
Daar de Pool s e veren i gi ng S . P.K. we l aan de wenden van de meeste Polen voldeed 
wer d getracht een f usie t ot sta.nd te brengen tussen de vere ligi ngen S • .t>. K. en 
P. T. l\.. waarbi j dan de P. T. K. grotendeels in de s .P.K. z ou worden opge lost. 
Ingeval van t otstan dkomi ng van di* fusie zou het Katholiek karakter en de sta
tuten van de P. T. K. worden er kend. 
het overleg t us s en bedoe lde l eden duurde ti-lee en een ha lf' jaor, zonder dat ee n 
r esultaat bere ikt werd . 
Hoofdzake li jk door de oppos i t ie van Fa ter ID'1~.1 t e ...Jr eda , kwam de f usi e niet 
t ot s t and. 

Cm meer genoemde rede nen wer d voor lleder land, op 28 Oct ober 1951, te Utrecht, 
de vere niaJ.ng ~ .P.K. opgerich t . 

Het doel van de Poolse vereni ging S . P .K. is kortelijk: 

le. De s . P. K. is geen polit ie lee of' quasia-militaire organisatie, doch een sociale 
organisatie , die streeft naar de behartiging van de algemene belangen . 
In deze vere ni ging zijn vele ex- Poolse milita ire n vere nigd, die elkander he bben 
leren kennen op de slagvelden. 
Bur gers kunnen geen lid van deze verenig ing zijn, doch enkel die Pole n, die als 
militait, in dienst zijn geweest bij het Poolse leger , onder de democratische 
Regering. 
De deelname daar aan a ls lid, is echter niet uitgesloten voor vrouwen ûän die 
militairen of vrouwen en burgers die op enigerlei wijze werkzaam geweest zijn 
bij he t bedoelde Poolse Leger • 

2e . De leden in velerlei aangelegenheden zo veel mogelijk behulpzaatu te Zl.Jn , 
ondersteuning van de leden op Godsdienstig, cultureel en sociaal gebied. 

3e. He.t we ttelijke en geoorloofde mi ddelen t e s t reven naar de bevrijding van Polen , 
- de bestrijding van het communisme door woord en geschrift.-
De s .P.K. houdt zich niet in mat partij- politiek, doch is wel gekon*t tegen 
het communisme. 
Het bestuur, i ncluis de voorzit ter der v sre ni ging, moet partij-loos zijn. 

4e. Zij erke nt de Poolse Regering te Londen en werkt loyaa l me t elke democrat i sche 
Regering mede , ter bevordering va n de a l gemene belangen. 

De Poolse vereniging S . P. K. werkt en is ericent in ve le Europese en Ameri
kaa ns e landen. 

Zij is erkent door de nagenoemde 25 landen: 
Verenigde Staten van Noord llmerika,EngelGl:ld, Prankrijk, Be l gie , Canada , Argen
tinie , Italie , de drie Zones van VIest Duit sland, Zwitserland, Zweden , Oosten
ri jk, Libanon, Oost -Afrika , CH[i, Denema rken, Uruguay, Brazilie , ~oorwegen , 
.1\ustralie , New- Zeeland, Equador, Griekenland, voorV de kringen va n de s . P.A. 
te Venezue la, Peru, Dominica, en op de ;\rchipel eilanden . ) Polen beeft circa 
8 ~ioen politieke vluchtelingen in het Buitedand. ) 

- 1le t biitgelloe gde -
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Het bi,jgevoegde statuut van de ver~igine o.P.K. is het z.g . algeiJlene ::ltatuut, het
nelk ols ricntsnoer dient voor alle , in elk :Wncl afzonderlijk, aangepast aan de 
p~oatseliJke omstandigheden , vast te stellen statuten. 
Voor !.eder:Un1d moet nog een apart statuut worden opgeso;eld • • 
De statuten en reglemen ten van bedoelde verenigins zullen voor hederland nagenoeg 
soorteelijl: zijn , aan die statuten, die in Engeland in gebruik zijn bij die vereni
ging. 

Inzake meerbedoelde vereniging moge ik, rapporteur, nog het volgende opmerken : 

le . De vereniging S . P .K. komt mij als een betrouwbare en solide vereniging voor. 
l~oeds joren ken ik de meeste leden van het Hoofdbestuur persoonlijk en allen 
hebuen steeds een gunstige indruk op mij gemsakt. 
Inzal.e het verstrekken van gegevens voor Hederlandse belangen, zijn bedoelde 
personen mij steeds behulpzaam geweest . 

2e . Gezien het contact dat onze dienst met het Hoofdbestuur van meergenoemde vereni
ging heeft , zullso meer gegevens van algemeen belang, ter beschikking van onze 
dienst worden geste l d. 

• je . Het doel van dit rapport is cm U een kort overzicht te geven omtrent de oprich-
ting, doelstellingen, wer~?ijze etc. , van de op 28-10-'51, opgerichte Poolse 
aniging S . P . K. 

Coll. : •1 
- Typ. 2~ • 

• 
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STATUT GLÓWNY 
STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÜW 

( Uch tt·ulouy 10 <luiu ,!Q maja 19jli 1-uk-ct ua 1 Ir a/. 
"!!'"- ZjcSd:ic /kl•·ulllum SI'/{, : 111icuiou!l tr 
tluilt !U ('!cnct·a 191.' rlllólt 11(1 IJ ll'aiii!JIII Zjd
Jzie i:iPK om: 10 thcicc l.i •ÏI'fJIIIia J95U rol!tt "" 

111 ll'alnym l'.jdd:ic· SPJ() 

ROZDZIAL 1 
PRZEPISY OGÓ LNE 

:\UT. 1. N. \ZW,\ , Zt\S IJ~G D61ALAt\lA, 
SIEDZIBA. 

~ 1. Organizacju no~i nuzw~J: S towurzysr.enic 
Polskich Koml>utuntów. \V du lszym ci11gu 
nin iojszego statutu no~wç orgunizacji wy
micuio sir,: w bl~rócic : SPK. 

~ '2. Tercncm dziolania SPK ~~ obccnic wszy
stkie krajc, w któryd1 pr1.ebywaj'l na ""Y
chodzstwic iolnierzc i IJ. :i.olnicrzc Polskicb 
:';il ~l>rojoycb. 

~ 3. Siedzibl! SPK jcst Londyn cwcntualnic in
na miejscowosé, wybrana przcz Rodç 
Gl6wnq SPK. 



AltT. 11. CEL, C.:ll.\.H.\1\.'rJ::lt 1 sROl ï 
O~lALAt\lA. 

~ J. Celcru Sl'K jc;t zcspolcnic wysilków dia 
dobra l'olski 1 ogólu czionków w dzicdziuic 
idcowcj, kullurulncj, opicki spolcczncj i go
>podurczcj. ~l'h. 11111 11<1 cclu: 
a) w dzicdzinic idcdowcj : 

- ulrt.) tnauio i rc.tlir-<tcj'< w~ród wy
cbodistwu pobkicgo i tn11ycb :.pote: 
czctislw ~wiuta idci llicpodlcglej i woiiiCJ 
l 'olski ; 
- umacnianic ~).lC>Î:.lo~ci uarodowcj i 
tJOUlrt) Ut) 1\.J.tic 1\>roli czloukow Jo.olc
zctislw:t oraz wu.:zi ~tuclycjt zcspolowyc!J, 
powstalyclt w czusic walk o niopodleg
lo:;é; 
- \\Spólpract< z koml.mtnnt.urui iuuych na
rodów w ulr1'.)1t1Uit1U tiutc.,.cu::.twu i przy
juzni mi~dzyntlrodowcj bylych :i.olnicrzy 
oraz urzcczywistnicnio w s wiecic tyc~ 
idculów za którc kombutunci wolnycb l 

demokt~tlycznycb nurodów .Swiuta oddu
wali swo :i.ycic; 
- uzyskun ic dlu koutbuluntów polsl~ich 
równych prnw z kombatunlami pultstw 
ich zumicszkunin ; 
- obt·onQ i szcrzonic p•·tiWdy bistorycz. 
ncj o wkludzic i udziule polskim w dru
g icj wojnio 6wiutowcj; 

b) w dzicdzinio kulluralnej : 
- uczcstniclwo ,w :i.yciu kulturulno-
.. o~wiatowytu wychoclisLwu; _. 
- popierunie w~r6d ogó~u. P~lukow w 
granicq, a w or.czcg61nosct . wsród n;tlo
dcgo pokolcniu, twórczego 1 dynarmcv 
ucgo ruchu kulturalnego, opartego na 

lrmlycji uaroJol\cj 1 vr~:uukr.uy,·h 
7.\\'Î;lZI\:wh 7. t·ywi li1 .. ttt:j:~ t"~l l 1'7.~~cijmi~~:!; 
- Zll')lOl<:ojanit• l•otrzch kulltu·alnydt i 
u' wiulowydt czlonkûw S!'K i it"lt ro
d~m; 

c) w dûNiziuic opicki ~JlOlct·t.ut•j: 
- wspóld7.ial:uuc w roT.tan.auiu opic~i 
ll"td t·r.lonkumi nit·r.tlolnyuti do pra,·~, in
u~tlid:uoi, niculccr.:tluic dtorytni, >lilrca· 
mi, wduwumi i ~icorotumi; 

porudnid wo i po<rcduictwo prucy; 
ti) w dzil'dr.inic go~tlOdan·zcj : 

- pomoc czlonkont 11 zdobywauiu od
pullit•clnidt w:orun~<lw hylu 1 w '·"')Mt· 
kajuuiu ich JlOirT.c)) nmlcrialuyc:h przcz 
ulaLwianic int pogl~,:hianitt pr:t.ygotowu
uiu (n<·howo-zullodowcgo, wsp61dziulunic 
w orgunir.owunin ol11·ony ich iutcrcsûw 
zawoclowych, )lOJUf)C w Orl-(tiUÎ7.0wuui u in
clywidunlny<·h i zhioruwych, u w szczc· 
gólnu~ci spólclr.iclt:r.ych, wnrs1.tutów pru
cy oraz nkcj~ nu rzccz zbiorowych ubc>.
picczetl czlon k6w; 
- tworr.cnic zdrowych pod~law gospv· 
dm·czydt d ln rculir.ocj i ~·clów SPK przcr. 
vrowudr.cnic prr.cdsi~b i orstw wlusuych 
lub udziol w p t·zcdsiçbiorstwuch i insty
tucjuch fino nsowych i gospodnrczycb, u 
takic dokonywuuic <lransukcji finunso
wych i gospodut"C?.)'dt w celu podnicsic
uiu dochodów wlusnych SPK. 

~ 1!. Sl'K jest orgunizut·jq spolecznrt o chnruk
terzc Bomopomocowym, opnrb! o zusody 
powszcchno~ci i dcmokrut:jl. 

§ a. Podstawy kicrownnio dzialalnokiq 
stanowi oparta o pruwo wolu og61u 

SPK 
czlon-

a 



ków wyrniouu 11· sposóu przcwidziuuy ~la
t u tcm, 

§ 4. Sl'K rcalîzujc ~wojc cclo prw;.,: 
n) wspóldzinlunic czlouków, 

I>) dzonlalno~é wludz oruz urgnnów i iu~l)
lucjo powolanycn do ll')"b.Ony11auia po
szczcgolnych :t<odun, 

c) wspótprnc..: i nspóldzitol:miu z orgauil',(l
cJuuu •J><>Ic..:r.n) 1111 1 lll>l) Lut•jtolllo potsb.o
mi i ol>cymi, 

d) dûnlolno,;é go'JIOtlarcz:t i ~rutlki noa
u•wtln" gtOIIIti<IWII(! Jlfi.I!Z ll':.li)'Slkic 
ogniw:.t OffiUIIÎZat·~·JUC. 

ROZDZl AL ll 
CZt.ONKOSTWO SPK 

ART. lil. l'ltZ\'JM0 \\".\ ~1-é: CZLO.KKû W. 
§ J. (.'zloul-owic Sl'K dziel:t si..: ua c1-louków 

zwyc:zujnych, unclz wyc:uoj nydo, wspicrni•!
cych 1 honvruwycb. 

~ :?. Czlonkicm zwyczujnyou IIIVÎ.c uyé : 
a) kaid y i olnicrz i l>yly zolnico·z !>SZ, 

§ 3. 

b) obywutcl po ls ki, kt6ry bral czynny 
udziul w walco o niepod lcglosé Polski. 

Czlonkicm nn: dzii'.\'CZaJU) on 1110ic bye : 
a) pdnolclni czlouck rodzin y osób wy mie

uionych w art. lil § 2, 
b) cywilnl' p rucownik insly tucyj wojsko

wych i spolccwo-churytulywuycb oraz 
inna osobu, klóra prucowula bez{IOsred
nio na rzccz jcdnostek wojskowycb lub 
zolnierzy PSZ. 

0 przyjc;ciu w poezet czlonków zwycwj-

n.n·h ornz nnd1.11'Y<'ZIIjnydo d<'l'~'<luje M

tzl)~l k~ln nn po<l~lnwi<' pi<:<'mn<'j cll'k lllr.1c·jö 
zlozmwJ jlt7.<'7. knuch·dnlo clokunwnlclw i 
o1•inii wln<:nl'j. Oclmnl\11 ptZI'Ï\'I'i:l ni<' 11'1"
mru:m uz·t•nclnil'nin. Odwolani(' od d<'<orzji 
~-11'7rydn koln moic lw1: wnÎ<'<ion(' nrz('z Y.ll

lllt<'r<'o;ownn<'!!'O do Mtr.l)du oddûnlu. 
~ 5. Czlonkil'm w<:pi<'rnjiJ<'vm moil' In·(- k:ozrln 

osohn (i?.I'I'?.On lub prnwnn. którn. •.o•tnnil' 
nr-t.l'jrtn do SPK nnez >:11'7-<)d orld~inl11 luh 
Znrr.::od Gl6wn~· S PK. na wnioS<'k kttlrel!'o
kolwil'k z O!!niw nr!":mirnr•·iny<·h SPK. m 
pomoc 11· rrnlir.nl"ji )Nm ('<'16w. 

~ 6 . r zlonkil'm honorowvm mni(' hvc: knzd:o o•o
h~ . kltlrci tn ~rodno~(- zo~tanic "nndnna pr1.rz 
Rnd.;- G lównn lub wnl n'' zjnzd na wniosck 
znrzndu odd?.inlu ln h 7.nrzndu Glówne!!'o :->PK. . 

ART. TV. PRA W,\ T Ol30WTt}ZKI 
C7.WNKó W. 

§ 1. Cûonck zwyc7.njny posindu : 
n) C7.Ym1o i biC'rnc prnwn wyhorczc do 

wlndz SPK, 
lo) prawo uczcstn it·Y,<m in 1\'C wszv~tkich ko

rzysr inch, wyniknjqcych z r ènlizncj i c·c-
16w S PK. 

§ Z. Czlonck zwyl'znjn y jest obowiQzon y : 
a) postçpowné z~Cndni<' z znsndnmi ctyki 

chr•.e~cijmlskiej i goduol<ciq Polnka. 
b) przestrzcgné postanowiet'i s totutu, ucbwnl 

i regulamin6w na ich poels tawie oproco
wnnych, a w szcze)!'61nosei rcgnlnminu 
Sl!d6w kolci cósl<ich omr. M r7-Qdze•i wladz 
SPK wydanych w gronirnch ich upruw
nie•l statu towych , 

c) braé e~ynny udzin l w pracnrh SP~. 
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d) przo~trzr~n(. soliclnrnn~ri orgnniznryjnrj 
i zn~ucl koiC'iC'•Istwn ,,. stosunlwch miçd:~:v 
t>zlonknmi, · 

(') pln<'ié rcgultm•ic sklndkç rzlonkowsk'). 
~ 3. CzlonkowiC' undzwyc•.ajni. wspicrnj:Jcv i ho

norowi mnjQ Jlrawn c·.louktSw zwyt'YA-Îju~·<'h . 
z wyj:Jtkif'lll f"Z\'\lOC':;ro i hicrneos.:o prnwn 
"·vhorczcgo ()() wlntlz .SPK. 

~ ·~. ('zlork'lwir nnd1.wyc·•.njni mnjl) ohowil)zki 
czlonk6w zwyrznjnych. 

~ 5. ('zlonkowi(' SPK nic otrzymuil) wynagro
dzcnih z tytulu wvkonywnncj prncy na 
r~·r. SPK. z wyj.1tkicm zntrudnionvch nu 
podstnwiC' umowv o prncç. · 
Cr.lonkowic SPK mot:/! otrt.)rmywaé zwrot 
koszt6w, ponicsionych w r.win1.ku z wyko
nywnni<'m powicr•.onvch im obowiQzków. w 
w1·soko<ri "krd loncj przcz l<ompctcntne 
wlodzc SPK. 

ART. V. ZAWII~S7.11.N!F. W PR1\WACH 
CZf,ONKA. 

~ 1. Zowicszcni(' w nrownd1 c?.lonka nast~puic: 
n) outomntycznic z powodu ni<'usprnwiedli
wioncl(o r.nlcguniu w oplocnniu skinriek 
Czlonkowsldch ponnel trzy micSil!ell - J'O 
uprzcdnim upornnicniu, 
b) d('c·yzjtl ?.nrr.Qclu wlnsdwcgo kola lub 
ogniwu wyzs1.cgo z powodu pownzncgo nn
ru~zcnin któ•·r~tokolwi<•k r. obowinzków 
C'Zlonkn, wvmiruinnn•h w ort. IV S 2 lit. a. 
h, cl. !uh 'cl ûalnnio · nn ~zkoclç .SPK. 

~ 2. Znrzqcl J>Ohi!'m dccyzj<: o znwi rszcniu z 
wlnsncj inkjntywy !uh nn wnio~ck wlnsri
\1'1'):!0 s:)du koll"i.C;I<kÏC'):!O S PK. Dcc~•zjn 
znr1,~du o znwil'~z«'n in w nrnwnC'h czlonk~ . 
powzit;tn 1. wl~~n<'j initjntywy. w~·mn~n 

ti 

•ntwiC'r<h<'nin przrz .l'ln4f'iwy Sl)cl koll'zr ,\
ski SPK. * :J. n~('\'?.jn 0 7.11\\•Ï('S?.('Iliu rzlonków wlnclz ST'K 
wynio~n :~:ntwic-rclvA•nin przcz s~d kolcicli
ski ocldzinlu SPK. * 4. 7.nwirszcnir w rrnwnl'h <'?.lonkn nic mo7c 
trwn<' cllu1.rj nii tr1y mit'SÏQCC. 

ART. VJ. UTRI\TA PRAW 
CZLONKOWSKICII. 

~ 1. lltratn prnw czlonkowskich nn<tçpnje wsku
tck sk re§lcnin lnh wykluC'zcnin czlonka. 

~ 2. Skre§lcnin z listy rzlonk6w SPK dokonuic 
znn:Qcl wlokiwejto kola : !lil wlnsM prosbc 
czlonkn. z powodu nieusprnwicdliwionego 
?.nlc~tnnin w oplntnch C'zlonkowskich ponnd 
szcSé micsic>cy lub wskutck wyj§cin na jnw 
okolic·zno~ci, kt6rc C?.)'llÎf! nicwnznym przv
j~cie czlonko. Od dcC'yzji v.ol'"l.Qdu . koln 
przvslug uje znintercsnwnll!'lllU odwolnn•e do 
znr;,ttdu oddziolu SPK. 

~ !l. Wvkluczcnic ,·zlonkn z SPK nnstçpujc 
wskutck pownzMgo nnr.uszcnin przcz ~ie~o 
kt6rcgokolwiek z obow•'!?.ków. wym•en~o
nvch w or t. tV ~ 2 lit. o, b i d, lub dz•o
I!Înia no szkodQ SPK. 

§ 4.. Orzoczcnie o wvkh•c?.rni •• <'zlonkn wyc1nic 
wln§dwy S'!d kole:letlski SPK .. W wypadku 
popelnicnin pr?.cstçpstwn hll•~hiQ<'C'~O. dc~v
zjç o wykluc7.Cniu rzlonkn moic pow':IQé 
znrr.:)d wln~('ÏW<'~O kola luh zor?.~d ?t::mwn 
wyiszrgo ; dcryr.jn ta wymn~~ •:ntwiOrdze
nin przrz wlaáciwy snel kolc'l.cnsk• ornz mu
si hvé podnnn tin winrlnmn~ci 7./ll'?.l)du od
dzi:.lu w h•rminiC' r?.tcrnn~tu dni. 
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5. Orlwolnnic od orz~c?.cnin sqdu kolcicnskiö
go kolu moil' hyc! wni(·~ÎOJll' przcz znintc
resownnC'go do ~:)du koll'il'l~skicgo oddzin
lu SPK. Odwolnni<' moic hyc! wnicsionc z 
powodu: 
n) nieuwzglçdnicniu pr>.cz sqd kolcicnski 

koln okolic·zno<ri istotnyeh dln occny wi
ny lub wyminru knry, 

h) nnruszcni;l przrz sqd kolt"i.rli~ki kola 
istotnyd1 1.nsnd postçpownnin, 

c) wyminru knry. 

~ 6. Prnwomocnc M7.C<·7.cni., o wrkluczcoiu 
czlonka "' SPK moic byé podnnc do pow
szechnej winclomo~ci. 

ROZDZIAt. JTI 
ORGAN IZACJA SPK 

.'\ltT. VIT. POST:\NOWIENIA OGOLNE. 
~ I. Ogniwnmi orgnniMcyjnymi SPK SQ : 

u) KOLA, 
h) OKR~GI, 
c) ODDZIALY. 

~ 2. Knido ogniwo o rgnn izncyjnc stnnowi orgn
niczn:) czr:~l- SPK. Org nn izncjç ogniw, w~·
micn ionych w art. VJT ~ l, i zakros kom
petencj i ich wlndz ornr. sposób gospodarki 
reg,ul uj11 s tntu ty oddzinlów, uchwnltlnc na 
zjuzdu,·b oddzin lów i r.nlwicrdznno przc--. 
Rnclç CiównQ SPK. 

§ 3. Stntuty oddziulów mogq nic przcwidywné 
tworzcnio okrçgów jako posrcdni<"h ogniw 
organizncyjnych. W wypndknch wyjl)lko
wydt, gdy twonenic kól 1111 dnnym tercnie 
nic jest moiliwc, wlndze oddûnlu pclniq 

rf>wnll(•r.t>tn it> fnnlc('jl' wlnrlr. kn!n. 
§ ~ .. Gospoclarkn wszy~l kit•h o;.:niw or)(nniz:wyj 

nyc•h prownclmna jl'~~ na l'"cl'l"wit> 7.11'=1<1 
urhwnlonyrh pr?.l'r. nnclr Gl<lwn:! SPK. Zn
c;ttdy t-e- powinnr 7nwit"rni~ m. in. : 
n) tll(hlljr cfll(·hod(iw wlu•nyrh o~niwn. 
h) rorlll\' jt>~O ci?.Înf:tlno.(('j !!O•pod:tti'Zt'j, 
c:-) ;nnnirC' odpowil'ciY.inlno<c·i o~niwn 7.1\ ie
J!O cb:inlnlnoO:c~ t:n~nnt1nr('1Q wnht"r 01-!niw 
wyi~zy<'h i winch: ~lrlwnych SPK. 
<I) rorm\· znlll'r.picc:-zrnin w•p<'•lnoty mnjQt· 
kowC'j SPK. 

Oddr.inly podni:} •wojn buclirty. znmkni~
cin 1'0('7.111' rndwnk6w i hil.~n•C' do windo
mo\c:-i Znr1.1dn Glówn<-goo SPK. 

.i. Likwirl:u·jç odclr.inlu SPK przcprownclzn s i(' 
przy W~JlólnclziniC' pclnomO<'nikn luh 1)1'1· 
nomocników Znrz.1clu Glówncgoo. któr•r 
p rzc:-jmuj:) pozostnl,r mnjqtck d o rznsu de- · 
C.\'zji nar!~· Glówncj 0 .Ï C'A'O prW7.1111<'7.1'11 iu. 

§ 6. Windr.mui SPK SI) : 

n) WF~A DZII. KM., 
hj WLAD7;F. . OKRI~C<1W, 
c·) WtM)ZI•: ODDZTM.<1W, 
cl) Wf,.'\DZE GI'.()WNF.. 

~ 1. Wlndr.o SPK Sl~ wi c loosohowo i pochodzq z 
wyborów 11' ;.:losownniu lnjnym, prr.oprown
dznnvch 1111 pod~tnwi" postnnowic,'1 s tntu
tu. Do wlacl:-. kolu oroz cll' l c~ntcm nn zjnzd 
oddzinlu moic ln·c! wvhrnn,• czlonck r.wy
cznjny, nnlci:)cy ·do SPK èo najmnicj od 
trzr<'h mil'sic:c·y; do wlnclz ocldzinlu (z wy
j:)tkil'm zjazdu oddzinlu) ornz do wlndz 
glc>wnyc·h SPK moic hyé wylmmy czlonck 
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§ 8. 

~ 2. 

10 

'-WYI'Mjny, kt6rv jcst czlonkicm SPK 1'0 
nnimniej od roku. Po~tnnowicni<' to nie 
dotl·c1.y nowopowstolyc·h o,:tniw SPK. 
~iisv.c wlndzc or,:tnniv.11cyjnr SPK SI) od
oowic(binlnc .. ,. swojQ dzinlotnosé wobcc 
swyrh r?.lonk6w orn1. wlnd1. wvis1.yrh, pod
lc,:tnin ich kontroli orn1. mnjl) obowii)?.Ck 
prv.edklndnnin im sprnwozdnll. 
Czlonkowie znnqd6w ogniw or!!nniv.JII'Yi· 
nvc·h SPK mo,:tQ - w rnmnl'h uc.hwal hud· 
zetown:h - otN<ymvwnt' ryl'v.altowv zwrot 
kosd6w nonicsionyl'h z powodu wykonywn
nin stulcj prncy nn ncn SPK. 
f'zlonkowic wlndr. SPK ni<' mO,:tiJ hyc' v.a
lrudnicni 1.0 wyna!l'rod-.cnicm w prt.cclsir
hiorstwuçh i instylut'jnch SPK podlcglych 
wlnchom, w kt6ryc:h v.nsindojq. 

AR'l'. VJTT. KOt.O SPK. 
Podstuwowym o~niwem or~ani•-t~cyjnym 
SPK iest kolo. Powstnnic kola wvmnjl'n zn
twicrdv.criin zarzqdu oddzinlu SPK. Zndn
nicm koln icst rcnliznc.in cclów SPK na oh
~zn rzo swojcj:(O dziolnnin. Znsiçg t.crcnowy 
kolt\ nSh)ltl znrznd wyl'.szcn:o ogniwn nn 
wnio~ck zointcrcsowonrgo koln. 

Wlndznmi kola SI): 

n\ W ALNF. 7.RBRA NTT!. KOLA, 
h) ZA RZI\ 1) KOf.A, 
<') KOMTSJA REWTZY.TNA 

KOLA, 
d\ S.'\ 0 KOLE1.R~SKT KOLA. 

\V wyjt)lkowych okolicznohcinC>h funkcje 
sndu kole:i<'riskic.(!o don<'go kola mo:ie wv
k(mywaé s~d kolcic-riski inncgo kolu llrb 

"'!'I kolcicri;,ki W>tlÓiuy dia kilku kól. Spo
sóh wyzuut:zaniu oraY. orgun1zaej.,~ tuku::go 
s:1Ju ustula rcgulnmin ••tdów kolczeriskich 
SPK. 

a. Urguniv.m·jç kola i zukres kompctcneji jo
go wlau>< oru1. >i>OSuu gO»i>Odnrki rcguluJC 
slulut oddzinlu SI'K. 

1\RT. I X. OKRI~G SPK. 
§ J. Kola znajdujljcC siç na obsr.ur1.e okrc~lo-

11) m pr-t.cz '"'""!d oddziulu me><.;:! twon.yé 
okrçg SPK. 0 i.,tuicniu okrc;gu decydujc 
zurv"!d oddr.iulu SPK. i'.ndonicm okrçgu 
jcst pomoc w rculiurcji cclów SPK pne;r; 
J{Oiu uu okrc~louym obswnc. 

§ :l. Wludzumi okrçgu SI): 

u) ZJAZD UKlU~GU, 
b) ZAltZ~D UKlU:!GU, 
c) KUMJSJA ltlt\VJZYJ!\A 

OKRJ~GU. 

~ a. Orgunizucj~ okro,:gu oruz 1.ukrcs kompetell
cji jcgo ";lud>< i sposóiJ gospodnrki regu
lujc slatut oddziulu SI>K. 

Alt'!'. X. ODDZL\L SPK. 
§ 1. Odd~iul jest uutonomicwym ogniwem or

guui~ucyjnym SPK, dziulaj~tcym w 7.115<1· 
uzi~: nu obs~urze jcdncgo kmju (paristwa). 
ltudn Glówuu zutwicrd1-u pÖwstunic otl· 
dziulu i ustnlu jcgo zusiçg tcrytoriulny nu 
wniosek /,urzttdu Glówncgo S~K. Zuda
niem oddziolu jcst rculizo~;ja cclów SPK nu 
swoim tercnic, zgodnie z postunowieuiami 
niniejszcgo btatutu oruz wytyo;zuymi wladz 
glówuych SPK. 
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~ :.!. 1\'ludtmui otltlziulu ~'!: 
'') ZJ.\ZIJ OUI>ZIALU, 
b) lt.\[),\ OUIJZI.\Ll' , 
c) Z.\HZ,~IJ UUIJZI.\LU, 
d) J~U.\IISJ;\ .lti::\\'IZYJi\'A 

U!JD%1.\ t.U, 
c) S.\IJ KULElE:\'~Id 

UIJ!JZIALU. 
~ 3. Urganit.m·k odc.it.iulu or:llr. zukrc~ k.oaupe

l.cu<·ji jc~o "lndz rcguiujc ~lala• I. odtlzialu 
SlJK, do~to~owuny do wymo;;ów pmwa 
nril·j~O\\'(!!.."O. j '<t:,l,mowicnut slaluLu OdU;.-;i~. 
Iu uio 111ug:1 ;,t.né w ~vrwczuosci z zudania
wi i pncpioumi 111nicjszch"' slalutu, mogq 
jcduuK - zu 1.god;! l~1tly Gló1111Cj SPK -
pncwid~ wué odmicun;l urguniwcj'< i ka
deucj'< jcgo 1dudz. 

~ '~. Wlutlzo odtlzinlu prowudz:! gospodark.,. 
zg-odnio z uchwulumt ltudy Clówuej i nu 
.oasatlach uuulogicwych do wlud'f glównych 
Sl'K. Wludzo oddziulu, uu którcg-o i crcnie 

· zntajchijo si'< sicdzibu wlu'dr. g lclwnych .';PK, 
mog;1 p•·owudzic; · WSllÓin:! gospodurkç z Za
rz:1deru Glóll!nym, . Uoda Gl6wuo SPK 
mqic wyodrçbnié çzçsé mujll,tku SPK ua 

J:! 

potrzetiy ~cll'o .~sldzitL.Iu. , • .. · 

ROZDZIAL IV 
~. l 

WtA DZE Gt.ÓWNE SPK . 
ART. :-..I. POSTANU\\'JEt\711\. OGóLNE. 

\\' ludzami glówny•ni SPK SI!: 

a) WALNY ZJAZJJ Si>K, 

h) HAD,\ GL0 \\'1'\A Sl'J~. 
c) ZAHZi~l) vLOWN\' Sl'K, 
dJ vLO\\ NA KUMISJA 

HEWIZYJt'\A S.PK. 

. \JtT. XII. \\'ALi'<Y ~AZU SPK. 
~ J. \\'.\LX\' ZJAZU Sl'K jcst najwyzst.q wla

dz:! Sl'K. 
\\' wnh1) 111 zjcidzic bior11 udzial : 

a) dolcgttt·i luh ic:h uJsl'<JICY wybruui prr.cz 
ZJazdy oddûutów ~poO:róct <Jclcg-Jlów k<'•t, 
b) tlclcguc• ultlio11uuyda urgnutt.<Jcji kon•
l>al:.uu:ku.:lt, ~(;OOIIIc ~ wnruuknm• UIHO\\) 
o ul•liacJ<;, 
c) nloukowio wi:Jclz g!ÓIIIl)'C·h SlJK, 11')· 

wiclllouyda 11' urt. XI lit. b, c i d - bcz 
prawu gW~oWUliiH. 

~ l!. llo,;é dclcgutów ornz spo~ób obcoluniu wal
ncgo zjuzdu S I'K u>tulu kuidorHY.OII'O Hu
du Glówuu z znchowunicm r.u&udy propor
éj ouuluo~ci. 

a. lJo p ra wOJIIO<·uo,;t·i wulucgo zjuzdu SPI\. ko
uiccznu jcs l olwcuoSé dclcg-ut<Jw (zust<,'p
ców lub pclnomocników) co uojmnicj polo
wy ogólucj li<:zby oddziol6w SPK, rcprc-

• ren tuj~cych co nojmniej jcd1111 trzcciq 
ogólu czlotików SPK. 

§ oj,, U<:hwuly wulncgo zjnzdu SPI( r.Dpaduj<) 
zwykl11 wi~kszo,;t'Î<! glos6w. Jcdynic ucl•wa: 

" ly dolyn:!<'C zrniuny ninicjszcgo statutu 1 

rozwÎI!Zllnia SPK wym:agnjt! wit;kszo~C'i dwu 
· trzccich glos6w. 

~ 5. Walny zjuzd zug;1ju przcwodnicz:!CY luh 
cûonck prczydi,um Rndy G l6wncj SPK, 
po czyn1 nastc,:pujc wyb6r prczydium 

"Zjuzdu. 
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§ 6. \Valuy ~Jur.d ~1'1\. nwzc.: 6y~: 
8 ) ZII')'CUIJII)', 
IJ} UUUZW)C •• UJU)'. 

§ 7. :/..wycWJU) \\UIIl) ZJUI.u .::il'K zbicta SÏ~ co 
naJmmcj rnz nu trzy luta. :t.wolujc.: go hada 
Vtowua 'J"h. 1JH\IudvmJcluuma wy~tanymt 
pn) nUJOlliiCJ na SZ~!.'>(: IUICSI\:C)' przC<I ter
UililCOl ZJRtOU. 

~ ts • .1\odzwyczajny wnlny zjar.d zwolujc llada 
ÛI0\1'116 ~l'.io. Z WIUSUCJ ÎIIÎcjatywy lub W 

CH!gu trz<.'Ch nncsu,;cy nu ptMauny wnwsck: 
u) ZJR7.dów co nnjmnicj ltt.<.och oddzialón·, 

reprorot tujQcych IQcznie co nnJnonicj po
low•: ogolu czlouków S.PK, 

b) liluwn~J J\:omisji ltcwizyjncj SPK. 
§ 9. Uo kompctcncji wolncgo zjuzdu S PK ua

lciy przcdc wszystkim : 
a) ustulunil! podsmwowych znlowó wy-

tyc~nycb dzinlulno~ci Sl'K , 
b) wybór ' odwolywanic czlonków Rudy 

Glówncj i Glównej K omisji R cwizyjnej 
SPK, 

c) rozpntrywuuic i zatwicrdztutic sprawozdnó 
Rttdy G lówncj oru"' spruwozduu i wnio
sków Glówncj Komisji ltewizyjnej SPK, 

d) zminna statutu g lównego SPK, 
c) rozwit!Zillli c i sposób Jikwidncji SPK, 
f) rozputrywunic wniosków zg lnszanych 

przcz dclcgntów no. wnlnym zjczozie 
.::il ' K orcz wniosków zglosr.onych co uaj
mniej nu dwa m icsit!CC przcd wuluym 
zjozdom przez poszczeg6lne ogniwa or
ganizocyjnc SPK. 

~ 10. W wypodlu ist.otncj niemozno&ci zwolooia 
walncgo zjozdu SPK ltoda G lówna zorut-

d~a pi~cnmc "'YPOWiNhcnic si.;- i ~rlosown
noc - w sprnwnc·h pilnvch. wchodz:)<'V<·h 
w 111krcs kompotcncj i wnlnrA'O zjaulu SPK. 
JlqcJn f:lówo>·o ooslttln spo!\llh s>r.o•prml·:ulzc
nin tc~ro rcfrrcndum nn zMIIClr.Ît• l"lo<;Own
nin nrM•z wnlnl' 7.~>hrnnin k61 SPK. Ohli
r~q'lie "'''nÎk~w f"10f:ownnin n"'7.t"prnw:uho:n 
\.Mwnn Komi•in RPwi .. vintt SPK "',·uiki 
rcff'r('ndum winow h~·c< podAnC' do wiarlo
mo<ei Oj:!'ólu czlonk6w w tcrminic- do rdc
rl'<'h tv~otlni no ynknnc·•eniu rPfert>udum. 
n nnot"n'lic 1111 nnjblizszvm wnlnvm zjci.-
dzic- SPK. . . 

,, ll'f' 'I(TTT. R \ ~"~ •\ (;f.fiWNi\ C:l'l(. 
I. W •klad Rnrlv Gll>wnci SPK wl'110dz:o: 

- 2!i ~zlnnków w1·hrnnvl'h nrzcz wnlnv 
zinr.rl SPK nn nkrl'~ •r •l'rh Int · 

- n•ozl'si Y.llr1.At16w ntltl?.in16w C:PK 
- rl Plean<'i nfiliownnw·h or~nn iznril l:nn•-

batanckiclo. 7.1l'OflDi C' 7. posmnowicninmi 
nmowv n nfilinril,'. 

Ponnrlto Rnrl11 G16wnn SP}( mozc koopto
wné clo s wcrto a •·nnn trzC'rh r1.lonków nu 
nkrcs jcclnl'go rnku. 
Równorzc4nil' 7. wvhor<'m Rndv Glównrj 
walny z.iazcl SPK rlokonuje wvboru pir tnn
.~tn Y.nStPn~6w, którzv w ro1.ic nstnnic•1ia 
czlonka Rnd v \.16wncj prze 1 uplvwPrn kn
den cji wchoclr.1 do Rncly G' 6wnei SPK nn 
p'>zo•tnl v oktl's w kolpjn o~ci wedlug lir zlw 
jl'Jos6w u?.v~knnvch nrzv '"' hor~C'h l>r1v 
rliwncj li<'..!' il' · t!lo~ów nrczvdiun; Radv 
\.lównej SPK pn cprowndzn losowanie. · 

§ 2 . Ust()pujncy <'zlonkowic Rnd v Gl6wnej mo
~~~ bv~ pnnownic •wbrnni nr~·, wnlny ziazd 
lub kooptowani przez Rnd-,- G lównl! SPK. 

15 



~ 3. Rndn 0Mwna SPK Wl'hiern spo~o·6cl swvch 
{'z lonkow pr,•r.ycliouu Hudy w .;kladzia: · 

- pr~cwodnicz:wy, 

- clwóch wic-epncwodniczqcycb, 
- dwóch sokretorzy. 

Przc~1·odnic1:1!~Y lub un~dujqcy ~>iceprze
wocl"'<'r"!<') 1 J!'clrn x ,(');.rNnr1.\' winni stal<' 
przl'hywnt< w krnj11, w klórvm · jcst s icdzibn 
wlndz ;::-l6w11ych S PK. · 

~ 4. Prezydium Uady Gl6wncj SPK zwoluje 
Rndç Gl611 nQ co nnjmnicj rnz nn rok. Po
nudto Hncl.t (; lównn mM.c bvé xwolana no 
wniosek: · 

- ZnrzQdu G lówncgo SPK, 
- Glówncj Komisji RcwizyJ'oc1· SPK, 
- 10 cz lonk6w Rady Glówncj SPK. 

5. Uchwaly Rndy Glównej SPK SJ) prnwomoc
nc przy obc<·nosci co nnjmoiej 1/ IJ jcj czlon
ków i zflpudnj:! zwykll,! wiçkswscil! g los6w, 
• wyjJ)tkicm urlownl w sprnwnr h wymicnio
ll,V<'h w art. XTIT ~ 7 liL I i m, którr wy
mngnjo! kwulifikowun<'j wiçksr,osci dwó(·h 
to·z<•ci,·h p:losów. 

C:zlonkowio Ru1l)' Glówowj, pclnio)cy funk
CJC czlonk.ów Znrzo)du Glówlo<'g-o SPK, nie 
biorQ ud?.inlu w g losowoni u w sprnwat'lt wy
mic11ionyd1 w ort. Xl l r § 7 lit. b i C, 

a w sprnwoch wymic nionych w punkcic 
.,cl" trl;'o nrl.vkulu nie g-losuj:! w wypad
kn<'h dol )'<'?.Qc.vdo c·zlonków Zm·r.:!dn 
Gltlwn<'"O SPK. 

~ 6. Czlonck Rndy (ilówn<'j SPK, kt6rcmu wy
jqtkowo lrudno~ri nie pozwnlnjq nu osobisty 
udzial w 1.cbrnniu Rad.1' Glówncj, moie 
ud:r.i<'lié pclnomO<·nidwn inm•mu jej czlon-
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kowi nn dnno z<'hrnnic Rndy Gl6wncj SPK. 
C'?.lonl'k Rndy (~16wnC'j SPK ni<' mo:<c po· 
sindnc' wic:crj nii: clwó!'lt pclnomocnictw. 

§ i. Do r.nkrcsu dzinlanin Hrtcly Glc'ownrj SPK 
nnlci:y przcdc w~zystkim : 

n) wyh6r i oclwolywnnic• ZnrvJ!du (;lclwnc
~o SPl{, 

b) nndnwnniC' kirrunku prnrom ZnmJdn 
Glóll,tc;::o SPK i wykonywnuic nndzoru . 

c) rozpatrywnnir i •.ntwicrdY.onic sp.nlii'O?-
cl:ui Z:trz;odu GlóiiiH'~o ur:.z udzocl:uuc 
nhsolut11ri~m u>t.:pujQc·cmu Zan:)dowi 
C:tówn<•mu SPK, 

d) Y.nwicsznnic w czynuo~cioch Znn1du 
G16wncgo, znl'1.~dÓII' odd1.inlów l.ub !'<': 
szc·zcs::ólnyC'It c·zlouk6w Rndy Glownel o 
Zorr.Qdu Glcill~lC'go SPK wzJ:('Içdnic od
wo lywnnic tych czlonk6w z zajmowmtych 
stnnowisk zn ni cstosowunic si~ do przc
pis6w stntutu, uc hw11l ll'ltinego zjur.du i 
Rndy Glówncj SPK, 

e) ro•patrywnnie i zntwi<'rd7.nnio rcx·zn c:;:o 
loudictu wladz g lównych SPK, ustnlomc 
plnn6w finnnsowo-gospodm·c r.ych u.u okrc
sy dlui:szc niz j rd<'n rok budzetowy, 
ustnlunic wysokoSd krcdytu obrot<HI'('~o 
clo dyspozy<·ji Zno·zQdu Glówncgo. na boe
ZI)Cy oko·cs s::ospodo r<·zy, .ustolonoo . ~usu~ 
gospodnrki Jliisr.yd1 0~11111' or~nn11Ail'YJ: 
nych (art. Vf( § IJ.), UStnJnntc praw I 
obowi:!zk6w <'s.tn iw orA"nni:t.neyjnydt, wy
niknjQcych Y.C wspólnoty muj:!tkowej 
SPK (nrt. XVI ~ 1), olc•(·ydo,.,.:uti<· o 
p r?.<'?.nnczcnin onnjrylkn, pozo~tlliCj!'o z 
likwidncj i oddzinlu SPK (nrt. VTI § 5), 
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f) ll<tnlnnic w~·soko<d oplnt orf(nnizncyj. 
nyc·h oddzinlów S I'K. 

j:t) ustnln11ic• pocl~tnwowt•j sklndki czlon
kow~kicj, 

h) W)'J'IOII iodnnic opiuii w sprnwnch ogól
nyrh. rnnjQcyc·h i<totne znnczcnio dia 
rnlo<<'i wychodf.,twn nol•kicj::o wzgl.;-dnie 
clln Oj:tÓiu c•lonków SPK 

i) flrzcprownrb.Ani" zminn ": ~truktune or
j:t:mi•.ucyjnc.i S PJ\. u•.IISlldnionydr wzgl~
dnmi orgnni7.11ryjnymi lub finansowo
·l!o•oodnrr?.l'mi, 

j) oowoh·wnnio komisvj w ~prnwach nale
Y.:wvc-h do Mkrr<u d1.inlnnia Rndy Glów
ll<'Î - v. nrnw!'m •-~nrn<Mnia do t)•t>h ko
mi<vi r•lonków SPK ~po1.~ Rnd1· Glów-
ll<'Ï SPl<'. . 

k) ?.ntwi('r<hnnic wnioqktlw Znrzndu G!ów
OC!!O w snrowil' wsotllr>rncv i powÏQ7.111t 
or(!nnizncl•irwdr 7 pol•kimi organi•.ncjn
r>li I<Omhnt.al'ckirni. 

I) dN·~·Y.i o likwiil nc•ii ocldzinlu SPK '10 wnio. 
~C'k 7.ttrznrln f; lównC'n-o w wvn11dku : 
- hrnlnr slnhotmt'I'C·h wnrunków do ist

nirnin orl rhinl u: 
c .... ,.zrrzn~i ." noc::tflnowiP:ninmi stntutu 
rr!ównc>go SPI< d>.inlnlnosci wlndz od· 
chinlu. 

- nirmo:i;rrO~c·i ?.wolnnin zjnuln orldzinlu. 
m) "'wic<1.nn ic uc·hwnl r11d l11b Mr?J)dów 

orlc!..inlów w WI'OflClknt>h <pnccznosci irh 
1.c •tnh•tl'm ,.,ó,nwm. urhwnlnn1i wnlne-
pn ''Î:I'Iflll i Tl·~r1v n tt.wn!li SPK. 

n) 1.wolvwnnir wnlnyrh zjnzd6w SPK o·•
nndzwyc·zn.inyrh zjnzclów ocldzinl6w SPK. 

o) nnchw11ni~> ~oclno;C'; czlonk6w -honoro
wych SPK. 

p) intrrprl'l:trja po~tnnowil'ri stntu~u .gl6w
t1<'A'" w okri'<ÎI' miçcl7.y wnlnymo ZJII?.da· 
mi SPK. 

W ~prnwnch pilnych prl'znlium Rncly 
ntr.wnC'i zn<ÎÇ!:tn opinii nlonków Rndy 
Gl6w111'Î c;pK i pr1.C'Iltllwncl1.n ic:h l!io<OWII· 
nir w formiC' pis!'mnl'j. 

.\RT. '\T\". ZARZ.\D Gf,ö\\'NY SPK. 
~ 1. \V skinel ZnmiCiu Glównl'go SPK wrhod1.1: 

- J)t('7RS, 
- clw6C'h wicc>pr<'7.C''<Óll'. 
- <C'krl'tnn grnrrnlny, 
- trv.och c•lonk6w, 

wl'l>rnnvch nn joden rok prr('?. Rnd~ Glów
llll SPK •t')()<rócl swyl'!t c-zlonków. 

2. l l<tc>pnjQty r1.lonko"~<' 7:nr?~cln ~16wnC'I!O 
SPK mOC'I) hyr wylïirrnnt ponowno('. \V rn
?.ic• nstapicnin lnh usunic:-cin C'zlonkn 7.n.rzl)
du Ci!clwncgo nnrrl 11 ph•wrm kadenf'ji. Fn
dn Gl6wnn SPK clokonn wyhorn na oproz
nionr stnnowisko 1. l.ynl 1.Mirzoionicm. :i.c 
wvhrnnr pdni swo funkcjn .iNivnic do C'tll· 

su uplvwu kndc>uC'ji ll01.0stnl~·rh c·zlonk.Sw 
Znnnd u Glównc>o;o SPK. 

~ :1. TTrh,;·nlv 7.nrmclu t: l6wnC'Il'O SPK <mpncln· 
.i tJ zwykl:) wirk~1.0si' Î Q glos6w p~7.v ohccnc:>
~ci co nnjmnioi nolow.v jcjl'o c1.lonk6w. 

~ •k Dn znkrc>su clzinlnnin Zm·mdtr (',!611"1ego 
SPK 11nll'i.v przl'clc wszvstkim : 
n) kil'row:mi<' clzinlnlnosciQ ~PK. 
h) go<nodnrowani<' mnjntkil'rn SPK w rn· 

mn<'h uchwnl Rnch· CilóiVnl'j SPK. 
c) rcpr<'1.f'nlownnio• SPK. 
cl) nndnwnni<' kil'runku 

prn<' odclrinlciw SPK. 
nndzorowuoit> 
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c) J)OillO(' w t<'nlizowuniu · · 
olr.iolów, m•cjatywy od-

f) fl<l\\'ol,l·\\·llnit' w rnzic potrzeby komisv· 
~tnl~ <·h lub cznsowydt ornz t ki' h . . J 
t1 r" · 'I · 8 c mstr-~ ,J1 ' os~J l prnn·nych, kt6rc mog 1 
"I(' • rt>nhzncjç cclów SPK 

11
• :im" ~~~-

J)t>.<'p•~ów J)rnwn micjscowc~o 11\C I 

!l') 7~ttwicr<l7Atnic komitetów ~mani .· 
uycl1 odd1.ialów SPK, " %11C}J-

i) nnclr.orownnic dzia•alno~i ""'Spoda . 
niz.,~ 1·rh · . ...- rcreJ · ·. ognm: orgnm•.acyjnych, zarów-
no. prowacl•.oneJ bc7.pa,rednio jak i uj~ 
lcJ ,,. od~bnc formy prnwnc 

j) pr?.<"j_mownnic mnjqtku ind;·widunlm·ch 
oddzmlów SPK, · 

k) powolywnnic dclc~ratów Znr1.ad11 Glów
llt'll'? w krnjnch ~ie posiadaj~cych zor
gamzownn~·rh ogn1w SPK. 

5. Orjl'nncm wykonnwcz\'lll Znm)du Glówne
go jcst biuro ccntrohic SPK. 

G. Za scospodnrkç mujqlkicm SPK w ramach 
Sptilki brylyjskicj pod 1111zwn "Tho Polish 
Ex-Comhnlnnts' Associati~n Limited" 
(P.C.A .Ltd.) ptll\1'111) oclpowicdzinlnosé po
nasi znrr.l)d tcj spólld. 
Znr>.:)d P.C.A. Ltd. skladn siç z prczcsa, 
wir·eprczrsn i sckrot~~rzn generalnego 7.n
rr.Qdn Glówncgo SPK ornz na okrcs pr(). 
wudzcnia wspólnej gospodnrk i z Oddzialcm 
SPK W. Brvlnnin - z dwóch nrzedstawi-
cicli r:~r•Qdn. ICA'O oddr.iatu. -
Czlonkowi!' P.C.A.Ltd. - jcdnoczcinie 7. 

utratQ montlatu czlonkn Rndy Glówncj lub 
1.11ncydu Otldzinlu SPK \\'. Brytania - tra
Cl} nutomnlyl·znic pruwn czlonków spóll..-i 
P.C' .. \.Ltd. 

ART. X\'. (;t.û\VNA KOi\J!S.JA 
REWIZY.JNA SPK. 

S I. Glówua 1\omisja Rcwizyjun SPK sklocln siç 
;-: dzicwi<;"du <'Ûouk.ów, wyhrnnych przcz 
wolny zjn1.d SPK nu okres trzcch l:~t. 
\\' nlny zjnzd wybicrn jcduoczc~nic dzic"i~~ 
ciu Zll!>tçpców. 

~ 2. Zntlnnicm Glówncj Knmisji Rc"izyjncj jcst 
koot.rola d1.ialulno,;ci fintulsowo-gospodar
czcj SPK. 

§ 3. Glówun Komi,jn Rcwir.yjna Sl'K d~inla n:: 
padstawie ucbwaloncgo pr.:>.cz sicbic rcgu
laminu z Ull'1.glçdni<'niem nnstçpujqcycb 
zasnd: 
a) wybiero ze swcgo grona przcwoènicz.1ce

go ! Mslçpcç, którzy kicru;'! j<'j prn
Carul; 

b) wykonujc kontrolç w 7.Cspohtch lub 
przcr. posz<·zcgóluych swych czlonków : 
moic równici korzystaé z nslug bicglycb; 

c) sporz:tdv.n spruwozduniu rocznc z wyni
ków prae kontr·olnych i occnç dzialalno
~ci finonsowo-go~podarczcj nu padstawie 
~prawozdut\ zespolów konbiolnych, czlon
ków kontrolujQcych i ewcntuolnie bicg
lych; 

d) poiJicro postanowicnin ?.wykht wi~ksws
CÎil glosów pr1.y obccnosci co najmuicj 
piçciu cûonków. 

§ <lo. Glówna Komisjn Rcwizyjna w kazdym czn· 
sic jcst upowniniono do przcprowadznnia 
kontroli dziamlnosci gospod.Drczej wszyst
kicb ogniw organir.acyjnych SPK. 

~ 5. Glówna Komisja Rewi.zyjna jcst obowiQZS.· 
na dokonywaé kontroli finansowo-gospo-
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u.tU'CI.cj Zur>.,!JU (:IÛIIlil:go i JCI;;O }>rzcJ
su,:biOr~l\1 prz) uujmuu:j t·uz w rok u oraz 
hazdomzo•.u ua wuiosok Hadv Glów'ltcJ· 
~iPK. ' 
Wynikt ktidorazowCJ koutroli Glówua Ko
nusjn ltc11 •z)'jnu pooujc tlo 11wdom0,;.;i Ha
d zie vlóll'.ll'J ~l'h .. 

S b. ~u. zwynnJII) 111 11:oln) 111 zjcidzic :51'1\. 
Glo~\118 h onu~jn. ltcw~<yjua przcdslawta 
SWOJC &pr:I\\Ot.U;tllh.: v.a uluc).:ly ukrcs i sta
WUI 11 mosl..i co do udûclc111a a!Jsoluturium 
ltadztc Glûwncj SI'K. 

ROZDZIAL V 
MIAJJ\ TEK SPK 

AH.T. \. \ '1. l'OS'J'.\1'\0\\'JEJI:I.\ OGûLNE. 
S 1. J\luj;ttck "szysll, ich ogniw org:miv.-tc)j

ll )Tit Sl'K jcsL w>j>Óht;t wl u>nos~t:t catc0 u 

Sl'K. lladu Glówna okrdla pn•wu i obo
wi:)zki ogniw organiv~tcyjnych SPK, wym
kuj:)cc zo wsp61 noty moj:)tkowcj SPK, a w 
szcwgólnos<;i co do sprawot.dawcv.osci, kon
troli, nudnwnnia l<icrnnku dziululnosci fi
u unsowo-gospodurczcj, postnno11~et\ likwida
cyjnych, rozporzr)dzanin nmj:ttkicm S PK w 
razic nutlzwycy~tjn cj potrzchy ornz sunkcyj 
organizucyjnych , 7.ttbC7.picczaj:!cych wykona
nir t.winutnych z tym dccyzyj Rody Gl6w
ncj Sl:'K. 

§ 2. Nu dzinlulnosé sw•! SPK czcrpic sroclk i : 
a) zo skindek czlonkowskich i innyoh oplat 

orgnnir.acyjnych, 
b) z dochod6w z dziulalnosci gospodarczej 

i uslug , 

c) 7. durûw i tmp:sów, 
d) z wplywów z imprcz 
c) " innych zródcl. ' 

ART. X\'JJ. ZAJJE/:PJJWZEl\IE i\JM!\TKü 
SPK. 

~ J. W {'clu •~•hc:~~picczcniu iNtnicniu i ci~"IO::ci 
prm;y SPK, lwony siç n:ISt.çpuj;!CC f~ndu
sze : 
u) fundusz v.akladowy, 
h) fundu~z 7Jtpusowy. 

§ 2. Fumlusz v.aklndow.v lokownny jcsl w IJan
k~rh, uicrnchonto~<·indt, p.~pirradt •mrto~
ciowycb, pn.cdsiçbiorslwach itp., kt6rc z 
docbod6w swych i oproccntownnin znpcw
uiah ~rodki n:t dzinlulno~é SPK. Zmnicj
szcnic fund•tszu v.aklnclowcgo wymugn 
uchwaly Rndy C.lówncj Sl1K. 

~ 3. I·'undust. zop'L~owy lokownny jc~t w pl)•n
uyd t nktywuch i slu7.y nu pokrycic ewen
tualnych nicclohoró11· budictowydl. F un
dusz ten rnoic hy•' nnrusr.ony jcdynic w ra
nw~h ucltwHI b udictowych Rndy Gl6wncj 
SPK, 

§ ·k F uud usz wklorlow.•· i znpasowy tworzy si ~ 
z nudwyY.ck bilunsowych na poelstawie 
uchwnl Rndy Gl6wnej S PK. 

ROZDZIAL VI 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

ART. XV!U. AFILIACJA I NNYCH 
ORGANIZACJJ. 

§ 1. Do SPK mogq byé afiliownnc organizacjc 
o podobnycb ccloch, co S PK. Umowç o 
nfiliacjç zawiera zarzqd oddzialu lub Za-
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t'ZI)CI (:iówuJ· SPI\. lJmown tcgo rodr.aju 
wymugn zulwicrdzcuin ltady Glówncj Sl)K. 

~ :!, lJntOII'a o ufiliu<:j..: pcminna zawicr<té: 
n) zgodno~é znloictl idcologi<:zuych, 
IJ) 1.0krcs II'Sp61prncy, 

c) sposóiJ powi:!~min organir.ucyjncgo, 
d) wr~"ljcmuo pruwa i ol>o11i~zki zaró .. ·uo or. 

gnuo:t~tc) j Juk i i eb czlonków . 

. \RT. Xl X. LIK\\'JOACJA SJ>K. 
UozwiQuno.c SPK nust\')lujc ll<t pudstawie 
ucltwaly spc.·jnluic 11· lym echt zwolauego 
wuhwgo zj"lzdu SPI\ (art. XII ~~). J.:tóry po
s~muwin jc.,~)u(X•zc\uic o ~JlO~oiJic przcpro
wadznuia likwidu\·ji i o przcZll<tczcniu po:.o
slolcgo llt11j1!lku. 

~- .. ' . ' 
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Pol en i n Nederland. 

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

Inleiding: 

Op 31 December 1930 woonden in Nederland 5947 
personen van Poolse nationaliteit. 

Op 31 Mei 1947 bedroeg hun ·aantal volgens een 
opgave van het Centraal Bureau voor de ~tatistiek 5203. 
Dez e Polen waren toen als volgt over Nederland verspreid: 
Groningen • • . . . • . 49 Polen 
Friesland 17 11 . • . • . . . . . 
Drenthe 23 11 . . . 
Overijssel 156 11 . . . . . • • . . . • . . 
Gelderland 105 11 . . . . 
Utrecht • • . . . . . . 335 

,, 
• 

Noord- Holland 611 11 . . . • 
Zuid-Holland 713 IJ . • 
Ze eland 183 11 . . . . . 
Noord- Brabant . . . 748 11 

Limburg 2.257 11 . • 
In de vier grootste gemeenten woonden: 
Amsterdam . . . . . . 485 Polen 
Rotterdam 143 11 . . • • 
's Gravenhage . . . . . • . . . . 321 IJ 

Utrecht . • . . . . . • . . . . . • . 273 " 
Het juiste aantal Polen in Nederland werd via de 

Procureurs -Generaal opgevraagd en volgens de binnengekomen 
gegevens bedroeg het aantal Polen, dat in Nederland verbleef 
omstreeks medio 1951: 7256 personen. 
Zij waren als volgt verspreid over Nederland: 
Groningen • . . • . • . . • • 79 ( 49) 
Friesland . . • . . • . . . • • • 47 17~ Drenthe . . • • • . . . . . • • • 48 23 
Overijssel . . . . . . • • . • . 308 156l Gelderland . . . . . . • . • • • • . 429 105 
Utrecht . • • . . . . . • . . . . 489 335 
Noord-Holland . . . . . . • . 761 611 
Zuid-Holland . . . . . . . . . • 870 713~ Zeeland . . . . . . . . . . 236 183 
Noord-Brabant . . . . . . . . • 0 897 748~ Limburg • . . . . . . . • . 3.092 2 .257 
In de vier grootste gemeenten woonden: 
Amsterdam . . . . . • . . . • . 565 l 485l Rotterdam . . . . . . • . . . . • . . 231 143 
' s Gravenhage 0 . . . . . • . • . 277 321 
Utrecht • . . • . • . 312 273 Polen. 
(De tussen haakjes geplaatste getallen werden opgegeven door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, als de stand op 
31 Mei 1947). 
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Op 1 J anuari 1951 werkten i n de Nederlandse mi jnen 
1164 Polen , van wi e er 51 afkomst i g war en uit het leger van 
Generaal Ander s . 

Voor een goed begri p di ene, dat in het getal 7354 
ook diegenen begr epen zi jn, di e van origi ne de Pool se nati ona
liteit hadden (b.v. Pool se vrouwen gehuwd me t Nederlanders). 

Verenigingsleven. 

Op 28 December 1946 hebben de Polen t e Br eda een 
op Rooms Katholieke grondslag ruotende vereniging gesticht, 
welke zich ten doel stelt deze groep emigranten zoveel mogelijk 
bij elkaar en in het goede spoor te houden en welke tev ens in 
algemene zin de behartiging van de geestelijke-, sociale- en 
culturele belangen van haar l eden beoogt . 

Bij de oprichting t elde deze vereniging 200 geregis
treerde leden, allen principieel Rooms-Katholieken. Ofschoon 
in de vereniging een uitgesproken anti- communistische geest 
heerst, stelt het bestuur zich op het standpunt, dat, mede gezi en 
het feit , dat haar leden hi er in Nederland gastvrijheid geni eten, 
zij zich geheel buit en de politiek dient te houden. 

In verschillende andere plaatsen in Nederland be
stonden reeds R.K. Poolse v erenigingen, maar deze v erenigingen 
onderhielden bijna geen contact. Dit waren hoofdzakelijk ver
enigingen, die na de oorlog waren opgericht en tot doel hadden 
de onderlinge band onder de Polen l evendig te houden en het 
culturele en sociale-welzijn van de leden te bevorderen • 

Om meer samenwerking op verenigingagebied te krijgen 
heeft het bestuur van de Bredase vereniging aan alle voorzitters 
van de hier te lande bestaande soortgelijke Poolse verenigingen 
een uitnodiging gezonden ter bijwoning van een vergadering op 
10 April 1948 in Hotel "Het Wapen van Breda" te Breda. 
Op deze vergadering is opgericht de 

''Poolse Katholieke Vereniging in .Nederland" 
(Polskie Towarzystwo Katolickie w Holandii , 
afgekort 11P.T.K. ") • 

Door de Poolse Katholieke Vereniging in Breda was 
r~eds ten behoeve van haar eigen vereniging een 9oncept Huis 
houdelijk Re~ment opgesteld. Dit reglement is vrijwel in onge
vájzigde vorm aanvaard door de Poolse Katholieke·Verenigine 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 niet op 10 April 1948, wat de eigenlijke 
oprichtingadatum is. 

De zetel van de vereniging is gevestigd te Breda 
in het clubhuis van de Kring Breda, gelegen aan de Torenstraat. 

De vereniging heeft in Nede~land 6 districten, 
die weer verdeeld zijn in 25 à 26 afdelingen. 

In o.a. de volgende plaatsen bestaan afdelingen: 
Amsterdam Arnhem, Br eda , Budel , Eindhoven , 's Gravenhage, 
Hengel o, Leerdam, Oldenzaal, Oosterhout, Sittard, Utrecht, 
Venlo, Vlissingen. 

Op de laatstgehouden jaarvergadering op 18 en 
19 November 1950 is het volgende bestuur gekozen. 
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Mr Mi chel Adam KINCZEL , geboren t e Stanislev 
op 28 November 1909 , van beroep boekhouder 
bi j de f i rma H. v . d . Heyden , Huygenspark 7 - 9 
te 's Gr avenhage , wonende t e 's Gravenhage, 
Kraai enl a an 51; 
Pater Roman KOWALC ZYK, ·verbli j f houdende in het 
gebouw "Het Apostolaa t t er Zee", de Ruyterkade 
101 - 102 te Amst erdam; 

2e Vice-voorz. en rechtskundig adviseur: 
Dr Jur. Narcyz Withold KOMAR, geboren te Grobno 
op 30 April 1908, leraar aan de Koninklijke 
Militaire Academie, wonende te Breda, Baronie-

Secretaris 

Penningmeester 

laan 9; . 
I 

Edward ~WITOCZ, geboren te Warschau op 3 Novem
ber 1920, employé Philips, wonende te Eind
hoven, A. van Allhaltstraat 9; 
Boleolaw SZYMBERSKI, geboren te Sniatyn op 
22 Mei 1920, van beroep chemiker, wonende te 
Breda, Burg . de Manlaan 14; 

Referent Culturele Afdeling: 
Tadeusz Maka~miliaan Clm1IELEWSKI, alias 

Persreferent 

P. CLINICTCO~KI, geboren t e Warschau op 12 
November 1905, van beroep revolverdraaier 
Kromhout Motorenfabriek , wonende te Amsterdam, 
2e Helmerstraat 105 hs.; 
Stanislaw WERNER, geboren te Warschau op 25 
December 1919, van beroep chemisch laborant, 
wonende te Venlo, Wielewaalweg 7; 

Sportreferent Limburg: 
Wojciek RUciiNEK, geboren te Jarslaw op 15 April 
1924, werkzaam op Staatsmijn Hendrik, wonende 
te Brunssum, Gezellenhuis, Pelgrimsweg; 

Referent Josef KOWALSKI, geboren te Medyka op 19 Maart 
1912, van beroep monteur , wonende te Breda, 
Lange Brugstraat 22; 

::>ociaal referent:Lucijna MA.R::>EILLE- KONARSKA, geboren te Warschau 
op 20 October 1916, van beroep huisvrouw, 
wonende te Hilversum, Larixlaan 8 ; 

Referent Kath . Actie: 
Pater Leon ROMALA, geboren te Recklinghausen 
op 16 April 1912, van beroep aalmoezenier, wo
nende te Utrecht, Nieuwegracht 92. 

Bond van Poolse Katholieke Verenigingen.-

. Naast de Poolse Katholieke ·Vereniging in Nederland 
bestaat ~n Limburg nog een Bond van Poolse Katholieke Verenigin
gen . Deze Bond heeft voor zover bekend, geen eigen hoofdbestuur, 
maar moet meer gezien worden als een samengaan van verschillende 
zelfstandig ~e~leven ~oolse Katholieke Verenigingen in Limburg. 
Dat~e veren~g1ngen n1et aangesloten zijn bij de Poolse Kathö
lielce Vereniging i n Nederland , is naar alle waarschijnlijkheid 
het gevolg van locaal chauvinisme. 

Bij deze Bond zijn de volgende Rooms Katholieke 
Poolse Verenigingen in Limburg aangesloten . 
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Pool se Katholi eke Vereniging te Br unssum.-

Dez e vereni gi ng telt ongeveer een 100- t a l leden . 

De Verenigde Pol en te Hoensbroek.-

Deze vereniging ho ef t ongeveer een 100- t al l eden. 

De Poolse Vereniging St. Adalbert t e Heerlerheide .

Deze vereniging t elt ongeveer 60 leden . 

De Poolse Vrouwenvereniging te Heerlerheide. -

Deze vereniging telt ongeveer 60 leden. 

De Poolse Vereniging St. Michaël te Waubach .-

Deze v er eniging t elt ongev eer 30 leden • 

De Poolse Toneelvereniging t e lleerlerheide. -

Deze v er eniging telt ongeveer 60 leden. 

De Poolse R.K. Mijnwerkersvereniging te Lutterade-Geleen . 

Deze vereniging telt ongeveer 30 leden. 

De Vereniging van Polen te Kerkrade. -

Poolse Strijdorganisatie voor Vrijheid (P.O.W.N~).-

De Poolse strijdorganisatie voor Vrijheid , gevestigd 
in Frankrijk, België en Nederland (de voormalige ondergrondse 
beweging) (Polaka Organizacja Walki o Niepoglegloace w Francje , 
Bel gii i Holandii - Grupa Polnoc) ia gegroeid uit twee Poolse 
verenigingen, die vóór 10 Mei 1940 reeds in Nederland bestonden 
namelijk ·de Federatie van Poolse Verenigingen in Nederland en 
de St . Adelbertverenigingo 

De leden van bovengenoemde strijdorganisatie staan 
onvoorwaardelijk achter de oude, niet meer erkende regering van 
Polen, welke haar zetel had te Londen. 

Van de leden van deze organisatie gaat geen enkele 
activiteit uit, omdat men de Nederlandse wetten wenst te eerbie
digen en de Nederlandse Regering niet in moeilijkheden wil bren-
geno 

De organisatie telt ongeveer 100 ledeno 

-.-.-.-.-
Alle bovengenoemde verenigingen staan afwijzend 

tegenover het huidige regiem in Warschau. Dit wil natuurlijk 
niet zeggen, dat onder de leden geen personen voorkomen, die 
met Warschau sympathiseren . In elk geval kan worden aangenomen, 
dat deze verenigingen als zodanig geen ongewenste activiteit 
zullen ontplooien. 

Als verenigingen van Polen, die min of meer 
pro- Wars chau georienteerd zijn , kunnen genoemd worden: 
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De Poolse Nationale Raad.-

De leden van de "Poolse Nationale Raad " (Rada 
Naradowa) wonen grotendeels in Eygelshoven. Deze vereniging 
telt ongeveer een 20-tal leden . De "Rada Naradowa" staat aan 
de zijde van de ~arschau-regering en onderhoudt nauw contact 
met het Pools e Consulaat te Amsterdam en met het Poolse 
Gezantschap te 's Gravenhage . 

De Bond van Polen t e Heerlerhei de .-

Dez e Bond is gevestigd te Heerl en en heeft ten doel 
voorlichting te geven op cultureel gebied aan haar leden. 
De Bond voert als stichtingadatum het jaar 1923, doch dit doet 
zij onrechtmatig, aangeziE:m <.le oprichting eerst geschiedde in 
October 1945. De Bond van Polen t e Heerlerheide is het huidige 
bewind in Polen toegedaan en onderhoudt contact met de Poolse 
vertegenwoordiging hier te lande. 

De leden, ongeve er 90, wonen hoofdzakelijk in de 
gemeente Heerlen, Hoensbroek en Oirsbeek • 

De Vereniging "Pools Huis".-

Op 1 September 1948 is te Ro tterdam opgericht de 
Vereniging van Polen verblijfhoudende in Nederland, genaamd 
"Pools Huis " ("Zwiazek Polakow w Holandii, Ognosko Pdski"), 
gevesti gd te Rotterdam, Boezemsingel 50. 

De initiatiefnemer oprichter van deze vereniging 
was Eduard CIJERMAN, geboren te Warschau op 22 Augustus 1896, 
van beroep beëdigd translateur en handelaar in scheepsuitrus
tingen, wonende te Rotterdam, Vlietlaan 31. 

Al spoedig na de oprichting trok CIJERMAN zich 
terug als voorzitter en nam de functie van secretaris over. 
De nieuwe voorzitter Wlodzimierz Feliks Aleksander ·LAZAREW, 
g~boren te Warschau op 27 December 1888, werktuigkundig 
ingenieur, wonende te Rotterdam, Rotterdamsedijk 308, is een 
persoon, die afwijzend staat tegenover het communisme en de 
Warschau regering • 

De leden van deze vereniging kunnen over het alge
meen niet als aanhangers van het huidige regiem beschouwd 
wor<.len, alhoewel in art. 13 van de statuten van deze vereni
ging , die opgericht is met een tijdsduur van 21 jaar, de 
bepaling voorkomt,"dat bij liquidatie van de vereniging de 
bescheiden vervallen aan de Poolse Legatie". 

Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid slechts tot 
deze vereniging toegetreden om met andere Pol·en in contact te 
komen en om eens een gezellige avond te hebben. Momenteel gaat 
van de vereniging zeer weinig activiteit uit. De vereniging 
telt ongeveer een 80-tal leden. 

De statuten gaan als bijlage II hierbij. 

-.-.-.-.-
Onder de anti-Warschau georienteerde Polen zijn 

nog drie stromingen waar te nemen, die een grote invloed hebben 
op het verenigingsleven. 

In Nederland zijn de oude immigratie-Polen, d.w.z. 
de Polen, die vó6r 1940 reeds hier te lande woonden, sterk 
georganiseerd. Zij verblijven hoofdzakelijk in Limburg, en zijn 
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daar bijna allen lid van een of andereabsoluut Rooms- Katholieke 
vereniging. 

Van de nieuwe immigranten , d.w.z. de immigranten 
van nà 1944, zijn slechts 1/3 deel georganiseerd , het resterende 
2/3 gedeelte staat afzijdig en is sceptisch, verbitterd, zwaar
moedig en teleurgesteld. 

Het georganiseerde gedeelte (1/3) is aangesloten 
bij de Pools e Katholieke Vereniging, de P.T .K. Het woord 
"Katholiek" moet hier niet gezien worden in de kerkelijke 
betekenis - anders dan bij de oude i mmi granten - en ook niet 
zo zeer als "Rooms", doch meer als ethisch christ elijk en 
anti-communistisch, hoewel niet strijdend anti-communistisch. 

De drie stromingen komen het scherpst tot uiting 
onder de Polen van de nieuwe immigratie. 

In de herfst van 1945 is in Engeland opgericht 
onder Generaal Anders de "Polish Combatants Association"t in 
het Pools: "Stowarzyszenie Polskich Kombatantow" (S.P.K.), 
gevestigd te-London s .w. 7,-16-20 Quëen's Gate Terrace • 
Tot lid van deze vereniging kunnen slechts toetreden Poolse 
ex-militairen, die na hun strijd tegen Duitsland aan de zijde 
van de geallieerden, weigerden naar Bolen terug te keren in 
verband met het aldaar bestaande communistische regiem. 

De vereniging wil actief deelnemen aan de strijd 
tegen de invloed van de communistische leerstellingen in het 
algemeen, en speciaal tegen de door Warschau opgerichte ver
enigingen en instituten. 

i 

De S.P .K. heeft in de laatste 5 jaar duizenden 
leden verworven, die over 24 landen verspreid zijn. Zij is 
verdeeld in afdelingen, organisatie-comité's, onderafdelingen 
en verbindingsgroepen. 

Ongeveer midden 1948 is men begoP~en om op be
scheiden schaal vanuit Engeland ook in Nederland leden te 
winnen voor de S.P.K. en men zocht die in de eerste plaats 
onder de Polen van de nieuwe immigratie in casu onder de 
leden van de Poolse Katholieke Vereniging (P.T.K.). Deze wer
vingsactie heeft zeer weinig succes opgeleverd. 

Om deze wervingsactie nieuw leven in te blazen, 
is in de herfst van 1950 naar Nederland gekomen de Pool 
DREWSKI uit Londen , die in een te Breda gehouden vergadering 
van de P.T.K. een rede hield over de bundeling van alle 
krachten (verenigingen) in de strijd tegen het communisme. 

Hij bepleitte een fusie tussen de S.P.K. met de 
P.T.K. 

Als de voornaamste en leidinggevende voorstanders 
in Nederland voor aansluiting bij de S.P .K. kunnen genoemd 
worden: 

Jerzy IIEKNER , geboren te Warschau op 14 Juni 1913, 
van beroep ingenieur, werkzaam bij de N.V . Philips te Eind
hoven, wonende te Eindhoven, Jonckbloetlaan 13. Bij hem is 
tevens het redactieadres gevestigd van het door de S .P.K. 
in Londen uitgegeven blad "Komunikat Informacyjny Polskich 
Kombatantow w Holandii". 

Stanislaw WERNER, geboren te Warschau op 25 Decem
ber 1919, van beroep chemisch laborant, wonende te Venlo, 
Wielewaalweg 7. Hij is vroeger officier geweest bij een 
pantserafdeling van het leger van Generaal Anders. 
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Josef MINKIEWICZ , geboren 10 Juni 1904 , van beroep 
ingenieur , werkzaam bij de N. V. "De Schelde ", wonende te Vl i s 
singen , in de " Zilver Pool '' . 

In de boezem van de Poolse Katholieke Ver eni ging 
is toen de strijd ontbrand . 

Het overgrot e deel van de leden van de P. T.K. is 
voor aansluiting bij de S . P . K., een gedeelt e neemt een n eut raal 
s t andpunt i n , en sl echts een klei ne ·minder heid is er positief 
tegen. Het sterkste ver zet komt van de zi jde van de Poolse 
geesteli jkheid, met name van Pat er E.l!'RAIM van de kerngroep 
Br eda van de Poolse Katholi eke Ver eniging in Nederland. 
Deze groep heeft begin 1951 e en rondschrijven gericht aan alle 
plaatseli jke besturen van de P. T.K. in Nederland, waarin zij 
haar standpunt uiteenzet. 

Haar voornaamst e gri ev en t esen een fusie met de 
S . P . K. zijn: 

a. vcrli es van zelfs t andigheid; 
b. de politi eke tendenzen in de S. P .K.; 

de P . T.K. wil namelijk op de eer ste plaats de religieuze 
en geestelijke behoeften van haar l eden behartigen en zich 
niet actief met politiek bemoeien; 

c. he t ge li jkstellen van de statuten van de P.T.K. met die 
der S oPoKo 

De tegenstellingen in de P.T .K. zijn in begin 
1951 nog groter geworden door het optreden van de leider 
van de Poolse Boerenpartij, Stanislaw MIKOLAJCZYK, geboren in 
1901, vcrblijfhoudende te Parijs en wonende te Washington, 
1402 Delafield Place N.W. 

Gedurende de laatste oorlog was hij in Engeland 
en had aldaar zitting in de Poolse Regering in ballingschap. 

Na de bevrijding van Polen is hij naar zijn Vader
land teruggekeerd en heeft daar nauw samengewerkt met de com
munisten. Veel hervormingen in communistische zin op het gebied 
van de landbouw staan op zijn naam. Hij was in Polen Minister 
van Landbouw en leid~r van de Boerenpartij. 

Na de vlucht van MIKOLAJCZYK uit Polen , in 1947, 
tezamen met Stefan KOiillONSKI, geboren 1901, advocaat, lid van 
de Poolse Boerenpartij, van 1941 - 1945 chef van het Depar
tement van Buitenlandse Zaken van de Poolse Regering in balling
schap te Londen, en andere leiders van linkse- maar niet com
munistische partijen, ontstond in het buitenland (West-Europa) 
onder de Polen een duiJelijke splitsing in: 

a. boerenpartij; 
b. de socialistische partij. 

Dez e splitsing is misschien in de eerste plaats het gevolg 
van de overdreven persoonlijke ambitie van de bovengenoemde 
leiders en verder van de zeer handige en uitstekend gemaskeerde 
intriges van Moskou. Het resultaat hiervan was dan ook, dat de 
Poolse Regering in Londen (president August ZALEBKI, geboren 
13 Sept ember 1883 te Ewelina Komorowska, wonende te Londen 
SoW. I, 43 Eaton Place) niet alle politieke partijen onder zich 
kon verenigen, doch hoofdzakelijk is vertegenwoordigd door het 
centrum en alles wat rustig en verstandig is, de van MIKOLAJCZYK 
onafhankelijke boerenpartij en de oude socialisten. 
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Ongeveer 15% van de buit en Polen vertoevende Polen 
staan achter de n i euwe Boerenpart i j van MIKOLAJCZYK en achter 
de n i euwe soci alistische partij , waarvan de lei ders tegelijk met 
MIKOLAJCZYK gevlucht zijn en die zeer veel ambit i e bezitten , 
zonder hun gemaakt e fout - gewezen collaboratie met het commu
nisme - t e wi l l en erkennen . 

Zij strijden blindeli ngs t egen de Poolse Regeri ng 
in Londen, en wel s peciaal tegen Generaa l Anders, met als ge
volg, dat Rusland hi er mede gedi end wor dt. 

Als vert e~enwo ordiger van MIKOLAJCZYK heeft in het 
begin van 1951 de Pool Michat KWIATKOWS KI, geboren 16 Sept ember 
1883, wonende te Parijs, een bezoek aan Nederland gebracht. 

KWIATKOWSKI is in Parijs de uitgever van he t dagblad 
"NARODOWIEC" (De Nationalist), dat vroeger reeds in Polen be
stond, en toen zeer linkse ideeën propageerde. 

Het blad wordt in Frankrijk uitgeseven te Lens 
(P. de C.) lOl Rue Emil Zola en staat onder redactie van de 
hierboven reeds genoemde M. KWIATKOW~KI. "NARODOWI BC" is een zg • 
anti-communistisch Ka t holiek sensatieblad. Het draait met a lle 
winden mee en is er op uit om twist en chaos te scheppen, en 
voert speciaal actie t egen de Poolse Regering in Londen, i n het 
bijzonder tegen Generaal Anders. 

Het blad "NARODOWI EC" ageert fel tegen de S .P.K. 
en tegen een fusie van de P. T .Ko met de S.P.K. 

Het doel van he t f elle ageren van MIKOLAJCZYK t egen 
fte S.P.K. moet ge zocht wprden in het feit, dat de leiding van 
de S.P.K. de vereniging gls zodanig zou willen gebruiken voor 
politieke doeleinden om t.z.t. in Polen aan de macht te komen. 
De leden van de S.P.K. worden beschouwd als fascisten en zij 
zouden de emigranten Polen opnieuw in een oorlog willen betrekken. 

KWIATKOWSKI heeft nu de onenigheid, die hier reeds 
heerste in de Poolse kringen, nog vergroot. ~olgens hem zijn 
de Polen door de Westerse landen verraden. Door het blad 
"NARODOWIEC" wordt handig sebruik gemaakt van de tegenstellingen 
en van de afkeer, die er bij de Poolse geestelijkheid is tegen 
een samengaan met de S . P.K • 

Het blad predikt een neutraliteitsgedachte, de idee, 
dat een vergelijk met de communisten wel degelijk mogelijk is 
en een houding van afzijdigheid bij een eventueel conflict. 

De voorstanders vaneen samengaan met de cl .P.K. brand
merken de aan:1angers van MIKOLAJCZYK (c.q . KWIATKOWSKI) als 
fellow-travellers en wensen een positieve en militante houding 
tegenover het communisme·. 

Het gevolg van he t bezoek van ~YIATKOWSKI aan Neder
land is geweest,. dat de Polen in Limburg zich vrijwel geheel 
achter KWIATKOW~KI gesteld hebben en in Breda, Utrecht en 
's Gravenhage de meerderheid tegen KWIATKOWSKI is. 

Als een van de argumenten voor een neutrale ltouding 
van de Polen gebruikte KWIATKOW~KI het argument, dat de Neder 
landse autoriteiten en politie de activiteiten van de "sabel
kletterende en complotterende oud- strijders " zeer ongaarne zou
den zien.., 

Een andere vertegenwoordiger van de richting van 
MIKOLAJCZYK is . de Pool Prof . Stanislaw KOT, geboren 22 October 
1885 te Ruda (Polen), voormalig Poolse Ambassadeur te Rome. 
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Gedurende de oorlog was hi j Poolse Ambassadeur in 
Moskou en deed toen alle mogelijlee moei te om bij de Russen in 
een goed bl aadje te komen. Hij speel de speciaa l een rol in 
verband met het Poolse leeer, dat ti jdens de oorlog in Rus l and 
verbleef . Hi j heeft alle moei te gedaan om t e verhinderen, dat de 
in Rusland verblijvende Poolse mi l ita iren gel egenheid kregen om 
via Perzië naar Engeland te gaan om zich te voegen bij het 
nationa le Poolse l eger van Generaal Anders. Zi j n streven was om 
de Poolse milita iren ni et in zelfstandige eenheden onder te 
brengen, maar in t e lijven bij het Russische l eger. Dit was ook 
s teeds het streven van Moskou. 

Door bov engenoemd optreden was tijdens de oorlog 
r oede een breuk ontstaan tuss en de Pol en in Londen enerzijds 
en KOT anderzijds. Na de oorlog is hierin geen wijziging ge
komen en is de kloof nog di eper geworden, omdat KOT zich 
schaarde aan de zijde van MIKOLAJCZYK. 

In November 1947 heeft hij een bezoek aan Nederland 
gebracht met het doel Nederlandse bibliotheken te bezoeken • 

In April 1950 heeft hij wederom een bezoek gebracht 
aan ons land, en gaf toen als r eden op een bezoek aan de Poolse 
Legatie te 's Gravenhage te willen brengen. Hieruit is te con
cluderen, dat KOT in begin 1950 nog in officiele Poolse Buiten
landse Dienst was en pas na April 1950 gebroken heeft met de 
Poolse Regering in Warschau. 

In November 1950 kwam bericht binnen, dat aan de 
vroegere Poolse Ambassadeur S. KOT ~en diplomatiek visum was 
verleend voor meerdere reizen naar Nederland gedurende een tijd
perk van ~én jaar. 

Op 18 Mei 1951 is KOT voor het laatst in Nederland 
geweest. Het doel van zijn reis is niet bekend, maar volgens 
eigen verklaringen wilde hij zich begeven naar Amsterdam, Den 
Haag en Valkenburg. 

Het typische is, dat van dit laatste bezoek van KOT 
aan Nederland, de leiders van de Poolse emigrantengroeperingen 
niet op de hoogte waren en ·voor zover viel na te gaan, hij ook 
geen pogingen heeft gedaan om met hen in contact te treden. 

Na zijn vertrek uit Nederland werd echter vernomen 
uit Poolse emigranten- kringen, dat KOT te 's Gravenhage contact 
heeft gehad met Bchdan WINIARSKI, geboren 27 April 1884 te 
Boldanowo, Pools rechter in het Internationale Hof van Justitie 
te 'a Gravenhage, en met Stanielav JELONEK, de vroegere Poolse 
Handelsattaché in Nederland, thans werkzaam bij de N.V. Philips 
te Eindhoven, als vertegenwoordiger op de Azoren. 

In Poolse emigrantenkringen, speciaal in de kringen 
van de S.P.K., spreekt men het vermoeden uit, dat KOT misschien 
de tussenpersoon is tussen WINlARSKI (vertegenwoordiger van 
regiem in Warschau) en MIKOLAJCZYK. 

Het blad "NARODOWIEC" staat er financieel zeer sterk 
voor en zou volgens betrouwbare berichten vanuit Polen gesubsi
dieerd worden. Men ziet derhalve in KOT en WINlARSKI de personen, 
die een rol spelen in deze subsidieringo 

Op 27 en 28 October 1951 verbleef in Nederland de 
uit Parijs afkomstige secretaris van KOT, genaamd Dr Waclaw 
SOROKA, geboren 18 Januari 1917. Als motief voor zijn komst 
naar Nederland werd door hem opgegeven: "het deelnemen aan de 
herdenking van de bevrijding van Breda door de late Poolse 
Pantserdivisie". Het eigenlijke doel zal vermoedelijk geweest 
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zi jn pr opaganda te maken voor de part i j van MIKOLAJ CZYK. 
Volgens de laatste berichten heeft men thans een 

bestuur s amengesteld voor de S. P .K. i n Neder land . De volgende 
Pol en hebben hi erin zitti ng : 
Voorzit t er,· tevens belast met de culturel e aangelegenheden : 

J erzy HEKNER, gebor en t e Warschau op 14 Juni 
1913 , van beroep ingeni eur, wer kzaam bi j de 
N.V. Phi l i ps t e Eindhoven, wonende te Ei nd
hov en, Jonckbloetlaan 13; 

Vice-voorzitter, t ev ens bel ast met de afdeling informati e : 
Stanislaw WBRNER, geboren te Warschau op 25 
Dec ember 1919, van beroep chemisch laborant, 
wonende te Venlo, Wielewaalweg 7; 

Secretaris Tadeusz M. CHMIELEWSKI, geboren 12 November 
1905 te Wars~hau, van beroep revolverdraaier 
bij N.V. Kromhout Motoren te Amsterdam, wonende 
te Amsterdam, 2e Helmerstraat 105 hs.; 

Penningmeester Jan SZCZEPANSKI, geboren te Warschau op 22 
Dec ember 1917, wonende te Zeist, Mr H. Marsman-
straat 28; ~ 

Sociale Afdeling: Lucijna MARSEILLE-KONARSKA, geboren 20 October 
1916 te Warschau, van beroep huisvrouw, wonende 
te Hilversum, Larixlaan 8. 

; 

Naast de in dit overzicht genoemde Poolse verenigirre 
houden zich nog de volgende instellingen bezig met de bundeling 
van de Poolse emigranten en wel speciaal met de Polen van de 
nieuwe . immigratie~ 

a. De Poolse Katholieke Missie, gevestigd te Breda, Schorsmolen
straat 9, met als leiders Pater EFRAIM (Breda), Pater KOWAL
CZYK (Amsterdam), Pater IIIERONIMUS (Arnhem, Ni-jmegen), Pater 
D~EK (Limburg), Pater PLUGINSKI (Twente) en Pater BOMALA 
(Utrecht).· 

b. Relief Society for Poles, leider Stefan Adolf K. LUBIENSKI, 
geboren 10 Maart 1893 te Ostrowce, oud vice- consul van Polen, 
wonende te Amsterdam, Cliostraat 21 • 
Deze instelling heeft een overkoepelende taak gehad, en op 
29 Januari 1950 werd deze taak bekrachtigd door het stichten 
van een soort "Court d'Arbitrage" (C.d.A.) met als voorzitter 
Pater KOWALCZYK en als secretaris· LUBI.ENSKI. 
De C.d.A. heeft tot taak alle ontvangen klachten van de Polen 
op discrete manier te behandelen. Haar taak is uiteindelijk 
het scheppen van harmonie en rust onder de Polen en een be
vorderen van de samenwerking tussen de Polen van de oude en 
nieuwe immigratie. · 

c. De Poolse Caritas, met als voorzitter Pater KO~ALCZYK, en 
als secretaris-penningmeester LUBIENSKI. 
De Caritas ressorteert direct onder de Poolse Katholieke 
Missie. 

Slotopmerking: 

De Polen Z1Jn een groep van personen, die in Neder
land de nodige aandacht verdienen, niet alleen, omdat dit de 
grootste groep is, maar ook omdat onder deze personen de commu
nistische propaganda de meeste invloed zal hebben. Een groot 
deel van deze Polen heeft gedurende de voorgaande jaren een zwer
versbestaan geleid en is totaal losgeslagen. Zij hebben vaak een 
afkeer van werken, maar kunnen wel veel geld aan, terwijl boven-

- 11 -
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dien de Polen van de nieuwe immigratie noe nauwe familie 
betrekkingen hebben achter het IJzeren Gordijn. Van deze om
standigheden zal door de tegenpartij zeer gemakkelijk gebruik 
gemaakt kunnen worden. 

Een gunstige factor is·, dat van Poolse emigranten
zijde dit gevaar wordt onderkend en men zoveel mogelijk tracht 
deze mensen te bundelen . 

In Nederland is he t aantal Polen ten opzi chte van 
België, Frankrijk en Engeland , alwaar respectievel ijk 50 . 000 , 
500 . 000 en 500.000 Pol en wonen , vrij gunsti g. 

Gezi en de beri chten ui t die landen s chi jnt daar 
door de Pools e vertegenwoordi gere ook een grotere acti e onder 
de Polen gevoerd t e worden dan hier te lande het geval is . 

December 1951 . 
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Met verwijzing naar de· telefonische af
spraak d .d..' 21-.7-1951 met M.'C~ : van Uw dienst, 
moge ik u bijgaanci een veiligh.e idsrapport t er 
f otocopiering aanbieden.: 

Dezerzijds wordt verzocht: 

de evënt~ verdere be~g te willen 
over~; 

mij te willen be~geen in Uw ruiministra-: 
tie over b~e(-n) bekend is; 

mij nadere richtlijnen te willen wrstrekken 
omtrent de verdere behandeling van deze aange-, 
legenheid ; · 

, . . .~..___,,_f_/ r< I J1 : , 
WoRdt i~~~~;~~;~ ·d:;; ·;d_f{~;;~~ ··~~i:Î.;ht~ 

lk m.oge U verzoeken bijgaand rapport binnen 
drie dagen na datering dezes aan mij te doen re! 
tourneren.: · . . t 

~Û>WV"d/1 r .!Jl .-;('[/ . 
/ JJij/1 

• 

. , 
' s.tr.: 
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:i:r ew p 1 r,R r 'f'Tr • 1 I F<?T::> 
No . .., ; I I 

V l. I L I G ri ;i: J D S - H ll. P .P 0 "{ T 

No: ~r . V.D. 8 3/1951 Con!. 

Datum vau het bericht : 

.0 ~ I:{ I C t. T 

Re.uDorteur : 
V~n·wie is het bericht afkoms ti g: 
Betrouwb~rheid v~n de berichtg~ver: 
.a~trcuwbae.rheid v11:n het bericht: 
Welke actie's zijn ~ndernomen: 
:1le t welke instm:tie a wordt samengewerkt: 

OND~RWiRP: Poolse vere~iging S.P.K • 
. llantal bijl9gen: Vier . 

1'7 Nu•Je ... l.><1r lJ!.l. 

Pooh cort"lct . 
l3 .~ tro uYt b~· ar . 
8e t r o l\'i b' :1-r • 
tSP. :t.1 e • 
Gene . 

Onder toeze:rdi ne; val"' fotoco lieel"' h· zake 
de Poolse vereniging "S . P .K.", me t 'lls hoo ,..d~etel 
Londen, moge ik U nO f het voL~el"'d e bcric hten : - - - -

Iphoud der copieen: De ze oopieen geven een beeld VELY'I de ;Jrof•ral1Jl3. ' s 
resolutie's, politieke doelstellirgen sneciPnl 

Oprichting S .P .K. in 
Neder lar.d: 

In Nederland gekozen 
hoo!d bestuur van de vere
niging S.f.K .: 

op in~ernationaal bebieà. , ver...aelder:. .. oe de ss.: .. en
werking, met in di verse landen over d e ·: ere11 
bestaande vertakkingen v~ die vere~igirg, gere 
geld wordt enz. 

~. In Nederland v.erd een vertakkil"' 0 VB.n be.loelde 
vereniging S.P.K., te UT~CHT, op ~u Octoper 19~1 , 
opgericht. 

3e. Bij gehouden verkiezingen v.erà. ir Ne1erl ~ nd, 
voor het bestuur van die Poolse verenigir ~ . ~kozen 
!:..:.. VOORZITT~R. plus beJnst met culturele f.al"'be

legenheden, de Pool r~CI·î·J:';_a , 
wonende te Hilvers~. 

b • .kiD:l:LU;~ INFO.RlH.TIE' s, plus VIC::t;-VOO.tZIT:'"i:R
- SCIUP , de Pool vr_.ID~R, v,oPende te Venlo , 
.9.!. S~C~T..t..RIS, de Pool Cffili:i;L.Ir\lSK:, v.oN'nd.e 

te Ä1IlSte!'daw , 
d . Pl:N1HNGi.!:i::IST:i:R, -de Pool SZCZEP.alrSKI, '-NO'~"e~de 
- te Amsterdam, 
~ SOCllL:i AF.DELING, Jr.levrouw :L:;.RC~ILL];, wo:nend e 

te Hil vers Wil. 

~· De statuten van de Poolse veren1g1ng S.?.Y., 
waarvan ee~ uittreksel ie bijgevoegd. worde:n ook 
in Nederland i-ngevoerd. .., · 

~ooht U prijs stellen op de volledige statute~ 
van genoemde Poolse· vere:niging.- o:! ander~ 
geg~vens over die vereniging wensel"', dan hooo 
ik daaraan.te kun:ren voldoen . 

1 
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Polleh ••·••rvloemen 

In a ... at •rHaln 
Tbe Poliah Ex-Combatlllts' Aseociation ia a voluntary body 

of ex-aervieemm an women with aima and eetlvities eimllar 
te thoae of the British Legion. 

The Polish Ex-Comb&tanta• Aa&oclation is a refugee orraniu
tlon whieh wu starled in Gre•t Britaio in 1945. Ita member
ahip ie rest.ricted to Polisb u-servieemen and women, who, after 
having fouaht with tbeir Britlsh and nthtr Allies :~i nce the out
break of the Second World War until the vietory over tht rom
mon~enem,y, refuaP<i U1 return to Poland becau~~e of the lnss nf 
national independenee and the establishment thue of a Com· 
munlat reaime. The Aasodation talces an actlve part In combát.
lni the intlucnee of Communist doctrines either in thia ol' ottier 
countries. The Al!tlnciation i~ espedally artive &lfainst tbe ln
fluence of the Warsaw epom1ored Poli11h Soc:ial Cultura] Auocl. 
tion ex!llting in this country. which of course ia motivated by 
Communiit ideu. 

Polea demoblliaed from the Polish Forcea, liberated ~ 
priaoner of war, concentratlon and force!! Iabour caml)s In 
Germany, or e:IC&ping from Communi11t per.ecutlon in Poland. 
have aettled down in many European and oveneas C\)Untriea. 
When!Ver they went and found h0i!pitalit1 in larver numbera 
tbe Poli6h Ex·Comb&tants Aseociation waa foonded. lt, exista 
in Belgium. ~mark, Eire. Fran~. ~rmany, Holland. ltaly, 
Swedt'n, Chile. E:anada, Switz.erland, Argentine. UrqU&)', 
Auatralia, South A!rica and U. S. of Amerie&.. The Branch of 
the :AiliOCiation in Great Britain hu tbe gre&test membenhip 
and 1a aläo tbe largest Poliah a:.aociation in thia coutry. 

Tbe .Ueoclation Is organised itt>tbe democratie li~t'. wht'Te 
commun member ha.~ the grealellt voicè and right. The Associa· 
tion'11 lf\1\'erninJC bodie:1 con11ist of a Council, Eneutive &rld Con· 
trol Committeee. These ue elected at a general meetlna of 
the delentee held cvt-ry yeaT, the delegatel' elected by branchçs 
whoee num.her in Great Britain eyceeda ~00 wlth about 20.000 
~m~'!rt, 

... 

• 
Tbe Association e.:stablh.hed and has mentained amongs P oli!!h 
P!~ ll'OVI't' U Poli.ab Ex-Sel'viee~J~cn Hoeee, 1~ 
tiOO rooms, 175 librancl'> v.ith fi2.000 tx-.ok.s. 80 sporH:lub." and 
61 variuus tiads ·of activitll's like choiJ'e, uational dante:; teams, 

orche!SI ras e8. 
The Polisb Bx-Combatant:;' , ,-social ion doe~ not c~ry on. any 

politica! activitics and i:s nut jnter~t.ed in tbe_ politlc.al v1ews 
of it.:; members. escepl in thf cus of Commamsm: lts gene~ 
aim is to prtJ01nle in evcry JX*llible way the weU-beml of Pohsh 
ex-se~icem{'n and wum••n. In thi.s c.apaclty it provides for iu 
memhers wclfarl', cultural and t'duc.ati1mal faciliti~ .. at~ as an 
intennt:diary -twl wet•n p .,\(':- ~mei tbc Briti:sh Author1~1~ lfl. ~ny 
matters cnn<:t>rning thl'Ïr C\'l'rYday problerne. hclps 1n fmd1n1 
employment. gtw~ in{\,rmation and advice aud encourage:o g~n:'es 
and l!IPOrts. It al:;o pwmulCll thc undersl~~di.ng (){ tb~: Br1~1Sh 
way of life and it.$ cust111n~ in order to fac.1htate th~t accliplattsa
tion of Poles in thi:; COI.mtry. ,; 

Tbe .A&;ociatil•n i11 atucioul! to promote and t.o worlt !or a 
friendly undcrstanding ~t.Wc\!n Pules settled . down in ~a 
country and thl' Britit\h people. In thi:~ wnrk 1t haa rece1ved 
much \'aluablt' al!:IÎ!>lant:t! !rum the Government Departamenta 
dealin!l with thf' rl•:.vtUl•nu ut of P .. l~, fromvuluntary socie~-:nd 
frnm iudividual:!. 'fhut.. with thl' aid of its friend:;. the Álll;OCIA\lOn 

&en'C:S not <1nly i\.:1 mt'mber:!. but ah;o. to tbe best of its abilit~. 
the spirit nf human ft'llow~hitJ, ou which t>0 mucb depeuds lP 
the world of to-daY. 

This leaflet i:, publish~ in orûer to give int11rmation to the 
British public about the actintles and ideala of the Polish !x
(Mnbatant.:! ~iation. 

Publi!'bcd by: 

The Polish Ex-Combatants Auociatlon 
in Great Britafn, 

18-10, Queens Gate Terrace, London, S.W.! 



WST AP W SZE&EGieS. P. K. 
NAJSILNIEJSZEJ ORGANIZACJt POLSKIEJ t 

KOMBATAIICII 
Celem o~aniucyjn)'m SPK jeat zrze"zenit' w iet~o ramach 

WU)'ttkich bylych iolmerl.Y P. S. Z. Celu ~<-llo nie l!pffiuli"my 
w pekli. Ogrom z.a.~ z.a.dan i prae prred namt :stoj~terch wymara. 
abyámy byli ftUPil :siln~t. nadaJ przudUJilCQ. 

Czym bowiem jest S. P. K. 
SPK Jl'St orga.niucj' g~eczn,, zwi..Ui~:m :samoptnlhlC!IW)'nt 

bylych tolnierzy. Za:;alllniczym jego celem Jt::>l dah!Zt.' &L du zwy
citl't.wa prowadzenie tej l!&mej, co w =-z~n-gach. walki. Waruoki 
r.ycia ~migracyJn~o :sprawt&J'l• z,·, aby rel t.en a.~i~n~~é. muaimy 
~taé l.War'tll gruPil pol:skll. wykonujllq :sprawnie i 11p~tyécie 
IIW8 udania. 

Zadaniem pierwszym w w walce o Po ... 
Niepodl~ J-t walka z komvnf&rnem 

Dla tej wiii.Rnie walki n& cmigracji .po&el6taliimy: Ale walk& 
t&, to nie tyllc., niwt."CUUie zami~rten komuniatfc:mych •Kentur. 
To przedc wi!Z)'IIlkim budowanie w na& :samycb ail moralnycb 1 
pt~ycbit111Yth. które nap•1r ow i imperiali:st.y~nej idei lwcnunizmu 
prl.tX:Îwllt&wié pvzwolll t~ify ~ynne i nie mniej dobrz.e suraamzo
wane. Tv równuc~e:~nu: czujne podtrzymywan1e áwi111dnmoéci i 
przyoalctnOIICi nao:td do chneSc:tjaóslliej kultury Zachodu. t.o 
walka j pnechrzstawieme 11i~ groibie wynaradawiani111 iit:. Wy-
uika z.u ~~~d . k 

Zadaniem drucim Jnt walk• o Mlocbid 
o d&iecko polskie 

Jeal to zagadnien1e. które ll•r<tt wlat\nte w calej I!Wej ltlltro
~~ prtcd uami .. tan~l... SP K 7.aJCuûntenu.· tu ptldj~n. Jako 
cel na n&Jbltz.:sq pny:.;.:l\.dé pOàtaWtlt:Omy sobte pneciwsbwteme 
1111, calll moc·• wyuaraoa" iamu "i~ ntlodzit"iy pult~kiej. D:ualania 
zaK n~r.p pruwad.dmy przez zakladanie :<atól polskich, pn.u l!:te
r<~\ui aktit: naucunia dzit>ci przedm1utów njc.zystych i pt7.t'Z wszy
~tkic nasu pracc kulturalne. Czy w pnicach tycb moie Ci~ 
zabraknllél 

Zadaniem trzecim S. P. K. 
jest akcja samopomocowa · 

811 tn lc prnc<'. którym i orlpowiadamy na pytan ie: w SPK 
d&Jt' I'ZfcoUkv'' t'! Jl:tlt t••· d t.i alaht•>~. któ~J akutki odczuwaj4 naj
baTdzleJ puct iyt·te pokrt.~ wdz.•·nt. Jcst t11 rtiwnoczcRnie p(lmoc 
w ur t.l}ch:c·utu s••u.ie iyl'i.n w obcyn:t :irocln~l'isku . jelit w posrednic
twv w zdqbywamu ,;nbtt• pracy. Jt':lt naJs7.t't"'lej poj~te poradnlc
twu. Rymbult•m tych prae Je.'t za~ pne4wtadc:tenie, lt Stnwanv
~('·'"'' IIClynif mu11i dlu ,;wych c1.lonków \\':-:t,Vbtko, aby w moiliwie 
na;l~i'.}l'h warunkach rna lf'rtalnych l>kn::t cmii'ftCJi -pnetrw& 

W S. P. K. jest miejsce dia katdep 
. !';P~ Jf'~;t nr~~:anizaCJ<) by.lyrh iolni~rzy pol!Wich. Nie ma w 

nun zu nych dy,.krymln&CJi wyznamowycb, I~ alt w nim 

.JF.~LJ 

JES Lr 
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Translated from Poli sh . 

Prom tbe Articlea or Aaaoo1at1on ot the Polisb Ex-Combat tan~s ' 

Aasoo1at1on. 

(ApproTed on tbe 20th May 1946 at the I General ~eet1ng of 
~· Delegatea ot tba P.C.A., aa amende<! on the 20 th J une 1 947 

:•~ ~he 11 a.Deral rlleeting ot the P .c.A • • and on t be 15th 
Auguat lQ50 at the III General .ileeting ot tb e P . c .A.) 

., 

. "-.. General ProT1a1ona. 

!n!>ole II. Scope, oharaoter and metbod ot aotioo. 
, 

f.artl.l. 'lhe aoope of the P .c.A. la to uni te tbe ertorta tor 
· I& GD.tlt or J'olao4 aod all. aember• in the t'ielda or ideolou, 

oulta&re. aoo1al wel.fare &D4 ecooollf. ·rhe aua purauec1 b7 the 
P.C ..A. ·area 

a) in the ideologioal field& 
- to preaer.e aod mater1al1a• aaongat Poliah emtgréa 

anc1 otber worlel oom•,nitiea the 1c1ea ot independent 
and tree Polan4, 

• ~ atl"en&thm tbe nation&l oohea1on and to upbold 
aaongat fellow oaetabera the ap1r1 t ot oomN4eab1p and 
tbe bonda wh1oh aroa• within tbe t1ghting UD1ta during 
~ atrugle tor 1ndependenoe • 

.. to oo-operate wi tb the ooml\att&nte ot oth&r nationa .1n 
order to 11&1ntaia tbe ap1r1t ot tellowah1p and 
1nternat10D&l. tr1eodab1p a•ogat ex-aenioe!IMm' anc:t to 
attain tbe lct.ala tor whioh tbe oombattan.ta ot the tree 
&Dd cleiDOOratio D&tlona ot tbe world gave t hei r liYea, 

-~ obtain tor Pollab ex-oombattanta equal r1ghta with 
tbe •x-bat-.nta ot the ooUDtriea ot their res \denoe. 

- to <!etend an4 apread the b1ator1o truth about tile 
ooii$Kbut1on ot and tbe part taken b7 the Polea during · 
tbe Seconi Wo !i.cl War. 

b) in tbe cul tural tieldl 

- to part1c1pate in the oaltu~l and eduoational aot1v1ties 

P.T.O. 
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or tt.e emigrtfs f 
- to roster a oreative a~d dynamic cultural ~ovement 

basedon nationa l tradition an~ or ganic links Nith 
Chr1etian civ111sa t ion a·~oll8st all tt1~ Pol~s abr oad 
and part1cularly in t he young generation. 

- to meet the oultural and educational neects of the 
me~bera ot the P.C.A. an~ the1r n~x t of kin . 

c) in the aooial welfare field : 

ei) 

- to oo-operate in providin~ aasiatanee for ~e~bers 
untit to. work, disabled, incurable, ah1 fo~ wi dows· and"o r phans . 

- to adviae and assist in obtainin~ employ~en t. 

in the economie field: 

- to assist membere to fin~ appropri~te living conj ittons 
and to meet their material needa by racili tati n~ their 
vocational anj professloftal ~raining; to co - operate in 
proteoting t heir professional intereats; to help in 
organ1a1ng individual and collective, and especially 
co-operative enterprises, anj to secure the collective 
inaurance of ~embera; 
to create a sound economie baaia for at t aining the 
purposes of the P.C.A., by carrylog out their own 
undertakings or part1c1pat1ng in tinancial and econo~ic 
undertakinge and inatitutione; also to carry out 
t1nano1al and economie operationa in order to raise 
the P.C.A's own inoome. 

I certify this to be a true tranalation: 

'RAXSLA TION!r- l1-V. I'!~ I fl) I 
O"~VU.SAL AGENC"f 

tlTÛJ...Ul W.u ·~. tl 11 ~ 
~·(UA~ 
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Translatéd from Polish. 

Reaolutiona ot tbe III General Meetingor the P.~.A. 

General ~attere. 

Standpoint regarding international problema. 

' In view ot tbe Mnaoe that Ruselan CoamJUniat aggreaa1on m&J 
provoke a ne• wcrld armed oontlict, tbe Polea who re~1ned 
abroad to q~nt1nue tbe atruggle tor tbe treedom, 1ntegr1tJ 
and 1ndepe~e ot the1r Republ1o m&J be taced with tbe neoeaait7 
ot tak1ng up a poeltion in relation to thia contl1 ct. 

In tbeae cirouaatanoea tbe III General Meeting ot the P.C.A. 
etatea the toll<nrings · 

1. ~be Poliah aoldier 1a readJ, at the call or tbe legitimate 
authori tiea of the Republ1o in exile, to tultil hta ei vlo 

cSutiea.. ot t'lghting tor the treedo~ ot Poland and deteft111ng the 
Weatern o1T111aat1on. · -

a. In a worlel al"'llled oontliet, S.t it ariaea, the Pollab ao.l4ier 
oan partioipate in tl» atnaggle onl7 in the ranu ot rotriah 

&n~ed .toroea under Pollab 'bannera aod Pollab oo-n4, aiü bJ 
aide w1th tbe All1ea who deelare tbat making good the hara ~ 
'o Poland ia ~ne at the war ailla, and who pledge tbemaelTea to · 
aupport the esaentlal a1aa ot Pollab pol10J• 

3. In the tuture al"'l:lecl oont'liot, lt it ariaea, tbe legitl•t• 
autbor1t1ea ot the Pollab Republto abould be oauttoua and 

aparing or tbe l1vtns toroe• ot tbe nation and aboulcl proteet 
Polaod troa the turtber d.eatruotlon ot her oultllral an4 •terial 
resourcea. 

The III General lleetiq oall.a o.pon aU u-ooabattanta to glve 
proot ot t'a.r-reaehlng v1gllanoe and oalll in •nt oirou.atanoea. 
;we .wat not let ouraelvea be inc:Noecl into aetion• wh1oh do not 
warrant the attainaaent ot Poltab polttioal a1Daa and which !Ught 
1nvolve the truitl••• aaertt1ee ot blood. 

The aim or our atJ'U8gle la a tree, wbole and independent Poland. 

P .T.o. 
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APReal to ex-coihattanta ot We»tern countriea. 

P1ve yeara have paseed einoe the end ot the war operations 
ot tbe Seoond norld War, wbiob ••• to tiniab onoe and ror 
all w1 tb ware. 

Contrary to expeotationa thia war d1d not brin~ about the 
11berat1on ot many oountriea, and amongat the~ ot Poland. 
Pol1ab ex-aer.ioemen who tought againat the oommon enemy 
ba4 to remain in great nuabera outaije their homeland, the 
treedom and Tery exiatenoe of wbiob are be1ng deatroyed. 

\ 

We, attend1ng the III General Meetingor the P.C.A. within 
.wb1oh we repree-ent the op1n1on ot tbe u-membera ot the Pol1ab 
Arzaed Poreea organiaed in allloet all parta or the world,· oall 
upoD 70u, our oorara4ee in armaa 

- to o0ntiou.e u intrepid atr\aggle 1D order to attain in tlle 
world tboae ideala tor whiob we ln common abed our blood 
d~rtnc \be laat war. 

- to oonoentrate ro~r ~ttorta on JYtt1ft8 an end to oPlHI, .. t.eD 
ot .one nation bJ anotber aD4 to · aeoure tor eaob nation a 
place wbiob ie (2ue to .. lt 111~ the oo"UNnit,. ot t'Ne na\iou • 

.. to aet v.p 4• big q~~"~ ot ex-aer.l_o-.n" 1n a;})e "au 
.; or·.na•· •'lMt'>êre.iiiiB ~lt~e •bt rousati ta .as. eOcU"ae 
or tbe laat worl4 war fb tbe 4eteooe ot tbe Obriatian 14eala 
of tb8 Weatern 8rld. , 1 . . ...... 

' 

. 
'fhe III Geoer&l Meeting ot the P.O.A. •tatea thata 

- tbe atruggle tor Polan4 'a 18depeo:lenoe ia lia.ke4 wt.tb ti. 
etJ"U8gle tor treecioa or all aa•iou Hbjugate<1 bJ Ra8eta. 

- tbe natione ot O.entral.-a~~- Jurope, -tter rep.lJdac 
treedoa, anould tor• a ~1\. r .esioa wlth.1D tbe ~~- • 
ot t he .Buropean oon!WinitJ tt aeou.n 'be peaoeM ~t 
or tbe world. ' 

;.~l 

I. 

The I II General ~·~tiDC ot 'tbe~ r .. c .... appeal• to tbe opiDlÓft 
o.~ tbe tree •orld, aod 1n p&rtl«Ml•r to that o~ the All1e4 
oountriea in the Seoond w,rl4 ·~ · to etart 1Dteroat1onal action 
on account ot the unpun1abe4 aad ao tar tolenteet SOY!et or111ea 
perpetrated on Poltab aoldi_.a. lMden ot tbs Poltab Underground 
state, and promotera ot tbe oau .. ot in4epeDdenoe in the ho• 
country. 
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The III ~eneral ~e~ting requeata: 

1. 'rhe aetting up of an international tribunal for t lt"' purpose 
o~ j)Uniahing the men reaponaible f'or the :naes mur.:ier in 
lat7n of Pollab aoldiera held in Soviet oaptivity. 

2. The release trom captiY1ty, pPiso~ and concentration ca~ps 
o~ aoldiers of the tiome Army, leaders of the Polish Under
ground State, witb Vice Pre~1Ar Ja~ko~ski and General 
Okulioki at their head, as ,.ell as tl1e victims or the 
Co~niat politioal terror réP.ime, illegally deported fro~ 
Polan.:1 and i.npriaoned bJ 3ov1et Russta. 

3. The i~mediate r~leaae ot thr~e ~embers of tbe Ho~e ~ouncil 
of ~inisters (8ien, JaaiUkowicz anJ Pajjak), arrestej ~ear 
"' "'rsaw in .Jarch 1945 and eo "ar held in Russla in epi te of 
the oompletion or the perio i of f1ve years to which they 
•ere unlawtully aentended by the ~oaoow show trial in June 
1945. 

II. 

Tbe ~intenance anj expanaion of concentratton anJ forced labour 
camps in Soviet Rusaia, Polan.i ~n 1 otl:""r countries subjugated 
by Russla is not a do'!lesttc ::1atter"of tl:e c .;untri~s do:nln!ited 
by the ~o~unista. Inbuman treatment ani criminal nethods ot 
exploitlog the slave labour ot m1111ons of innocent v1ct1ma of 
poli tical persecutiona tlout the prinoiples of the Uuman Righta 

• Charter, ·o~rhioh volces the oonaotenoe of th.e world. 

rhe Pol1ah Co~battants' Aasociation a1herea to the 1n1tiative o~ 
those orga:1i'sationa anJ psraons, .vhatever their natlonality, 
claiming the .:iestruction of the .!lvnstrous concentration ca.nps 
ay stem aet u-p by ,:, taliniem and di tlerism, anj reqJ'3s ts the 
1nvesti~ation of concentration C 'i :.;>s by intern:ltion~l ooiil"!s 
anJ bringi~ to Just1ce before 1nte~q~1on~l tribunlls all those 
ras:;onsible for th~ tranagressio!'l of the es.t3e ttial r1...,. l1 ~s ::> ~man .. 
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Pola~'! Jtont i e ra • .. 
'rbe delegatea ot the P.C .A., ·ft preaent ing the opinion of Polieh 
a-.. ft'ioemen living outelde tbe homeland , s t ate t he fo llo'Hin.P:: 

PolalleS .of'tered the b1ggeat loaaea ln the course of th., Se cond 
WorleS War, oauaed bJ .. cmaDJ aad RuaaiaL beoause s he was a 
taithtul allJ ot Great Brlta1n and tbe Uni t ed State e . Already 

_ia tbe oourae ot tbe war tbe ~eatern alliea ~i~ not keep thei r 
pledlea, aad at'ter tbe end ot tbe war operatione they abanctoned 
loUDd altogetbera by •1rtue ot the Yalta agreement nearly ha l f 
o.t ber terr1tor1ea were annexed b7 the -iorlet Union, ror:ner 
alq ot ·IUtler1te Ge~, aDd . the rema1n1ng Poliah t e rritorr 

.. .. <lel1Yerec1 to Sorl.et agent• ·aaauai.ng the name of Polish 
'lcrnnaetlt. W1tb tbe agreemen. ot Oreat Britaio a nd t he U .s ; A. 

··àa sa1111oD Polea aettlecl oa ~ terri.tortea on the Odra and 
Weatem Jiyaa, re""-1lc11118 thMe ·àreu c:leatroJed bJ war and 
,._blli t&tlDg ~•• b7 the1r owa labour. While Ruae1a and. her 

., .... 111 tea. JQ1atl7 wl tb tbe acwe~nt ot Kaa tern Ç)ermal)7 . 
;ftooaD1ae4 the Odn and •Ja& •• t.be 4ettn1te tront1 er between 

. ~Gel G7 a.od Polaoc1, tlw SGY_._.G,8 ~-.4 1at&M.-n 1n the Wut 
. .,,_., .. h~ ~periàl.i• bJ 6reataei &t G'ral&n7 replning the 

,..-;iii .. ,..N4 .Po~.- \err'lwrt... ,_ --u 
. .... . . ) .. , . i!· • t 111,. r t:ft~·~f'·ti. . -r.o•~,.._cat.a tbat Poland'a •\'*af: "-•••• aat UW Mnlo,._. . ., ber eooDOtdo au~DoaJ depend 

• ' poeMadOG ot t:be MrP!~ .. or tbe Odra ancl · t~yu. 

Weawm etate-n aaat rea11•e . tbat the Wbole Pollab nation t,a 
ur MIIPUa on tbia poiJlt. !'~ia lol• wt.ll nenr renounoe their 

: olaJ.M · to Wllao and Llrow, •• 1flll·~- with all tbeir atreG«tb 
.._ a~pt to aepan.te tbe ~:,..a~,l'ft'illoea t'ro• foluct. 

!•lt;stou{~· 
'" 

. .... · ~ In G•neral Meettas of tbs !P .o ~•. a ta te• • 
\ 

• Pa1th1\ü to t.be tenet• ot iti.· relS.pon of' our t'l.tbera, •• Joln 
in our heart• ~e Poll~ aa~lon 1n her barcl atrugst·e to 
JU'oeaer-.e ber cnm •9'11• ·· 

· • We pay ho-ae to tbe Bol7 PaiJber, P1ua XII, aa the fiead ot 
tbe Cburob, and tlr.l7 ~11_.. with tbe wbole Pollab natio~ 
that tbe better tuture ot Polànct and ot the wbole ot manldl14 
<1epeD<1a on the tr1Wipb ot Obrl•tian truth. 



No. 114980 •s-Gravenhage, 3 December 1951 
Bijl.: gene 

Betr.: Poolse Vereniging SPK 

~ I 

Hierbijgaand heb ik de eer U de bijlagen 
van Uw brief van 21 November 1951 No. Gr.V.D.l717/51 

· Conf. betreffende de Poolse Vereniging 
te doen toekomen. 

M. C. 
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G n r al bov·endien 
o .u te Ja~oslewv 
ik onder no .. 7584 . 

dy l5 3--25 ... wez·kzaaru op 
b .:.\.<ion 1i oenachtig ·t;e 

l6J.'~ .l veA.1 8Cr3ht nen een r ··.akas ·i;e VOl'men om Polen 
e . ege 1hetê. te stellen door )emiddel:.i.ng van het Engelse 

: ...,bu eau een zesC"1a.ags bezoek ·t;e br ·ngen aan. 11 th.e J•'estive.l 
of rice.in" o Jelk verzoel{ doo:t' bet:I'okk.<;mev :tn oveJ":'wegj.ng is 
t' nomen., a 

it, n:J.ei;s :tf3 1n~men bl:i.jken dat het be21oek van Gem·aal 
r1n de Ib.j:ns·c:·, ek eon poliv· ~ stre1ç:k:i.ug h~d ., 
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20 Februari l~~· fJlJ}) 
., f;,( J6.?.1'f.; 
I'ÁR~ I 

Met ver1•~ Jzing :-taur ~.>nG rapport . no' .20Ó70/74 
va. 1 30.1.51 doEm wij U hierbiJ :;oelcomen een cchr J
vo 1 van het oestuu.(' vcm de krin(S Breda van de P . r .I(. 
( ?oolae Katholieke Ve."entging), waarin scherr e4;e 1-
llng i'IOrdc gencm~n tet;cn de fus .. e met S. P .K. (Ver
eniging van Poolse Ourl-S~rljderu) te Londen. 

In de Poolse krant "Hfll•adow.,ec" van begin 
F~?ru&r1 .. 951 vera::hecn l>ncier het Hoofd: Beri•:ht<>,, 
uli; Nederland , een artikel dat zlch eveneens tegen 
de fusie keert . 

. Hierjn worden de doelstellingen van s .P.K. ve.c·
geleken n1ei; het ~ az1aMo en het communisti sch systeem, 
die ook God aan de kant 1üJ len zetten . 

Aan S. P .K. wor1t ver11eten (!,een enkele hulp te 
hebben verleen1 bij de oprichtjog van de P.T.K. te 
Breda . Zelfs boeken werden niet beschikbaar gesteld, 
doch men had ze wel voor de Heer Everdingen te Breda. 
In .Breda is 95~ va•, de voormalige soldaten van de 
le Pantserdivisie ~ehalve van P.T.K. ook lid ~an 1e 
S .P.K. Is hun dat niet voldoende~ 

Bij haar propa.~.'J.ndn gebr uikt s .P.K. de slagzin: 
~lleen voor leden van s.P.K. zal nog verdere em1-
gr&tie mogelijk zljn. Reeds elnds 1948 1e er veel 
geaproken over emigratie naar Auetralie en naar de 
Verenigde Staten, "och w1t 1s er van ovex·gebleven'i 

Dan ia er nog een andere slagzin die luieit : 
Het bew1~a van !!dmaatschap van S.P .K. zal het ge~ek
kelijker maken van het ene land naar bet andere te 
reizen. Dat is een gocào grap~ iedereen weet dat m~n 
zonder paspoort en vi~um nergens naar toe kan. 
De mo:terne patriot-ten van s.P .K. zeggen: eers t het. 
vaderland, op de tNeede ple.ats Ood. De Heren uetcn 
:o:elcer niei; dat de Pcoleo kon~ ngen op hun vlag.;6n 
schreven: God en V~derland . 

De c onclus i e va~ h~t artikel is dat ae sa ~en
we~king g~an goP.d can brengen . Een oud Pools spraek
woox•d zegt: Bez Bo6a ani do pro{~ ( = zoneier OOCI 
l<omt men niet over de clrempel) . 

net l\l"tikel ie gct.elmnd ruet Korab,hetgeen zeer 
wa\rsch1 .. nl1Jk een EOhu1lnaam 1s. 

Begin ~ëbruari 1951 1t> het t~ecde nl.l!1:mer ven het 
I tu'ormatlc-co1Ut\un1rtué vnn de $ .P.K. in N'-àerland 
·re_•sc n~n(;n. Al s adres vun de S .1) .x. deleptie 1n 
llertcrlanè. '<lordt no.~ steeds opgegeven: In~enieur 
J .'tekner, Jonckblodtlntln 1,, .Bino!boven en Vlor 
r<ldactie-e 1 persaanselcr;cnheden d1ent ~~en z oll te 
\tOndel tot: S .Wern ~r, tf iC!lE'lltullueg 7 1 Vet lo , 
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UITTREKSEL 

U1t: 

Voor: 

o.a.v.: 
DaL, 

Par.: 

e.n b ·t:z·o·u~•b r 
b uari 1951 te r 

hJboen Y :.n a :I 6 e1 a :t' 
V"c:r.en:i.P,:I.n~) in Neder 

v .. ~l oolse (,Ud=~ i.r.i jders):; wel 
ÜJ dool1 · lle i.1 tooganlrel1. ;jl\: is voo•· laden., 
Pwrt; v n besprelc:i.ng zal l'üjn fu. :Ie v n I).T,,I{. r.m S.P.Kc. 



RAPPORT van KB 
voor c. VIII 

lfr . : /304 

Betr.: propaganda in Hederland tegen 
Anders- Polen door KWIATKO;iSKI 

In Nederl and is op bezoek geweest K.i!ATKO.t:::>KI (redac teur van het 
Pool se bl ad NARODOiii.JCZ in Pari js) K.heeft i n Nederl and hefti ge propaganda 
gevoerd tegen de ~nders-Polen, die worden bt:schouwd a l s fas cis ten. 

De Anders-Polen zouden de Pol en i n emigratie opnieuw in een oor
log willen bet r ekken. K. propageer de Poolse neut ral i t eit. Volgens hem zi j n 
de Polen door de Westerse landen verr aden en heeft Polen genoeg gebloed. 

NARODO~ECZ is echt er anti-co~nunistisch en vertegenwoor digt het 
s t er kste gedeelte van de socialis tische Boer en- part ij in emi gratie. Door 
Neder l andse Polen wordt de partij van K. gebrandmerkt als de Stockholm- partij 
en al s fe llow- trav.ellers. 
Aangenomen wor dt dat het blad gesubsi dieer d wordt vanuit Polen l angs onder
grondse weg. Aangenomen wordt dat de communi s t en een en ander oogluikend 
toel a t en omdat het blad de verdeel dhei d en de onzekerhe i d van de Polen in 
anigratie enorm bevordert. 

K.wordt beschreven a l s een oud verbi t t er d bi jzonder ambit~us 
man, doch zeer bekwaam. 

De Anders-Polen wensen een mil itante en pos itieve houding 
t egenover de communisten. Door het bezoek van K. i n Nede!:l and is er een 
br euk ontstaan in de Poolse Katholieke Ver eni gi ng i n Nederland. Deze v~reni
ging was i n Neder land. steeds min of meer autonoo n en had weinig of geen con
tacten ~et Londen of Poolse par t i jen in emi gratie i n andere . landen. Londen 
t racht deze band voortdurend te herstellen en pr obeert dit te doen door 
middel ven Ir.HECKNER (Eindhoven), die beschr eyen wor dt a ls een "sabelklet
terende officier" en die nietde sympathie hee f t van lager op de sociale 
ladder staande Polen in emigratie. 

Het practische gevolg van het be zoek v~n K is: 
Provincie Limburg vrijwel geheel over naar K:, 
Breda : meerderheid tegen K., minderheid voor K., 
·Twente onbekend. 

K. is niet zel f in Amsterdam of Rotterdam geweest, we l in Lim
burg of Breda. 
NARODOWIECZ wordt sinds zijn bezoek zeer veel door de Polen gelezen. Utrecht 
en Den Haag tegen. 
De paters KOWALCEK (Amsterdam), rector EFRAI M (Breda) en pater 
burg) zijn vollledig in het schuitje van K. ger aakt. De paters 
PLUDzr.NSKI zijn sterk anti K. 

DA nBEK ( Lim
ROMALDA en 

Aangenomen wordt dat de Poolse Bisschop i n Rome geen actie 
wenst te ondernemen tegen de Poolse priesters die voor K. zijn, daar Rome 
de Katholieke boeren in Polen ni~t van zich wenst te vervreemden. 

De conclusie van ons Poolse cont act i s dat de splitsing stellig 
door de communisten in de hand wordt gewer~t. 

De activiteit van het Poolse consulaat zal zich zeker richten 
op het bevorderen van de tegenstelling en het aanmoedigen van de KWIATKOWSKI
onderneming. Op zijn tournee in Nederland gebruikte K. een argument dat 
insloeg, n.l. dat de Nederlandse autoriteiten en politie de activiteiten 
van de sabelkletterende en complotterende oudstrijders zeer ongaarne zou zien 
Het zou in het belang van de Polen in Nederland zijn vooral geen partij te 
trekken en neutraal te blijven. 
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r;esta n 
enigheLd 
zott de lei
<"illen ge~ 

r vijd in I olen aan a aach·1; te 
komen. D~ L. .. ider n à c oolse bo~:re 1 :ar tij 
diko 1.a.Jc · c. zon t c.;Gnst .. lder van de Sanv.cja 011 hallr 
orr,a lisa·(;i(~,. zijn n in het blad 1J,;m Zijn pariïi j 
a a · -.Jorl · .3 : r hiert . on on v · ,ian d te; 1 · j ze at; eren. De 
· en.):t:'J. 1 1 ·.czeJr zo1 -"eg 1 d !JOl i tildite onde::rgrond 
"an 'la or~~. 1sa·iii ' e,:een 1d a.n •). • L zijn eeworden 
Doo bey;· - c.c - olen vr r de dood vau de gen. 
Si'~ors~~i c · e in 41 b j GIJ \rlio0 o geval ·.n d1. om
rrev·n~ van Cibr:J.l ar· o het leven n ":n a n het drij
ven van de ~anacj e1eten. 
s o.L. I". he ... 't e,:m : diern ion 1 poLi iele karart )T 
en vil alle .1.0len . vat en, ie vers reid over de 
'l'JrolJ 1 v n en zou er .&.nanciëel goe voorstaa t. 

De '. T. K., (ie - oo ~al r-ligi .u belangen van do 
leden wil o~har·i en en op d ~7eede pla~ts Poolse 
b .la aen WJ.l dienen heeft voorbeun \ cl een ste!."'..ll 
on tv=mgen Y?.n S.J. •. ". o. e.. in do vorm van het zenden 
van ooekcm. 
P. T. C. zou àG rçoed ·eL.rin<... he ben van et Nederlnnds 
c1 i co _·a t; e.i lli. st tu ton er t30edkenr ~ng ine1~zon · 
den hebbel Daze gocdlcour; ng zou ech er nog n:le li 
verltr,~gen ij 1, omdat in de statuten een srtilre .. 
voor wm:t;, dat spre lr-t OY<J' h .. t st ra-ven naar een vrij 
~;J! o·,··d'h.:.ï·k~liJlc l olen. 
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le~.·e. 
Acaavm.:..e 
voo~ de ~orlod ~ge 
om ~ ijn ·:wv.l~.n..; · 1 
vülon. 
Tijc.en.;; eeu vur·: Jerin te houdon re tra:: tes 
op 25 Ja.1n:.u:•:. 1 .)50 te ou d lloudinG van 
Ki1czel .oo: de h'crop i~e Poolse geestelij-
kJn beor rol~.:.m zij , .a x bij r:1 n zie 1 aflceureud 
hiorovl3r t!i tliG t. !:en zou do kwcot:i., echter nog 
niet voorgelc~d hebben aan een zeeere .Isr. van Hus
o.:m te 1 a Grs.veuhage, die belast zou zijn met !mes
ties betreffende buitenlandse ge0s~elijken, omdat 
mon d.c "'fl3r::ero on twilc1celing eerst \7il afr:achten. 
Kinezel \~·or·dt beschouwd als oen persoon ne".:; een 
vurtg ke.z•akter, di3 steeds grootse plannen heeft, 
doch deze slaGhts zeer nc3lden tot het door hen ge
P-onste einde brat'lt;t'. 
Ter verdere oriëntatie omtrent de ~ .1) . IC. gaan 
hicn·bij enltolc stu!c't:on, die aan oen Pool hierom
·t;ront toe0ezonden worden, bonev<·ms de vcr·taling 
hiervan., 
Ilo-t is niet te verwachton, de.t de s.P.Ko in Zuid
Lim1m.rc ooit zeer storl{ zal worden, daar de l).T.IC 
oolc slechts zwal!: ceor.ga.niseord j_s, wat hieraan te 
wijten is, da·t deze zich op hot s"~;andpunt ges·teld 
hooft de hier vcrblijv·endo i)olen toch. te lo.mnen 
bereiken, a~ngezien de meesten in de gezellenhui
z~.m in eroteJ>c gemeenschapj?en bij elkaar leven . 

No . 79 . 

Als antwoord op Uw schrijven No • ..l0.02S d.d. 1?.1.51. 
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!! dl 1.11 

h"' n ov r v:r· J-• : r. 
c J. ur le t k n be o m •n i 

1 n g had aa~~ he~ i 
J. om êi e z "ve.L tr 'UW 

jn l derla.lld t ov·en imLn 
n de vereni ~ gen o mate~) 

zo goed was eoh·cer en .. s no 
zj.n van onze poll. tieko e i r 
en h t doel ve:t'geet haar--,; oor men 1 enlijl~ in h t buttenland 
gekomen is~ Zoals wij allen in de laatste rnaunden van ö.e dienst 
bij de Poolse ~trijdkraohtcn (P.S .ZQ) voelden dat een etappe 
van ons 1e·~ren ·tene1.nde li,~p zo kan men ook thans bemerken, 
na d.e overgang ne.ar het; bu:r·gel:leven, dat eon nieuwe e·t;appe 
bogint 11 waaritl ons nieuwcl "lialren waclrten Alles wat zich 
afspeelt op i.nterna·tionaal gebied wijst ex·opp dat öe d.ag niet 
ver 1s 0 da't de bevrijd:l.ng va11 ons vaderland utt de Russ~sche 
overheersing een vanzelf'sprekendc e.anga.l.egenheid voor ö.e gehele 
wereld zal worden zoals nu do ontvüklteling van de toes·cand 
in het verre Oosten, Di·i; nieuwe tijdperk waarin w:i.j nu kome11 
z 1 ons nJ.e'G ou·,.roo:,:·be:r.·e:i.cl en geisoJ~erd van onze kameraden 
v:lnden die in de Poolse \~ereldYere~.ing S P.K .. verenigd, zijn.~ 
Wij mosten e.b:~nluu:è onze !trachten samenvoegen en enger contact 
h bben in de o:cganl.S&.tie want all en dun bestaat er een bet re 
kans om onze doeleinden ·ie bere· kEm ~-aarvoor tij gevochten 
h bbcn en. waarvoor wij uullen blij en vechten .. :Cnformatieberich"' 
ten vooz· de Poolse Oud=S·tr~.jders in Nederland nebben de 
volgende doelstellingen: De oud=strijdera in Nederland over de 
werkzaamheden van S, P.K" in and z·e landen tn te lichten en 
ook alle anderen van voOJ:-lichthlg te dl.enen. over de ac·tivii..eit 
van onze kamaraden in Nede1·land- Ol'l..ze tuak lrunnen wlj alleen 
volleelig uitv::-~eren indien alle oud ... strijders die in Nederla.nd 
verblijven onze doelei!'lden si..eunenc 
Wij vragen Uw medewerkingo 

D~l e.f'deling van de S P .. J<,. in NeëerlandG 

---~- - ---••-••~===-••--•-•---------•--m••----------••===--••--•= Reö.a.ctie; Afde1tng S .P .. K~ :i.n Nec1e1 :U.md. Jonckbloetlaan 13il 
Ei.adhoven. 
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v n e er·ere s .1~~ 
e schillen 

dew: van de oo .• 
Pool e migranten ZiJn ··a n 
leven en de o ·g··ni ... t·· h ·f·ii -zich verantwoordelijk gesteld 
voor het verdere culturele vol sleven~ voor soc:äl.e hulp~ 
voor manifeste.t:!.es van n.l~·e ideologische ltrach-t tegenover 
acties van '~eemden-

.il:fa.eltngen S .p,.Ke bsste.an had{m ten d ·ge in tien landen: 
J~rgçntj.niël) BeJ.giët. Fr·11lo:ijl 1 alië, re:x·lalld 51 C~?.nadas 
Du1 te land (drie a:fdelil:lg n in d.e bezet tin. a zones de:r 
Ge lliëerden) ~ Z\,.~iJo..F~'~"J.e.nd, z;wedon en Groot Brit·t~annië" 

Organüw.tie-... comi i.ê 1 s zijn Vv'!rkz.aam in- Oostenrijks 
(16 Libe.non9 .Afrika9 en Oost ... Afrik 6 ~P J(. -groepen beataan 
in Chili Denemarkel:! en U:r·Ufir:;y, on era delingen in Nederland, 
Br zilië 0 lloor egen en Australië, In de Verenigde Staten van 

m r1Ire. v~e:L'lten ve:cbi.ndingsg:roepen Uiten ien heeft S.P.K· 
c:·o tact met en bz·engt zij hulp o oultur .... el gebied voor 
vroegere Poolse solda·tan in de U S oAo 1aeuv: Zeela.nd 3 

quadorp Gr1.ekenland, Venezuela e :-u de rep bliek 
Do:ninioa <:>n he·t acl.iereile.nd talakka Het is e n voldongen 

it da·t de kern var de vereni ing on heli karakter van 
emooratieche onafhankelijke .erel<lorganieatie 
•evormd zi;_,n~ De organisatie er cent d legale Poolse rege= 

l·ing en haar hoofd., iJ oP .JC .. is verbónden met de gehele 
Poo se emigratie, SoP. i.r j.s niet de regering van een vrije 
Etaat die ee.l'l ~cealietisob bestaan heeft 9 doch een jonge 
volksv·ereniging die in moeil~ jke omstandigh€:ël.en o geboufld 
is en ale dusdanig voor het verdere nastreven van haar doel 
door alle leden e:esteuno. moe·t; worà.eneo Elkaat steunen moet 
het hoofddoel ZiJn· van allen ... Samenwerking :l.n lcameraadschap= 
pelijke sfeer biedt grote voordelen!) niet alleen voor het 
geheel doch 01)k voo:':" cle enkeling De atrijcl voor he·Ç 
'bovenstaande :\..::.: de reden. van beataan ·v-an S -.PoK" 

S .PoK., j,s een organ.tse:t;1e d:te vom haa.:t· leéle:o(l en de gehele 
Poolse em:tgre:liie na de oorlog d·.ent en al-~ijd haar doel 
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}.~aar w~.nleidini;: .... ·an een beslut·iJ, 0enomen ·iiijdens de derde 
bijeenkomst •r~m èle f ."".F ... ~.. [l~;;;·tre.ffende e;uxsussen votJr leiders 
op soe:i..f•.a~. gab:Lea ~ wel'lw d 1,.,r de Poolr;3<":: Y "!{i "C .. .A., met medewer= 
king van i~ ,,P"K" ceo:-:·ganiseet· l '.'\IO::Ccl.cn~ heeft men de vex-tegen= 
woordigers VSi.1 S .p .. I< .., ::..n Hec1J:rl.9.nël. oot h~.8roee op de hotJgte 
ges·· eld en door d-e mcHlm~erkj.ng van P-T ,K, j,~3 di"i:i verder 
bek<md aome.akt. He·t; hoofdbetrtiutu:' v-an de P~T cK~ in liederl~nd. 
heeft; besloten vj_jf·i;:i.g prucen"t van de koe'i:en voor zijn 
re ren:tng ·(.e nemen "~it":ï1 _;_eden: die dc2e OUI'SUf:J volgt" '~ot genoe= 
gen ll .. e:.:i:i ruen Yaf t · ,xtnncu ut.e'llen, d~ -t op heden zeventien 
la~r:r .. var, de. P--T-K, ir:.. ïede!·:taao. zich voo>· <leze cursus hebben 
.. ~aneeme 1d" De groo·(;:~rt€ r ~"ei:U. j kheden komen VOOl' uit een On= 
vo .doend é.anèal sociale J.ej_~ers _. die theoretisch en pra.c·tisch 
l)ehoorlijk onderlego. zijn ... Th'3oret;:i sche en pt>actische voor= 
bereiding en goeö.e v1il ~~:ljn c1e voorwaa ... ~den om een hoger 
peil op organ:i.sa"'i:or i.~sch gf~b:·.€d te l;ere:i.ken~ ons doel voor 
het ;jaar J.951 is heii ~Jol'mOI' van nieuHo groep3n ll""Slll sooial~ 
le ·.dt.ro on dao.:cdoo:c he iï pan. van de organisatie te vex·hogenQ 

Ne<l0xland o 

·--Twèë.J~;\ar gel<-?.deJCl. zijn wj.~ begonnen sm11en ·r.e werken. me·t; 
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Du.:L"·s"' nd" (Br:ltise z•:mo) 
· 5ir1ioofdbestuur V9Jl S ~ zone t xtr bul co 

t best md voc~: 'lli Het 1 rvan j.~: 
ogen onz · leden n·o~ 

o o~eno 

Voor O:it land. ts f:en nieu:ve veztegenwoordig r gelto en- nolo 
olon 1 J" Orl:Jrowski t3n in enlt:el€- oolse verenigingen is d 

opbou1R van no7·roe.le 5 .po: ... -kcj.ngen begonnen o 

:tawitsorJ.ando 
- Op""Ji.f:§750 was il1 Zii-rich de vie:rö.e S .,p .J(.,.-.bi jeenkomst Op 
deze bj.jeenlcomst :l.S helc.:mcl gemaakt wa·t s.p.,l(." in Zwitserland 
bea:eikce voor Poolse boJ.angon zoals hulp aan zieken, :J.nval:i.de11 
enz,, 
z,,edeno 
-·-rn-verbemd met de emigra·cie van de voox·ziiït~er van S "P.Ko 
in Zwede11 naru:- Canada, heeft de heer B· KureNski deze func·tie 
overgenomen-:-
Gc e!M a n:l.eut?a., 
•· Ï)e orgäÏÏieätie c1er S ~P -K .. wordt steeds groter .. In de naa~te 
toGko ;:)t zal de actie beginnen in l ieuVi Zeelandp Spanje 
op de alkJ.and ... eilan{l.en en in Brazilië Ook in rans arokko 
~atden drie S-PoX.-k1'ingen opgerichtQ 
EmJ.grat1e naar UcS~ .o 
-rii verband met á."ê moeilijkhaö.en. bij he·lï verkrijgen van visa 
voor de U ,S "A." naar a~,n:t.e 1ding van dEl regelingen betr~ffende 
niet."toela·t;ing van Oommtmisten. Nazist-en en Fascisten moo·ten 
Poolse emigranten die ii.1 (1.e U ,s .-Au willen immigre:t·en zich aan 
een onderzoek onderwe-('pen o 

Hul~ b:l.j emi~r.srtiec 
--en ""Poöls::üiiënxEt~~neo uitvoerende oommiss:J.e heeft bekend 
gemaalcti; dat cle vakbonden in Australië:. NicU\v Zeeland e11 
C~nada hulp hebben beloofd aan degenen die naar deze le.nden 
willen emigreJ:en o ~-
Aanvragen zijn ·i;e r:i.ohten aan~ voor Australie: Mr .. Tom 
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Door studie van de Poolse onderg:tondso bewegtng hesft men 

oen po:r.treJt lCI.'U':men u:!. ;geven van <l.e Gene:x.·aal Roweolti 9 het .. roor= 
mal· ge ve:r.·zot:Jhoofd i.n Po:! en. die rul zijn arres-tatic ;..~ .343 
ir~ Saksenhauscm gedurende de maand Augustus 1944 iierd veri!Ioord .. 
D ze por'G:rettGu ~L jn ver.cri jgh: ar bij· he Poli ah Undex·ground 

ov-amen·t 1939 ... 1945~ Study · rust, Ba.rclays .Bank Ltd>~ 2) G·ros= 
v nor Gardens~ London s.w lo 

EIG 1 BOEK 

Beû je in je kamer onder vele nde zakt:>n ook een eigen boek? 
'>~k is je grot:. vriend en onsaha b ar in je eenzaamhe_d._ 

t t aat er niet om d.xre boe enverzamel nger1a an ·te legren~ 
dereen oet een kleine biblioth ek heboen die hem als hij er 

n t· d jkJii aan Polen herinnert,, 
PooJ.se boelren Zijn te .K:ooo b · j de volge11de f · :rma. 1 s; 
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B·xicht ~-

.. 

J n vcrb~\nCl n.et; d0 v:Lex'd0 
V :r.·' ... ni,::>ing in Neo.erl~.nd, ' a 
pJo.at.lclijk~ g:!:'oopt:m h<.lbbG:z:< 

bij het hoofdbes·,,l.ï.il:i:' bi.aJ•E>n 
ee11 oh me. van voo1:·.n.ozmde s 

2. h= orruatie 

Om de wijzo van samüniilerkin duirlelijk te maken berioh~en wij 
nog het volgende3 

J. ~ De ae.nge legenbeid ".ran de samenwerking tussen beide orgenisaties 
j_a niet op ).n~::t;egatie van een dezer organisa-ties geschied; 
Het is d:r.·ii'lgend nood$· lt:e ··i Jk dat alle Poolse organisa-ties 
met hotzelfde doel zie',.. sz·enigen om hun gezamenlijke lcrach·t 
in de strijd voor het vr ... je Polen be·"ex· ·to kunnen ui:tbui-'Gen:> 
Ex- zal eon tijd lromeu$ clat; mem Yan lle·\; hele Poolse volk en 
vooral van de emigran·ten veel offEJ:t>S VJ."e.agt voor de toekomst 
van het land~- Alleen verenigde lo:acht zal ons in staat stellen 
he·t ideaal te bereiken." 

2, 1\:IOcht het geval z:J.oh ·voordo~en dat de verbj.nd:i.ng nie·t ·to·~ 
stan(l komt, dan blijft cle- huidige toestand bestarul zodat 
e.llee:n SoPnKo=kernen b:i.j PcT.,!{- ... h'T00pen WOJ:'dEil'l opgerichto 

3- Betreffendè de bijlage delen wij U mede"' de:t er geen ver ... 
anderingen plaa·ts zullen hebben in de statuten van P"T .,K., 
Alleen worden aan deze stat-u·ten enige niel.trle richtlijnen 
van S "P,.K~ t;oegevoegd., In verband met financiële aangelegen= 
heden betreffeno.e be:l.dc organisaties worden wij gedwongen 
ons te veren:i.geno 

4,. Het ache~~ van de samensmelting van beide verenigingen ke.n 
de souvereiniteit van P-T "X:- nj.et aantasten" Ingeval wij 

het scharos aannemen lro.nnen wij integendeel rekenen op onder." 
steun1ng van de wereldorganisatie S-P~K., Daardoor komt P.,T.,Ko 
op de weg waar onze vrijheidegedachten gemobiliseerd worden 
en de Poolse doelstellingen verwezenlijkt wordcm" \'lij h'1pon, 
dat ieder die over een gezond verstand beschikt begrip toont 
voor deze zaak en ons op dit gebied helpto 

Hoofdbes"tllUr van de P.T .. Ke 
in Nederlando 
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nGe t d(;• pJ.J.ChG• Tl 

T · ~al r~ezelfèl.c b .. q :r· 
r 'br.-.hou.clt etg n 

P ó hc"'ft geen v . , 
ahel~jkc nsnge-egcn. 

:r K" 

oJö 11' ···i,; rUo van 

lln S · Ir. over , 
n · ls c 

z lijlc lei ingo 

... I) \.•-

ragen voor ~i! ncicle 
.1 , a tekor(ïen var1 

7 T K~ genie li op het ge )i d · .n financiëll(j n materiële 
·toe ijzingen dezelfde reoh·t.en als S .,P .. Ko 

8 De leden van P~T,K- hebben het recht van alle S~P~K-~voor= 
J.. eob·cen gebruik te maken c-

9 Leden van P .. T ~K die op S P .. K . ... b~ jeenkcmsten ae.rmezig zijn 
moe~en de voorschri:i:'ton v"'n S .p K opvolgen 

J.o" 

JJ . ., 

12 

Bedoelde satllenwerkJ.!lB houdt OI' te bestaan: 
a wanneer 2/:J van alle P' K ledl.n zich ui·t;svr?ken -Ger;en deze 

samenwerlcing '-· 
b indien de sche:iding wordt voorge::Jtold do?r he·i.i Hoofdbestuu:r: 

van SPKo 
J;e overeenltoms·t komt tol; stanel zodra beide Vt>X'E.migingen be= 
aJ.•yl;en hebben. tot een ft;sie over te gaan" 
Voorlopige 1:-egelJ.ngi In het Hoofdbestuur van .?l'K~ gekozen voo:t' 
1951 worden m:tnstens twee leden van oe SJ>JC .Q.elgatie in l'ieo.er 
land. opcenornen. "Jaarvan roj.nstens een ztting krijgt in het 
u:ttvoerend oomite van P.rK 

-~--nooooooooo------
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Betr.: Blad N~RODOtlbC 

Het in Par; js u; tge e;eveu Poolse blad r;arodow.; ec 
.; s e1 n blad van de Poolse boerenpart · j , wat _'van de 
le-i der .. IIKOLAJ'JEK is. In zijn bovenBenoemd blad 
ageert h.:j fel tegen de S.P.K.(Stowarz.:jszen;e POLSKICK 
Kombatantow) . De S.P.K. :!s een voortzett.;ng van- de 
Pïlsudsk.:-partij ook genaamd SANACJA . De le-iding van de 
S . P. X. 'berust bij generct.al Anders en in Nederland 
;s een van de voormannen de Poolse ingenieur H.J. 
MilifKlB·üCZ uit Vl-ïssingen. 

Het doel van het felle ageren van l1!IKOLAJCEK tegen 
de S . P .K. moet gezocht worden in het fe.;t , dat de lei 
der van de S . P.K. de veren.;nging als zoàan.;g zou wil
len gebru-iken voor polit-ïeke doele-inden om t . z.t . in 
Polen aan de nacht te komen. 

De S.P.X. heeft een -internat-ionaal pol-ït-iek ka
rakter en w-ï l alle Polen om~atten, die verspre-id over 
de wereld leven. De S . P.K . zou er financ-ïeel goed voor
staan . 

Het ber; ebt van K.B . over KWIATKO'tiSKY zal ver
moedelijk afkomst~ g z;jn u.;t de kringen van de S . P .K., 
d-ïe het blad Naradowiee n; et welgez;nd z;jn. 

~ 
OVV' 15. 2 .51 
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UI 1\\ In vervolge op ons sohr1jven dd . 17 ovo. b r 
1 0 o. 112a7/74 kan thans het navolgende bcr1oht worden: 

Van een Pools contact wc1~ varnomen dat de vorp,aderi~ t 
Breda gehouden ia op 18 en 19 November 1950 en dat de e door 32 
a1'p,ovaard1gden uit Nederland i s bezocht. Het geheel otond onder 
leiding van XINCZELi Miohel Adam, Geboren 28.11.09, voorzitter 
van de Poolse :Ktltho ie lee Verenigi~en in Nederland , wonende te 
'e-Gravnnha6e . 

Een fUsi e tussen de Poolse ver enigi n!en in Nederland ie niet 
tot otand 6ekomen; versobillende a f delingen braohten bezwaren 
te~cn deze f usie naar voren. ~el werd besloten deze fusie eerot 
nog eens 1n de afdelingen te bespreken. 

Oolt de door I.onden {!;evraagde bijdratp;e van 4% van hot monndJ.oon 
werd af{!;ewezen. Uit Enr,eland waren twee afgevaardiEden aanwezi~ 
die di t v oorst el verdedisden . 

' 

Al s bestuurslid uit Limbur~ werd met 25 stommen ~ekozon 
~ o'1RUSINEK, Wo joiek, geboren 15 .4.24 te Jarealaw, Pool, werkzaam 

op Staatsmijn Hendrllc onder no . 7584, wonende t e Brunssum , 
Gezell enhuis Pelgrimsweg . 

Rustnek staat !UQStig bekend. Hij is een degelijk or ganisatie-
man en geniet het ver trouwen van de grootste meerderheid der 
D.P.-Polen. Hij te R.K. ea vooratander van één R.K. Poolse orga
nioat ie. Hij was in Polen ille~l werker en heeft meerdere 
jaren in een Duits oonoentratiekamp door{!;ebraoht. Hij staat 1n 
geregeld oontaot met Kinezel voornoemd . 1

\ 

Genoemde Kinezel heeft op 26 November 1950 een bezook gebracht 
o.an Poolse landgenoten in de ~ezellenhuizen "Est;e" en " Pelgrims
weg" te Brunssum. Hij was vergezeld van een uit P~len Gevlucht 
vlieg rof!ioi er die op doorreis was naar Canada . Kinezel beeft 
met meerdere landeenaten een onderhoud gehad en heeft aan hem 
gestelde vragen beantnoord . Vex~er heeft hij de namen e,enocmd 
van goede Poolaè kranten, die in Londen verschijnen en een juist 
beeld r,even omtrent de tegennoordi~e toestanden in Polen. Door 
enkele Polen werden inlichtingen ~evraa~d omtrent de opriohting 
van een Pools le5er in West -Europa. Kinezel verklaarde hierop 
~een antwoord ~e kunnen, noch te mo~n ~even. 

De naam van de Poolse vliegerofficier 1a niet bekend senorden . 
. J 

·'~ ' 4J.,.11r1Uf•,.'flc·r: IJ ----
- UJI"!fr,.R m«S B~l' 

~l~: tJDJt'J 'I · 

iJ.oor.: o07.D'-'1 r 
~ .c:.;~:. CV V 1-
~,.tD -.t·liz_ 

~ ft 
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No: 582.- DIENSTGEHEI M.- 19 December 1950.-

Onderwerp: "Optreden in België ~ 
oud-Pools Generaal ANDERS".-·. r: 

Bijlagen 
, , 
~· 

A A N 

V A N 

./\ - , 
. / 

/ 

( / loo.oo_y 
In aansluiting aan d.z.bericht,No:575,d.d. 

16 December 1950, betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik 
de eer U hierbijgaand te doen toekomen, een knipsel uit de 
"Gazet van Antwerpen" van heden, 19 dezer, waaruit U moge 
blijken, dat Generaal ANDERS de in België verblijvende Poolse 
oudstrijders heeft bezocht en derhalve het vermoeden, dat 
hij ook aan de in Nederland verblijvende Polen een bezoek zal 
brengen, enige grond vindt. 

Aangezien aan de achterzijde van bijgaand artikel, 

\ 
een bericht is afgedrukt betreffende de vestiging te Berlijn 
van de "West-Europese Kominf'orm", is dit niet opgeplakt.-
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De ht's te hi"~Chl•rming voot· de 
htu·gerh<•\·olking bij deze koude 
is hel dragen van l'en Pelsmantel 
van het XJF.l'W PELSEX PA
LEI~. 1111, Nationnl<'str. Antw. 

14162 

UIT LOZEN-BOCHOLT 

PIJNLIJK ONGEVAL, - Bij 
het hQut~agen In zijn schuur.~aag
d~. landbouwt'r C. Servaes, op de 
WIJk Varkensbos, zich twee vin
gers af. 

Een bezoek aan de Polen 

in Limburg 
GENlilRAAL ANDERS 

'rE WATERSCHEI 
Na vooreerst een bezoek ge

bracht te hebben aan de Poolse 
kolonie te E isden, waar de Poolse 
vrijheidsheld, generaal Anders, 
een spreekbeurt hield over zijn 
veldtochten in Europa, kwam hij 
met een half uut· vcrtraging in 
de Genl<ermijnwijk, waar heel 
wat afvaardigingen van Poolse 
en Belg ische oud-strijdersvereni
gingen de generaal opwachtten. 

Om 13 uur werd in de Christus
Koningskerk te Waterschei een 
plechtigheid opgedragen ter na
gedachtenis der Poolse gesneu
velden. Op het koor stonden tal 
van vaandels opgesteld, terwijl 

l wc naast de Poolse generaal An
ders opmerkten: kolonel 1\fary, 
afgevaardigde van de minister 
van Landsverdediging ; kapi tein 
Lubienski : minister Zaleski: ..ma
joor Vandenbruwa ene, bevelheb
ber der rijkswa cht Limburg ; lui
tena nt Tor fs, districtbevelhebber 
det· rijl<swacht; dhr Grabowski, 
voorzitter van de Poolse oud-strij
ders in België. 

Verder hadden nog van Belgi
sche zijde plaats genomen dhh. 
Bollen, afgevaardigde van de 
gouverneur; Bijnens, burgemees-
1er van Genk: Meyers, volksver
tegenwoordiger: Leynen, senator; 
Knops. arrondissementscommis
saris; Thcclen, voorzitter van het 
Rode Kruis van Limburg: Fon-

-'---==-----i tainc en Allard, respectievelijk 
·· b!'Stu ut•ders-beheerders der kolen

mijnen Waterschei en Zwart
berg; Jorissen, resen•e-kapiteln, 
tal van ingenieurs en vertegen
woordigers van Poolse en Belgi
sche verenigingen. 

De Poolse Pater Kubsz hield 
een diep inslaande kanselrede. 

De kerkelijke plechtigheid werd 
besloten met de vaderlandse lie
deren, waatna in de Clubzaal van 
het Casino een lunch aangebo
den werd. 

Te 16 uur had in de zaal Ca
sino een academische zitting 
plaats voor de Polen. E. Pater 
J ustinJanus sprak het inleidena 
woord. Een bruidje bood nadien 
een bloemengarve aan, waarna 
een zangkoor optrad. Hierna be
steeg generaal Anders het ver
hoog en weidde uit over de krijgs
verr ichtingen der Polen in 
E uropa. De rede werd vaak door 
ovaties onderbrol<en. terwijl de 
generoaal bij het verlaten vap de 
zaal op luide toejuichingen ont
haald werd. 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Di nsdag , 19 Dec.'50 
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BREDA, 22 December 1950. 

/9Y :. '~) 

I~ antwoord op Uw schrijven d.d. 25 November 1950,no.97285, 
11Vergadering van Poolse verenigingen in Breda", heb ik 

de eer U hot navolgende te berichten: 

Op zaterdag, 18 en Zondag, 19 Bovamber 1950 • had in het Claffl

restaurant "Het W'apen van Breda", Grote Markt 49, alhier, de ge b'rui
kelijke j aarvergadering plaats van de Poolse katholieke vereniging 
in lfederland. 

Aanwezig waren ongeveer 55 personen, vertegenwoordigend 23 à 

24 plaatselijke afdelingen van bovengenoemde vereniging, die in ge
heel Nederland 25 à 26 afdelingen telt. 

De vergadering stond onder leiding van Ir. J. MIBXIEWICZ uit 
Vlise~gen. Ook werd deze vergadering bijgewoond door een zekere 
DRWESKl uit Londen, zijnde eon gedelegeerde van de S.P.K. (~tovnzr• 
nie ~olskich &ombatanton - bond van Poolse oud-strijders). 

Genoemde Genoemde S.P . K. in een organisatie van de buiten Po
len verblijvende oud-strijders• die in de meest Westerse landen 
haar afdelingen heeft. 

Deze organisatie hoe~t contact opgenomen met het bestuur van 
de Poolse katholieke vereniging in Bederland, toneinde mogelijkheden 
na te gaan om tot een fusie te komen. 

Het hoofdbestuur van de Poolse katholieke vereniging in Beder
land staat afwijzend tegen vorenbedoelde fusie en 1& Yan mening, 
dat de~e fusie ook niet tot stand zal ~omen, daar de meeste afdelin
gen hiervoor niet veel voelen. 
»e ~iteindel1jke beslissing cal worden overgelaten aan de leden van 
de aangesloten afdelingen. 
De volgende a~delingen 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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Onder-#erp:"Optreden in België van 
oud-Pools Generaal ANDERS".-

Bijlagen drie.-
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H~erbijgaand heb ik de eer U te doen toe-
lcomen, een viertal opgeplakte artikels uit verschillende 
Belgische dagbladen, betreffende het optreden van de Oud
Opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten buiten Polen, 
Generaal ANDERS, voor de "Grandes Conférences Catholiques" 
in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel, in de avond 
van \'7oensdag, 13 December j .1. 

Naar U daaruit moge blijken, hebben communistische 
raddraaiers - die daartoe in "De Rode Vaan" van 9/10, 12 en 
13 December j.l. in vlammende artikels waren opgeroepen
getracht Generaal ANDERS het spreken onmogelijk te maken. 

Waar ook in Nederland een aantal - tot het vroegere 
leger van Generaal ANDERS behoord hebbende - Polen verbl ijft 
moet het - naar de mening van "Spil" - niet uitgesloten wor
den geacht, dat deze binnenkort ook hier te lande - al-dan 
niet op uitnodiging van bepaalde Katholieke- of andere cen
tra - zal komen spreken. 

Indien dit het geval zou blijken te zijn, moge ik 
U in overweging geven, ten behoeve daarvan vroegtijdig de 
nodige maatregelen te doen treffen, ter handhaving van de 
openbare orde en veiligheid".-
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De fascist Anders 
hevië uitèeiouwd te Brussel 

Gisterenavond nam de "Poolse" 
ta scis t en oorlogsmisdadiger 
A.nders In het Palcis voor Schone 
~unslen te Brussel het woord, 
dit om onder de auspiCiën van 
de "Grandes Contérences Catho· 
llques" zgz. te 5prekcn over de 
veldslag bij Monte Cassino. doch 
in werkelijkheid om lot de oor-
~log tegen de U.S.S.R. en de Volks-
9 demoçratleën op te roepen. 

Toen biJ het woord nam, waren 
100 politieagenten opgetrommeld 
- deze In burger niet meegere
kend - om hem te beschermen. 
Onmiddellijk echter werd hij op 
luide k-eten zoals '"Leve de Pool
se Volksrepubliek". "Leve de 
Strijd voor de Vrede", "Weg met 
het fascisme" enz. onthaald. 
Anders werd verplicht tijn smeri
ge rede regelmat;g te onderbre· 
ken, daar het geroep nlet uit de 
lucht was. 

Verbolgen democraten onthaal
den hem daarenboven op enkele 
goedgemikte eieren ... Het spreekt 
natuurlijk van zelf, dat de politic 
\'an de Leopoldistische bul·ge
m<!ester van Brussel, Van de 
Meulebroucke, de Vredesstrijders 
die zeer talrijk waren opgekom~n. 
op hardhandige wijze te lijf ging. 
Doch het builensleuren vau tal
rijke betogers kon de kreten te
gen de fascistische provocateur 
niet smoren. 

Op het ogenblik dat wij deze 
regels schrijven gaat de betoging 
tegen de oorlogstoker Anders on
verminderd verder. 

Morgen brengen wij uitvoerig 
verslag over de krachtige actie 
die door de B::usselse democraten 
werd gevoerd. 1 

oorlogstoker Acheson naar Brussel 
de herbewapening van Duitsland te doen bekrachtigen 

Maandag komt de a.s. 
om 

PROTESTEERT tegen de wederoprichting van de Wehrmacht! 
STUURT UW DELEGATIES NAAR DE AMERIKAANSE AMBASSADE OM UW WIL, DE VREDE TE VERDEDIGEN, TE BETUIGEN! 

"DE RODE VAAN" ----- ---
van Donderdag, 14 December 1950.-
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Kommunistische herrieschoppers 

verstoren voordracht van 
generaal Anders te Brussel 

De konferentie, welk.:, generaal 
Anders, de gewezen opperbevel
hebber \'an de Poolse striidmach
ten, \Vocnsdagavond in het Pa
leis ,·oor Schone Kunsten te 
Bt-ussel heeft gehouden, werd ge
stoord door vrij heYige tegenmn
nifestatics. 

Pas was spreker voorgesteld 
door roter Valvekens, lid ran 
comité des Grandes Confêrences 
Cntholiques, die een overzicht 
gaf \'an de schitterende daden 
van de generaal gedurende de 
beide oorlogen, of een toehoor
ster uitte een scherpe schreeuw, 
waardoor verwarring ontstond 
onder het publiek. Was het van
wege deze dame een persoonlijke 

, tegenmanifestatie of voelde zij 
zich onwel, pas later zou men 
de oorzaak kennen, toen nog an
dere witte muizen werden opge
merkt, welke door tegenmanife$
tanten waren losgelaten. 

INCIDENTEN 
Zonder verpinken begon gene

raal Anders zijn betoog. Hij sprak 
eerst O\·er de oprichting van het 
nieuwe Poolse leger. dat, van 
50.000 man, nij spoedig op 
120.000 man werd gebt·acht. 
Daarna handelde hij ove1· het be
gin van de veldtocht in Italië 
van het 2e Poolse legerkorps, 
dat onder zijn bevel stond. 

Plots klinkt geroep cWeg met 
de fascisten~ en ~tLeve het vrije 
Polen». Heftig protest vanwege 
het publiek bij deze laatste uit
roep, terwijl de manifestanten 
door de politie worden buitenge-
dreven. . 

Wat de konferencier betreft, 
deze vergenoegde zich met de 
kalme opmet'king: «Sedert jaren 
ben ik gewoon aan dergelijke ma
nifestaties~. Daarna ging hij on
gestoord verder en herinnerde 

aan de houding van d<' U.S.S.R. 
ten opzicht<> van zijn land. Dit
maal \'et·dubbel<'n de tegenmani
festalies. De <'lle uitroep \'Oigt 
na de andt>re. :\ten hoorde o.m.: 
t De Russen hebben eeholpen om 
u te hen·ijden , . oorlog~stokel'l. 
Ik het·haal wat ik gezegd heb, 
zo zegt spreket·, waarna hij een 
relaas gaf van d<' verbanning van 
Poolse onderdanen naar Alia
tisch Rusland, waar velen zijn 
omgekomen. Aan de hand van 
grote wandkaarten verhaalt hij I 
de strijd van zUn mailschappen 
voor de inneming van het door de 
Duitsers zo zrer verstl·ekte bas
tion van Montr Cassino. Hij on
derstt·ecpt de heldenmoed van 
allen, Amerikanen, Britten, Fran
sen, Polen en Nleuw-Zeelanders, 
die hun leven hebben gegeven 
voor de verovering van deze na
tuut•!Jjke vesting, met de duizend I 
en een hinderpalen. 

HERRIEZAAIERS 
..\.AN DE DEUR 

Het betoog wordt echter gere
geld onderbroken, zo door man
nen als door Vl'ouwen, die zowat 
overal in de zaal hebben plaats
genomen. Op een zeker ogenblik 
worden stinkbommen geworpen 
in de richting van de spreker. De 
toehoorders stoppen zich de neus 
çn de deuren worden opengezet 
om verse lucht binnen tr laten. 

Sommige aanwezigen steken de 
polltie een hand toe, om de ma
nifestanten buiten te gooien. Een 
ganse t•ij aanwezigen WOI'dt ''er
zocht de zaal le verlaten. Het pu
bliek juicht toe en roept o;De 
Sovjets aan de deur". 

«Ge ziet hoc de bevelen van 
Moskou worden uitgevoerd:. roept 
spreker uit. Het. is slechts gedu
rende het laatste kwartier, als 
de onrustzaaiers - alles bijeen 

--- ------..-----1-een vijfligtal-zijn bu;tengczct, 
dat de woordvoerder ongehinderd 
kan spreken. terwijl men nog het 
gejouw hoort dat van de straat 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 
Avondblad 

van Donderdag , 14 December '5 

tot in de zaal doordringt. 
EINDELIJK RUST 

De konferentie besluit met de 
beschrijvin~ van de stormloop te
gen het klooster van l\Ionte Cas
sino door de Poolse troepen. op 
18 l\!ei 194·1, welke voor duizen-
den Polen de laatste da~r is ge
~o~ee.;t. In het geheel streden 

1
244.000 man, soldaten, :nariniers 
en vliegers ondc1· het wit-rode 
vaandel, beonevens de 350.000 le
den van het geheim leger in het 
binnenland. Tot besluit sprak ge
neraal Ander~ zijn vast geloof uit 
in de lotsbestemming van Polen 
e':l in de moed vg_n zijn soldaten, 
die, zo \'<>egde hij et· aan toe, 4:aan 
uw zijde zullen stam voor de ver· 
dcdiging \"rtn uwe en hunne vrij
held·. 

Tot slot werd spreket• een lang
' durige ovatie gebracht. 

Tn de zaal bcmerl<te men o.m. 
kat-dinaal van Roey, Mgr. Cento, 
apostolisch nuntius. leden \·an het 
diplomatiek korps en va.n de re· 
gering ,alsméde militaire attaché's 
van verscheldene landen. 
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DE VOORDRACHT VAN 
GENERAAL ANDERS Tf BRUSSEL 

Onderbreking 
door communistische 

betogers 
ltUS !'V ERSl'OORDERS 

l.Jl'f 011: ZAAL VER\\'IJDERD 
ln het Palels voor Schone Kun.Stén 

te Brussel had woensdagavond een voor
dracht plaats, ingericht· door de <( Grati
des Contérences Catholiques >>, tijdens 
dewelke de Poolse generaal Anders sprs.lt 
over de gevechten op de Cassineberg in 
ItaOi!. 

Tijdens deze \'Oordracht werd spreker 
verschUlende ma.len onderbroken door 
communistlsclle betor;f!'s, die 1n de zaal 
hadden postgevat. Nietlegenstaande hun 
heft!g verzet, werden de rustverstoorders 
door de politie, die m groot getal aan
wezig was, uit de zaal verwijderd. 

Na deze incidenten. die bij het begin 
der voordracht plaats grepen. kwam er 
polltieversterking aan. 

Tijdens heel de duur van de voordracht 
moesten betogers Uitgedreven worden. 
Witte mulzen werden In de zaallosgelaten 
en stinkbommen geworpen. terwijl een 
huilkoor aangeheven werd. 

"HET LAATSTE NIEUWS" 

te Brussel 
van 14 December 1950.-

Te Brussel 

Incidentrijke Spreekbeurt 
van Generaal Anders 

Ziehier eeu toto \311 .:enernal Ander!', renomen in het hotel waar hiJ 
Woensdotrrnlddn~: afstavte 

De conferentie, welke generaal Anders, basUon van Monte Cassino. Hij onder
de gewezen opperbevelhebber van de streepte de held"nmoed van allen, Ame
Poolse strijdkracht~n. woensdagavond rlkanen, Britten. Fransen, Polen en 
in het Palels voor Schone Kunsten le Nieuw-zeela.nders, die hun leven hebben 
Brussel. heeft gehouden, werd gestoord gegeven voor de veroyering van deze 
door vrij hevige tegenmantrestn.tles. natuurlijke vesting, met de duizend en 

Pas was spreker voorgesteld door Mter één hinderpalen. 
Veldekens, lid van het «Comité des Het betoog wordt echter geregeld on
grandes Conférence.; cathollqttes», die derbroken, zo door mannen als door 
een overzicht gaf van de schitterende vrouwen, die zowat overal in de zaal 

1daden van de generaal gedurende de hebben plaat6 genomen. Op zeker ogen
. beide oorlogen! of een toehoorster uitte blik worden stmkbommen geworpen in 

l
een scherpe se 1reeuw\waardoor verwar- de richting van de sprek~·. De toehoor
ring ontstond onder net publiek. del'S stoppen zich de neus en de deuren 

Het was vanwege deze dame een per- worden opengezet om verse lucht binnen 
, soonJijke tegenmanifestatie of voelde tij te laten. 

'

zich onwel, was later zou mem de ooi·- Sommige aanwezigen steken de politie 
zaak kennen, toen nog andere wit\ie een 'hand toe, om de manifestanten bui-

l mulzen werden opgemerkt, welke door ten te gooien. Een ganse l'ii aanwezigen 
tegenmanifestant~n waren losgelaten. wordt verzocht de zaal te verlaten. Het 

Zonder verpinken begon generaal An- publiek juicht toe en roept: ,.De Soviëts 
ders zijn betoog. Hij sprak eerst over de aan de deur". 
oprichting van het. nieuwe Poolse leger. .,Ge tiet hoe de bevelen vau Moskou 
dat, van 50.000 man. vrij spoç:dig op worden u\tge\'oerd'', roept spreker uit. 
120.000 man werd gebracht. Daarna Het Is slechts gedurende bet laatste 
han...,:de hij over het begin van de kwartier, als de onrust~ers - alles 
veldtocht in Italli! van het 2de Poolse bijeen een vijftigtal - zijn buitengezet, 
1ege1·korps, dat onder ziJn bevel stond. dat de woordvoerder ongehinderd kan 

, Plots klinkt geroep «Weg met de spreken, terwijl men nog het gejouw 
FasciSten» en «Leve het vrt Ie POlen». hoort dat van de strna& tot in de zaal 

. Heftilt protest van\\·ege het publiek bij doordringt. 
deze laatste uitroep, terwijl de mani- De conferentie besloot met de be
restanten door de politie worden buiten- sohrijvln~ van de stormloop tegen het 
gedreven. klooster van Mont~ Cassino door de 

Wat de conferencier betreft. deze ver- Poolse f.roepen. op 18 Mei 1944, welke 
genoegde zich met de kalme opmerking: voor duiZenden POlen de laatste dag 1.-; 
«Sedert jaren ben ik gewoon aan der- geweest. In het geheel streden 244.000 
gelijke manifestaties». Daarna. ging hiJ man soldatt'n. mariniE'rs en vUegers on
ongestoord verder en herirmerde aan de der het wik-ode vaandel. benevens de 
houding van Rusland ten opzichte van 350.000 leden van het Geheim Leger in 
zijn land. Ditmaal verdubbelen de tegen- het binnenland. 
manifestaties. Tot besluit sprak generaal Anders ziJn 

De ene tûtroep volgt na de andere. vast geloof uit in de lotsbestemming van 
Men hoorde onder meer «De Russen Polen en in de moed van zijn soldaten 
hebben geholpen u te bevrijden», «<or- die. zo voegde hij er aan toe, ,.aan tll'i 
logsstoker». zijde zullen staan voor de verdediging 

Ik herhaal wat Ik gezegd heb", zo zegt van uwe en hmme vrijheid". 
spreker, warna hiJ het relaas gaf van de wt slot werd spreker een langdurige 
verbanning van Poolse onderdanen naar ovatie gebracht. 
Aziatisch Rusland. waar velen zijn om- In de \llaaJ bemerkte men o.m. karol
gekomen. Al\.11 de hand van grote wand- naai Van Roey, Mgr Dento, apostolisch 
kaaa·ten verhaalt hij de striJd van zijn nuntius, lelden van het diplomatencorps 
manschappen voor de lnncmmg van hel en van de re11ering. alsmede militaire at
door de Duitset·s U> zeer versterkte taché's van verschiliende landen. 

"DE NIEUWE GAZET" 
~e Antwerpen, 

van Donderda5, 14 December 
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Van onze Poolse contacten werd verno'!len, dat op Zondag 16 Dece!ll
ber 1950 te Brussel een samen .omst plaats hee~t vnn afgevaardigden 
van de Poolse organisatie van ':r. KinoZE' 1. 

Op deze samenk.o:ust, die onder leidill{, staat van KINCZEL "'fichel 
Ada~1, geboren te Stanislowow, 28 ffovember 1909, van Poolse nationali
teit, wonende te ' s - Gravenhage, Kraaienlaan 5la, ~al het woord gevoerd 
worden door de Poolse generaal Anders, 

Als afgevaardigden van de D. P,-POlen uit Limb.urg vertrekken 
naar Brussel : 

RUSIN'.:;K, Vl'ojcieck, geboren te Jarosla\'l', 15-4-24, van Poolse nationali
teit, werkzaam op Staatsmijn Hendrik ond.;r no.7584, wonende te Brunssum, 
gezellenhuis Pelgrimsweg en 

KOSACZ, Joseph, geboren te Nowoe·orody, 15-3- 25, vnn Poolse nationali
teit, werkzaam op de Staatsmijn Hendril< onder no .7259, wonende te Brunssum 
gezell enhuis Pel57imsweg, 

Kosacz treedt bij de afdeling Limburg op als secretaris . Hij is een 
Kalme, ontvnkkelde jongeman, die een vurig tegenstander is van het 
huidige Poolse regiem. Beiden hebben een z .g . vreemdelingenpas aange
vraagd. 

Of van de oude e~gratie ook afgevaardigden naar Brussel ver
trekken, is nog niet bekend , 
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Ra'1norteur: ------
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Op 18 en 19 November 1950 werd te BRh'DA 
vergaderd door het hoofdbes tuur vnn de P0olse Katho
lieke v ~reniging in Nederland, onder voorzittersch~p 
van de Pool Minkiewicz. 

Deze vergadering waarin verschi11~nde personen 
s p.raken had ten doel; 

le om van gedachte te wi~selen, .., 
2e om een nieuw hoofdbestuur t e kie7-en. 

Qe Pggl orl~; 

Als gast was bij die vergadering tegenwoordig, de 
uit Londen ~fkomstige en alda?~ wone nde Pool,genaarnd! 
DR'n3.;la. Deze man is da voorzitter van de wereld
organisa.tie 11Pollsh Combat tants ASsociation! 

. - .. 
In een korte rede welke hij hie ld, s prak hij in 

hoofdzaak--eve.tt het doebnat1.g organi~eren van actie's 
tegen het opdringende communisme . 

Ereg&s t Sroczynski : 
'(-....i 

Voorts was aldaa- als eregast a a nwezig de in 
Den Haag wonAnde teol Stanislaw sRO~Yl~~. 

~erkiezing nieuw 
. .,.,_ ~ofdbes tuur: 

AAN~ H.K.B. 

Tijdens deze vergadering wardAn ~ld~ar in 
hoofdtaak civiele organisatie qu~sties behandeld. 

Het do~l van de vergaderingen was in hoofdza~ 
het kiezen VRD een nieuw hoofdbest uur. Uit bestuur 
werd toen ook gekozen en op 10 December 1950 werd 
de verdeling der functie• s bekend ge~~~~t. 

De uitslag hiervan lUidt~ - - - - - - - - -
le. ~~~ Den H~ag, le Voorzitter,-
Zë; Pater K~AL~ te Amsterdam, le Vice Voorzitt~ 
~ Dd.kter K~, te Breda, 2e Vice Voorzitter en 

rechtskundtg adViseur,-
~ .s.D.T0CZ te Eindhoven, Secretaris,
Se. BZYMBERSKI t0 Breda, Penningmeester,-

;--., O'ë"; CH1U.~'i..ilJ te A.msterd9.In, Referent CUltu~fd. ,
~·a: ~~CJAh.O:~SKI te Nijmegen, Pers Referent, .. 

7'-- e. RUSIN~ te Brunssum, 2e Sport Referent L1mburg,-
9e, Wl:am.R te Venlo, 2e Pers Referent,-
lOe. KO:~ALSKI te Bretla, gene -, 
lle. Mev.ro MAUS.!.iiLLE te Hilversum, Sociaal Referent, .. 
l2e. Pater R~ te Utrecht, Raferen t Kath. Actie• 

De eerste 5 p~.rsonen maken deel uit van het P.l."e
sidium de.r PKV. 

Geen afschr. verzonden • 
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VERTROTJ:JELIJK 

Onder verwijzing naar 1Jw schrijven d.d 17 November 1950, 
No.l1287/74 en Uw schrijven no. 11298/11365/74 d .d . 2 Januari 1951 betreffen

de de Poolse vergadering te Breda op 18 en 19 :r.rovember 1950 heb ik de eer U te 
berichten, dat mij van andere zijde werd bericht, dat bedoelde vergadering onder 
leiding zou hebben gestaan. van de Pool H. J. UNKir!r.iiCZ uit Vlissingen, zulks in 
afwijking met hetgeen door Uw contact was gemeld. 

Ik moge U verzoeken bij Uw contact nog eens naar de juist
heid van zijn me l di ng t e wil len informeren. 

Aan de Heer J.Th. ~erkus 
Commissaris van Rijkspolitie 
bij de Staatsro.ijnen 
Walramstraat 27 
SITTAI.D. 

BET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze , 

Jhr • .Mr .W. J.Th. Serraris . 
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DIRNSTGEHEI o 17 Bovember 1950o 

ll287/74o 

Bij een onderhoud met enige ~n onze Poolse 
oontaoten vernamen wi j, dat op Zondag 19 November ~ .k. ·te 
Breda een vergadering plaat s heeft van afgevaardigden van 
alle Pool se organisaties in Baderland die tegen het 
huidige Pool se regiem ~1jn. 

Van uit Limburg vertrekken afgevaardigden van de Z o~.P.T oo 

de verzetsb~weging en van de z~g. jonge emisrati eo 
De uavolgonde t e behandel en punten st aan op de agenda : 

• l o Een f usie van alle in Neder land bestaande Pool se 
organ1eat1os, die t egen het huidige Poole regi em zijno 
Men wil g&n Poolse organisati e en wel onder l eiding 
van de ZoKoPoTo 
De afgevaardigden uit Limburg hebben van hun respec
tievelijke organisaties opdracht vóór dit voorat el te 
etemmano 

2 ~ Behandeling van een voorstel van de z.g. Poolse 
regering uit Landen om 4 % van het maandloon at te 
staan voor het vormen van een z.g~ weeratandtSJcas van 
waaruit alle onkosten voor propaganda voor een vr1 j 
en onafhankelijk Polen betaald kunnen worden o 
Het merendeel van de Poolse organ1eat1ea ·in ~tmburg 

ie tegen dit vooretelo Volgene hen moet de Zgo Poolse 
regering 1n Londen eerst laten zien dat zij van goede wil 
ie en moe~ deze meer aot1T1teit aan de dag leggen~ Enkelen 
onder hen verklaardenp dat ~ij niet voomemene waren0 d0 in 
r~geland verblijTende Poolse Generaals te onderhoudono 
Zij verwaohten van deze Gener8$ls een behoorlijke aotivi
teit in de strijd voor een vrij Poleno 

Vanuit Zuid~L1mburs gaan afgevaardi gden van de afdel i ngen 
Heerlen~ Heerlerheide~ Waubaohp Bruneeum0 Bijgelshoven en 
Xerkrade naar Bre~ao 
De namon van de atgevaa~igden zijn one nog ni et bekendo 
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