Beste buurtbewoners van Sportpark II,
Zoals vele van jullie weten hebben de Polen Breda in 1944 bevrijd van de Duitse bezetters. Wat niet
iedereen weet is dat de Polen tijdens de bevrijding van Breda zwaar gevochten hebben in het
Sportpark. Het onderstaande stuk tekst geeft hierover meer informatie. Er zijn uit die tijd ook foto’s
bewaard gebleven. Na het stukje tekst volgen er 8 foto’s waarin is geprobeerd om oude foto’s uit
1944 op de huidige locaties te maken.
DE 1E POOLSE PANTSERDIVISIE - BEVRIJDERS VAN BREDA
De 1e Poolse Pantserdivisie, onder aanvoering van generaal Maczek, had na de landing op
Normandië deelgenomen aan de slag om Falaise in Frankrijk en nam daarna deel aan de
achtervolging van de Duitsers. In snel tempo werden door hen enkele Belgische steden veroverd en
de opmars eindigde bij Gent en SintNiklaas. In Zeeuws-Vlaanderen werd door de Polen hevig
gevochten om Axel en Hulst te bevrijden. Begin oktober 1944 kwam de aanval op Merksplas en
Baarle-Nassau. De Poolse militairen moesten in het najaar van 1944 een stop maken in Alphen: de
aanvoerlijnen van materiaal, munitie, kleding en voedsel vanuit Normandië waren te lang en de
haven van Antwerpen was nog in Duitse handen. Vliegveld Gilze-Rijen werd aangevallen en Alphen
en Gilze werden bevrijd. Op 27 oktober kon de 1e Poolse Pantserdivisie weer oprukken. In eerste
instantie richting Tilburg, maar omdat deze stad reeds was bevrijd, ging het richting Breda. De Polen
vielen Breda vanuit verschillende richtingen aan. Vanuit Bavel – Ypelaar – Poolseweg, - vanuit Dorst –
Heusdenhout en - vanuit Wolfslaar – Overakker. Bij Dorst en de Driesprong in Breda liepen de Poolse
tanks vast op felle tegenstand van de Duitsers die vanuit het Cadettenkamp opereerden. De Poolse
infanterie bereikte via Molenschot en Bavel op zaterdag 28 oktober 1944 het Seminarie Ypelaar,
waarin de Duitsers zich hadden verschanst. ’s Ochtends kwamen 50 Duitsers het seminarie
versterken. Er volgde een urenlange strijd waarbij aan beide zijden flinke verliezen werden geleden.
De Duitsers wilden zich niet overgeven. Pas nadat het seminarie door de Polen met fosforgranaten in
brand was geschoten werd het door de Duitsers verlaten. De Polen vervolgden hun opmars naar
Breda en bij het Laurensziekenhuis in het Ginneken werd contact gemaakt met oprukkende
Canadezen en Engelsen.
OPMARS - Klokke tien stond in de pastorie van de Mariakerk een Pools officier op en gaf het
vertreksein. Allen stonden op het kerkplein. Ongeveer twintig man ging één voor één met het
geweer in de hand op weg. Langzaam slopen zij langs de huizen en verdwenen zo uit het oog. De
overige troepen trokken de Mariadreef in. Een dertigtal soldaten met mijnenzoekers verspreidden
zich over de akkers langs dit pad en langzaam daarachter kwamen tanks en gevechtswagens. Rond elf
uur stokte de opmars even en kwamen enkele gevechtswagens en jeeps teruggereden met de
boodschap dat op het Schoolakkerplein en rond de Laurentiuskerk hevige Duitse tegenstand was.
Onmiddellijk begonnen de kanonnen weer te vuren. Men vermoedde dat een Duitse waarnemer met
mortier in de toren van de Laurentiuskerk had postgevat. Daarom werd van tien tot elf uur de
kerktoren onder vuur genomen. Granaten sloegen ononderbroken in. Het geraas van rollende stenen
en rinkelende glasscherven drong tot in de kelder onder de kerk door en de bange zusters en
omwonenden baden het ene weesgegroetje na het andere. Het schieten was zo hevig dat de kerk
dreunde en schudde. Toen werd het iets rustiger. De Polen waren langs de pastorie in de tuin van de
kerk gekomen. Omstreeks twaalf uur hoorden ze in de kelder het geraas van tanks. Ze waren bevrijd!
De 1e Poolse Pantserdivisie rukte via de Ginnekenweg, Prins Hendrikstraat, Gaffelstraat, Ploegstraat,
Molengrachtstraat op naar het Wilhelminapark
GEVECHTEN MOLENGRACHTSTRAAT - Tot in de morgen van zondag 29 oktober 1944 gierden de
granaten over ons heen. Dan weer veraf, dan weer eens verdacht kortbij inslaand. Zo af en toe werd

er door de mannen eens boven uit een dakraam poolshoogte genomen. Verder in de
Molengrachtstraat hoorden we mitrailleurvuur en kogels gierden door de straat. Enkele
onvoorzichtige mensen kwamen op de straat maar vluchtten snel weer naar binnen. Daar verschijnt
in de verte de eerste geallieerde helm. Langzaam schuiven de mannen links en rechts van de straat
op het Wilhelminapark aan. Wij hollen van onze uitkijkpost naar beneden en stellen ons op tussen de
huizen in een smalle gang wachtend op de komst van onze bevrijders. Dan schuiven twee stoere
Polen voorzichtig ons gangetje binnen, kijken een ogenblik achterdochtig maar bij het zien van onze
Oranjeversierselen komt een brede glimlach op hun verweerde en baardige gezichten. Handen
worden krachtig geschud, ontroering knijpt ons de keel dicht. In ons hart jubelt het. Met Poolse
gulheid komen er sigaretten te voorschijn. Daarna gaan ze weer verder met onze waarschuwing dat
er recht vooruit vijanden in het park zijn als ze de hoek bereikt zouden hebben. Onze beste wensen
vergezellen hen. Dan klinkt plotseling kortbij het geratel van een mitrailleur. Even later komen een
tiental Duitsers met hun handen boven de hoofden de straat in gemarcheerd en worden onder
dreigend zwijgen, soms onder honend gefluit van de omstanders, weggeleid (Liberationroute, 2014).
STRAATNAMEN - Nog in 1944 werd de Molengrachtstraat omgedoopt in Poolseweg. Op 16 oktober
1964 werd de naam van het eerste gedeelte van de Poolseweg (van Wilhelminapark tot aan de
Rooseveltlaan) veranderd in Generaal Maczekstraat. De generaal onthulde zelf de naam. Luitenantgeneraal Stanislaw Maczek was commandant van de 1e Poolse Pantserdivisie die Breda op 29 en 30
oktober bevrijdde (Serce-polski, 2016).
DE POOLSE TANK - Dit is in feite een Duitse tank die op de bevrijdingsdag 29 oktober 1945 door de
Poolse generaal Rudnicki werd aangeboden aan het Bredase gemeentebestuur. De tank stond korte
tijd opgesteld op de plek waar nu het Poolse monument staat. In 1951 werd de tank op de hoek
Wilhelminapark-Paul Windhausenweg geplaatst. De tank is opgesteld op deze plek vanwege het
grote belang van de verovering van deze locatie, waardoor meteen doorgestoten kon worden het
centrum van de stad.
Bron: http://liberationroute.nl/media/1037248/lesbrief-het-bredaas-verhaal-210814compressed.pdf
Bron: http://www.serce-polski.nl/?page_id=78
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