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 1944 – 21-26 września: w piątym 
dniu operacji „Market Garden” w wal-
kach pod Arnhem, w Driel i Oosterbeek, 
bierze udział 1. Samodzielna Brygada 
Spadochronowa pod dowództwem gen. 
S. Sosabowskiego (1892-1967). 

Świadkiem bohaterskiej walki Pola-
ków i śmierci jednego z polskich żołnie-
rzy jest holenderka Cora Baltussen.
 1944 – 9 grudnia: gen. S. Sosabowski 
pozbawiony dowództwa 1. SBS w wy-
niku niesłusznego oskarżenia przez gen. 
F. Browninga za przyczynienie się do klę-
ski pod Arnhem.
 1945: z inicjatywy Cory Baltussen po-
wstaje Fundacja Driel-Polen, działająca 
na rzecz pamięci o polskich żołnierzach.
 1946: królowa Wilhelmina zgadza się 
na odznaczenie 10 żołnierzy z 1. SBS za 
waleczność w Bitwie pod Arnhem. Z nie-
znanych przyczyn decyzja Królowej nie 
zostaje wykonana.
 1954: gen. S. Sosabowski honorowym 
obywatelem gminy Heteren (do której 
należy Driel).
 1961: w Driel odsłonięcie w obecności 
gen. S. Sosabowskiego pomnika Surge 
Polonia (Powstań Polsko) ufundowane-
go przez mieszkańców Driel.

 2004 – 14 września: film Geertjana 
Lassche„Zapomniani Bohaterowie spod 
Arnhem” wywołuje w parlamencie inter-
pelacje dot. pośmiertnych odznaczeń dla 
Polaków. 
 2006 – 31 maja:  królowa Beatrix de-
koruje sztandar Brygady – Orderem 
Wojskowym Wilhelma i nadaje pośmiert-
nie generałowi S. Sosabowskiemu – me-
dal Brązowego Lwa;  to najwyższe holen-
derskie odznaczenia.
 2006 – 16 września: odsłonięcie 
w Driel pomnika gen. S. Sosabowskiego 
ufundowanego dzięki inicjatywie brytyj-
skich weteranów: Sir Briana Urquharta 
i Tony’ego Hibberta. „62 lata temu nasz 
generał Browning bezpodstawnie zdymi-
sjonował gen. Sosabowskiego. Przez lata 
chcieliśmy to naprawić… Jest to gest pły-
nący z głębi naszych serc” – powiedział 
Tony Hibbert, szef sztabu Brytyjskiego 
Korpusu Powietrznodesantowego.
 2008 – 18 czerwca: premiera 
w TVPolonia polskiego filmu „Honor ge-
nerała”.

Spadkobiercą tradycji 1. SBS jest 
6. Brygada Powietrznodesantowa 
im. gen. Stanisława Sosabowskiego 
w Krakowie.
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Lekcja pamięci opowiada o wydarze-
niach  i osobach związanych z postacią 
gen. S. Sosabowskiego.

Promyki Krakowa od 1994 roku biorą 
udział w uroczystościach w Holandii.

„Byłem w Driel, dotknąłem historii… 
Chyba nie ma na całym świecie takie-

go miejsca, gdzie pamięć o Polakach i sza-
cunek dla Polski jest tak żywy”.

„Lekcja pamięci” obejmuje kon-
certy poświęcone pamięci generała 
S. Sosabowskiego i wystawę ilustrującą 
obchody uroczystości w Driel, Arnhem, 
Oosterbeek. Wystawa w siedzibie UMK, 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, w dniach 
1-10 X 2012 r.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Na fotografiach od góry:
 Promyki pod pomnikiem  

na cmentarzu w Oosterbeek.
 Spotkanie z królową Beatrix  

i księciem Karolem.
 Brytyjski weteran Tony Hibbert 

salutuje przed pomnikiem generała  
S. Sosabowskiego.  
W tle pomnik Surge Polonia. 

 Cora Baltussen, Stanisław  
Korzeniowski i Roma Krzemień.
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MUZEUM  
LOTNICTWA POLSKIEGO

Misją istniejącego od 1963 r. Muzeum 
jest zachowanie polskiego i światowego 
dziedzictwa lotniczego. Placówka zajmu-
je się gromadzeniem, eksponowaniem, 
konserwacją i badaniami nad wszelkimi 
zabytkami historii i techniki lotniczej – 
od statków powietrznych przez elementy 
wyposażenia i mechanizmów po przed-
mioty osobiste ludzi lotnictwa. Muzeum 
posiada cenne zbiory archiwalne i biblio-
teczne związane z lotnictwem. Jednym 
z nadrzędnych celów działalności Mu-
zeum jest zachowanie pamięci o ludziach 
lotnictwa – bohaterach polskiej historii.

www.muzeumlotnictwa.pl
e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl
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Zespół instrumentalno-wokalny zło-
żony z uczniów i absolwentów szkół 
muzycznych, głównie Szkoły Muzycznej 
im. M. Karłowicza. Działa od 25 lat pod 
kierunkiem Romy Krzemień. Promyki 
grają polską muzykę klasyczną, ludową, 
patriotyczną. W dorobku zespołu jest po-
nad 1 000 koncertów w kraju i w kilkuna-
stu krajach Europy.

Zespół wspomaga od 2007 r. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zespołu „Promy-
ki Krakowa” (nr KRS 279754, nr rach. 
85 1020 2892 0000 5102 0224 7336 
(PKO BP S.A. w Krakowie).

www.promykikrakowa.pl
e-mail: promyki@promykikrakowa.pl
.


