75 rocznica Bitwy o Driel i Arnhem
Program obchodów 19 - 22 września
Główne obchody odbędą się w DRIEL w sobotę 21 września przy pomniku „Surge Polonia”
(Powstań Polsko) na placu Polenplein z udziałem przedstawicieli rządu RP, skoczków i
kompanii honorowej 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka
Sosabowskiego (6BPD).

19 września – czwartek
Godz. 15.00 – Driel - otwarcie wystawy eksponatów Muzeum Wojska Polskiego
z Warszawy w Centrum Informacyjnym „Polacy z Driel”w kosciele NMP.
godz. 19.30 – koncert muzyki polskiej w wykonaniu chóru Agricola i zespołu Promyki
Krakowa z Krakowa – w kościele Najświętszej Marii Panny przy Kerkstraat 27 w Driel.
Od 19 do 22 września prezentacja historycznego sprzętu wojskowego przez grupy
rekonstrukcyjne z Polski, Wielkiej Brytanii i Holandii w obozie na lewym brzegu Renu
w okolicach Driel.
20 września – piątek
uroczystości rocznicowe w ARNHEM pod pomnikiem „17 September 1944) –
przemowienia, składanie wieńców, przemarsz ulicami miasta

21 września – sobota
godz. 12.30 – zrzut polskich spadochroniarzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej
z Krakowa, na polach w Driel przy ulicy Boltweg. Początek zrzutu o godzinie 13.00;
godz. 15.00 – główne obchody rocznicowe na placu Polenplein w DRIEL (oprawa
muzyczna: orkiestra wojskowa, zespół Promyki Krakowa)
godz. 16.30 – bankiet w centrum przyjęć okolicznościowychOldenburg;
godz. 19.00 – msza rocznicowa (w języku polskim) w kościele Najświętszej Marii
Panny przy Kerkstraat 27 w Driel.
Oprawa muzyczna: zespół Promyki Krakowa, orkiestra wojskowa, chór Cantorije.

22 września – niedziela
Przed południem uroczystości na cmentarzu wojennym w Oosterbeek (z udziałem
zespołu Promyki Krakowa
godz. 13.00 – skoki spadochronowe na polach w Driel zorganizowane przez
spadochroniarzy z grupy rekonstrukcyjnej Pathfinder;
od godz. 15.00 – przeprawa przez Ren (przy promie), w miejscu, gdzie we wrześniu
1944 r. 1 SBS dokonała desantu na północny brzeg Renu. Rekonstrukcji przeprawy
dokona 150 żołnierzy „czerwonych beretów” – z 6 BPD z Krakowa i holenderskiej 11
Brygady Aeromobilnej.
Ponadto odbędą się także pokazy sprzętu wojskowego obu Brygad i grup rekonstrukcyjnych
oraz występy zespołów muzycznych „Czasza” z 6BPD oraz Concordii z Driel.
Na terenie pokazów ustawione zostaną food trucki z polskimi smakołykami.
Głównym organizatorem obchodów w Driel jest holenderska Fundacja Stihting Driel – Polen,
której przewodniczy Arno Baltussen, bratanek jej założycielki - Cory Baltussen.

