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Polen (Polska) is een land in
Midden-Europa, dat met de
wijzers van de klok mee wordt
begrensd door Rusland (Kaliningrad), Litouwen, Wit-Rusland,
Oekraïne, Slowakije, Tsjechië
en Duitsland.
De geschiedenis van Polen begint in 966 na Christus, toen
vorst Mieszko I zich bekeerde
tot het christendom en de verschillende Slavische stammen
tussen de rivieren Oder en Wisla
verenigde.
In 1025 werd het Koninkrijk Polen opgericht en in 1569-1795
werd het Pools-Litouwse Gemenebest gevormd,
dat in 1795 werd opgedeeld tussen Rusland,

Oostenrijk en Pruisen. In 1918
werd Polen weer een onafhankelijke republiek, maar werd in
1939 door nazi-Duitsland ingenomen. Meer dan 6 miljoen Polen
kwamen om in de oorlog, waarvan de helft joden waren. Na de
Tweede Wereldoorlog kreeg Polen zijn huidige grenzen, werd als
Volksrepubliek een satellietstaat
van Rusland, maar werd in 1989
na de val van het communisme
een vrije democratische republiek. In 2004 werd Polen lid van
de Europese Unie.
Polen heeft een oppervlakte van
311.888 km2 en een inwoneraantal van 38.5 miljoen. Met 90% is Polen een zeer katholiek land.

cmentarz = begraafplaats

WARSCHAU
Warschau (Warszawa) is de hoofdstad van Polen
en met ca 1,7 miljoen inwoners de grootste stad van het land.
BAZYLIKA ŚWIĘTEGO KRZYŻA (HEILIG KRUISBASILIEK)
In de Heilig Kruisbasiliek is het hart van componist Frédéric Chopin
(1810-1849) bijgezet. Chopin leefde en stierf in Parijs. Omdat hij bang
was voor de schijndood, liet hij na zijn dood zijn hart uit zijn lichaam
halen; het werd in 1882 in een pilaar van de Heilig Kruisbasiliek ingemetseld. Zelf werd hij op het cimetière de Père Lachaise in Parijs begraven in een deel Poolse aarde, dat hij op 21-jarige leeftijd in een koffer
uit Polen had meegebracht.
GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA (GRAF ONBEKENDE SOLDAAT)
In Polen werd op 2 november 1925 een Onbekende Soldaat, die sneuvelde bij gevechten tegen de Russen in 1918-19 bij de stad Lvov bijgezet
op het Piłsudski-plein in Warschau onder een arcade van het Saksische
paleis. Het paleis werd in 1944 geheel verwoest; alleen het deel van de
arcade met het graf bleef bestaan.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI
In Warschau ligt in de wijk Powązk een agglomeratie van 6 begraafplaatsen: Cmentarz Stare Powązkski (rooms-katholiek), Cmentarz Żydowski
(joods, 1806)), tweemaal protestants: Cmentarz
Ewangelicko-Reformowany (Calvinistisch, 1792)
en Cmentarz Ewangelicko-Augsburski (Luthers,

1792) en tweemaal islamitisch: Muzułmański
Cmentarz Tatarski (Tataars, 1867) en Muzułmański Cmentarz Kaukaski
(Kaukasisch,
1830). De protestantse en islamitische begraafplaatsen zijn zeer klein, de katholieke en joodse
begraafplaatsen zijn respectievelijk 43 en 33 ha.

CMENTARZ STARE POWĄZKSKI
In 1790 werd als eerste de rooms-katholieke Powązki begraafplaats gesticht, die nu een oppervlakte
heeft van 43 ha. Het werd de begraafplaats van de welgestelden, de rijke kooplieden, de hoge officieren
en de intelligentsia. En dat is ook te zien aan de vele grote en grootste grafmonumenten.

CMENTARZ ŻYDOWSKI
In 1806 werd de joodse begraafplaats gesticht,
die na de Tweede Wereldoorlog verwilderde en
werd overwoekerd door een dicht bos.
Het terrein beslaat een oppervlakte van 33 ha en

bevat meer dan 250.000 graven plus een aantal
massagraven van joodse slachtoffers uit het
getto van Warschau. Ook monumenten herinneren aan die tijd. Er wordt nog steeds begraven.

In memoriam 1 miljoen joodse kinderen 1939-1945

Janusz Korczak ging met ‘zijn’ 200 kinderen naar Treblinka
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