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Jan Cornelis de Kreij
(1924-2016)

Urodzony w dniu 26 II 1924 r. w Giessen-
burgu koło Rotterdamu – zmarł w dniu 14 
II 2016 r. w wieku 92 lat. Był pedsiębiorcą 
i handlowcem, świeckim działaem ekume-
ninym Kościoła Ewangelickiego, w tym 
również w zakresie pomocy charytatywnej 
jako Prezes Fundacji Akcji Pomocy „Kontakt 
z Polską”  - SICHTING AKTIE HOLLAND PO-
LEN ('82). W dniu 27 II 1944 r. zawarł związek 
małżeński z Margije van den Dool ur. 5 V 1921 
r. - która zmarła w dniu 23 V 2013 r. - 9 miesię-
cy ped 70. ronią jubileuszu małżeństwa.

Kim był  i jakim łowiekiem był Jan Cor-
nelis de Kreij ?

Jego dzieciństwo i młodość pypadły na 
bardzo trudne asy. Po pedwesnej  śmierci 
ojca (41 lat) zmuszony był jako 12-letnie dziec-
ko razem ze swoją matką zarabiać na życie 
i utymanie pozstałego osieroconego rodzeń-
stwa, gdyż w adku po ojcu pozostał jedynie 
skromny wiejski sklepik. Dzięki swoim wro-
dzonym talentom doprowadził dziedzictwo 
ojca, po wielu latach ciężkiej pracy, do rozkwi-
tu ale nie obyło się to kosztem nauki szkolnej, 
gdyż nie mógłby pogodzić tej pracy z nauką 
w szkole. Swoją skromnością i otwaością 
zjednał sobie w tym asie ogólny szacunek 

Womnienie
mieszkańców Giessenburga. Dzięki swojemu 
uporowi i wyeeniom po latach ciężkiej 
pracy, po zakońeniu II wojny światowej 
doszedl do jesze większego majątku, gdyż 
ze skromnego sklepiku stwoył duże centrum 
handlowe na miarę wółesnych hipermar-
ketów.

Osobiście poznał okrucieństwa II wojny 
światowej, pragnął szybkiego wyzwolenia 
i dziękował Bogu, że zdołał ją peżyć, gdyż 
wielu pypłaciło ją życiem. Z wdzięnością 
wominał niejednokrotnie polskiego gene-
rała Stanisława Maka, który wyzwalał jego 
ziemię rodzinną. Z tego okresu zapyjaźnił się 
z żołnieem gen. Maka – naszym rodakiem 
Adamem Skubiszem i te fakty zaważyły na 
tym, że całą swoją sympatię i miłość pelał 
na Polskę i Polaków. Wszystko, co peżył i do-
świadył w swoim bogatym duchowo życiu 
– jak mówił – zawdzięał Panu Bogu  i jego 
wielkiej miłości. Ta głęboka wiara w Boga 
i Jego moc rawiały, że św. pamięci Jan de 
Kreij zawsze starał się postępować zgodnie ze 
słowami Ewangelii św. Mateusza:  „Cokolwiek 
uyniliście jednemu z tych najmniejszych bra-
ci moich – mnieście uynili.”  

Z tego względu impulsem dla niego do y-
nienia dobra było niesienie pomocy naszemu 
krajowi, który w 1981 r. znalazł się w drama-
tynej sytuacji goodarej, za jaką uważał 
adek stopy życiowej, pogłębiającą się biedę 
w naszym kraju oraz reglamentację wielu ar-
tykułów żywnościowych. Jego ułe i dobre 
serce było tak wrażliwe na rawy polskie, że 
oboje z żoną uważali, że nie mogą postępować 
inaej. Kilkunastu mieszkańców Giessen-
burga pod pewodnictwem jego i drugiego 
wpółpracownika Adama Skubisza zorganizo-
wało pierwszy raz taką pomoc – tj. trano 
konwojowy do Polski z darami świątenymi 
na Boże Narodzenie 1981 r. Okazało się, że tuż 
po wjeździe do Warszawy w dniu 13 grudnia 
1981 r. zastał ich stan wojenny ogłoszony pez 
gen. Jaruzelskiego. W tych wyjątkowo nie-
normalnych warunkach rozładowali trano 
i udali się w drogę powrotną do Holandii.

Ten dziwny zbieg okoliności, patrole 
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wojskowe i ołgi na ulicach Warszawy oraz 
widok zrozpaonych Polaków rawiły, że 
Jan de Kreij postanowił po powrocie do 
Holandii tę pomoc dla Polski kontynuować. 
W tym celu założył Fundację SICHTING AK-
TIE HOLLAND POLEN do której opró Jana 
de Kreija pystąpiła godna podziwu grupa 
mieszkańców Giessenburga  w składzie: Floor 
de Groot, Jan de Gier, Niek den Besten, Drik 
de Lange. W ramach tej organizacji w następ-
nym roku 1982 – również ped świętami Bo 
żego Narodzenia – trano z darami trafił 
do parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle. 
Część tych darów otymała również parafia 
ewangelicko-augsburska w Jawou. Ówe-
sny kurator parafii w Jawou Gustaw Lorek 
– pokonując barierę językową – pesłał na 
ręce Jana C. de Kreija list z podziękowaniem 
za otymane dary. Pokonanie bariery języko-
wej ułatwiło dalszy kontakt Gustawa Lorka 
z Janem C. de Kreijem. Z biegiem asu ten 
kontakt perodził się w serdeną pyjaźń – 
a nawet braterstwo w pełnym tego słowa 
znaeniu. To rawiło, że holenderscy dobro-
yńcy wzięli Jawoe pod szególną uwagę 
i opiekę – co pełożyło się z kolei na regularne 
dostawy darów do Jawoa.

Część tych darów – w szególności lekarstwa, 
aparatura medyna – pekazywane były na 
poteby miejscowego Sanatorium w Jawou 
i wszystkich potebujących tej pomocy w ów-
esnej gminie Jasienica, do której należało Ja-
woe. Od 1989 r. zakres pomocy jesze bardziej 
się poszeył – opró dotychasowych pesy-
łek: odzieży, żywności, lekarstw, drobnych ar-
tykułów użytkowych – wśród darów pojawił 
się ecjalistyny ęt medyny dla szpitali 
i domów opieki ołenej.

W tym asie z pomocy tej zaęły koystać 
również instytucje patronackie – takie jak Wo-
jewódzki Ośrodek Pomocy Społenej w Biel-
sku-Białej (tj. w tym asie, kiedy jesze istnia-
ło województwo bielskie). Nasz kraj oduł tę 
pomoc jako znaącą, gdyż niedoinwestowanie 
w służbie zdrowia było ogromne, brakowało 
nie tylko lekarstw, ale pede wszystkim ę-
tu  i aparatury medynej. Nawet budowane w 
tym asie szpitale zadowalały się używanym 
ętem i aparaturą medyną, gdyż polski 
ąd nie był w stanie zapewnić nowoesnej 

aparatury. Wśród darów były również zupełnie 
nowe, wrę nowoesne wielofunkcyjne łóżka 
szpitalne z podnośnikami itp. Jeden z ostatnich 
tranoów jaki trafił do Sanatorium w Jawo-
u w lutym 2004 r., to trano nowych łóżek 
szpitalnych, nowoesnych, na miarę XXI wie-
ku. Lokalny „Dziennik Zachodni” z Katowic opi-
sał to w swoim aykule pt. „Pyjechały nowe 
łóżka”, w którym wyszególnione zostały ich 
zalety: miały odpowiednie ramy konstruk-
cyjne, które pozwalaly sterować ęścią łóżek 
z pilotem w ręku. Były to tzw. łóżka hydrauline 
i, jak stwierdził personel sanatorium, znanie 
poprawiło to standard leenia i komfo pa-
cjentów, a nawet pracy lekay i pielęgniarek.

Te wszystkie dokonania i zasługi dla nasze-
go kraju były dziełem św. pamięci Jana C. de 
Kreija. Doceniły to polskie władze państwowe, 
które odznayły go jednym z najwyższych od-
znaeń państwowych – Kyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Orderem „Ecce 
Homo”, opró tego posiadał wiele odznaeń, 
medali i orderów od innych władz, nie tylko 
holenderskich, ale wielu innych zagraninych.

Nikt nie może zmieyć i poliyć zakresu tej 
pomocy charytatywnej, jakiej udzielił w ciągu 
całego swojego życia św. pamięci Jan Cornelis 
de Kreij, którego co najmmniej tecią ęść po-
święcił Polsce, ale żywimy wielką nadzieję, że 
Pan Bóg o tym wie i nie pozostawi bez nagro-
dy. Ufamy, że Marigje i Jan de Kreijowie po-
szli do Niego po odbiór Nagrody  Niebieskiej, 
którą pygotował dla tych, któy Go miłują 
i naśladują.

Opracował
mgr Gustaw Lorek


