
 
Wasze Ekscelencje, Panie i Panowie, Chłopcy i Dziewczęta! 
 
Serdecznie witamy. 
 
W szczególności pragnę powitać naszych szanownych Weteranów.  
Walczyliście za wolność naszego kraju.  
Za wolność Bredy.  
Jesteśmy Wam za to niezmiernie wdzięczni.  
Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiliście.  
 
Również w tym roku, podczas obchodów 74 rocznicy wyzwolenia Bredy, jest wyjątkowym 
przeżyciem być tu razem z Państwem na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym. 
Wyjątkowym, ponieważ historia jest tutaj tak namacalna. Wyjątkowym, ponieważ swoje 
ostatnie miejsce spoczynku znalazło tu ponad 160 polskich żołnierzy.  
 
Dziś rano na cmentarzu przy Vogelenzanglaan w Ginneken uczciliśmy już wspólnie ich 
pamięć, przypominając, jak wielkie znaczenie mieli dla nas polscy żołnierze pod 
dowództwem Generała Maczka.  
Żołnierze, w większości młodzi ludzie, ponieśli najwyższą ofiarę, aby dać nam w  Bredzie 
nową wolną przyszłość.  
Mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności. 
 
W tym roku Polska świętuje stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji chciałbym 
przekazać moje gratulacje. 
Trzydzieści lat temu Polska została sojusznikiem NATO.  
W tym okresie powitaliśmy również ten kraj, któremu duża część Holandii zawdzięcza 
wyzwolenie, w Unii Europejskiej.  
Od tamtej pory Polska przeszła bezprecedensowy rozwój gospodarczy.  
Wraz ze wzrostem dobrobytu polskie społeczeństwo mogło się dalej rozwijać.  
Poprawiły się warunki życia i powróciły wolności osobiste.  
 
Wszyscy wiemy, że wolności i bezpieczeństwa nigdy nie możemy przyjmować za pewnik, 
nawet w Europie.  
Że wolność i bezpieczeństwo są kruche. 
Myślę, że z tego względu warto przypominać o wojnie, która skończyła się 74 lata temu.  
Abyśmy świadomie zastanowili się nad znaczeniem wolności.  
Ponieważ większość dzisiejszej przemocy wojennej i działań terrorystycznych wiąże się z 
podstawowymi prawami człowieka:  
wolnością prasy, wolnością słowa, wolnością bycia tym, kim jesteś. 
 
Zeszłej wiosny uczestniczyłem w Festiwalu Wolności we Wrocławiu zorganizowanym z okazji 
dnia, w którym Polska świętuje pierwsze wolne wybory.  
Jestem dumny, że gmina Breda utrzymuje partnerskie relacje z Wrocławiem.  
Że więź między Bredą a Polską tylko się umacnia.  
Z poprzednim prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem podpisałem w zeszłym roku 
„Memorandum Wrocławskie”.  
List intencyjny o kontynuacji i pogłębianiu istniejącego partnerstwa miast między Wrocławiem 
i Bredą.  
Szukamy nowych powiązań i nowych płaszczyzn współpracy.  
Ponieważ zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, a wraz z nimi także przyjaźnie. 
 
21 października br. w Polsce odbyły się wybory samorządowe i również Wrocławianie 
wybrali nowego prezydenta miasta.  



Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować byłemu prezydentowi Dutkiewiczowi za 
udaną współpracę i życzyć powodzenia nowemu prezydentowi miasta. 
Z niecierpliwością czekam na okazję do poznania się i współpracy. 
 
Myślę, że to dobrze, że nie tylko dzisiaj czcimy pamięć i przypominamy znaczenie Polaków 
dla Bredy.  
Ale że obecnym i przyszłym pokoleniom staramy się przybliżyć kluczową rolę, jaką nasi 
wyzwoliciele odegrali w historii Bredy. 
W ramach przygotowań do obchodów 75 rocznicy wyzwolenia Bredy trwają intensywne 
prace nad realizacją miejsca pamięci i ośrodka informacyjnego przy tutejszym Honorowym 
Cmentarzu Wojskowym: „Centrum Pamięci Generała Maczka”.  
 
Hasło promocyjne miasta Breda brzmi „W Bredzie wszystko się łączy”.  
Dajemy temu wyraz łącząc pomysły, inicjatywy i różnych uczestników.  
Znajdujemy się dzisiaj w przededniu wyjątkowego roku 2019, roku, w którym Breda będzie 
uroczyście obchodzić 75 rocznicę wyzwolenia miasta przez polskich żołnierzy.  
Podobnie jak w przypadku 70 rocznicy wyzwolenia Bredy pragniemy nadać kształt tym 
obchodom wspólnie z różnymi partnerami w mieście. 
Dając mieszkańcy Bredy sposobność, by okazać swą szczerą wdzięczność polskim 
wyzwolicielom.  
Pierwsze wstępne rozmowy dotyczące obchodów 75-lecia wyzwolenia odbyły się już m.in. 
z ambasadorem RP Marcinem Czepelakiem oraz polskimi delegacjami w Bredzie. 
 
Cieszę się, widząc, że Breda nie traci z oczu ani z serca swojej przeszłości; że nadal 
upamiętniamy tamte wydarzenia. 
Nieustannie mamy świadomość faktu, że wolność nigdy nie jest oczywistością.  
Że wolność powinniśmy cenić.  
Że wspólnie staramy się, by pamięć pozostała wiecznie żywa i pokazujemy, jak wdzięczni 
jesteśmy za możliwość życia w wolności.  
Ale również, że bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę, do czego mogą 
doprowadzić nietolerancja, uprzedzenia i wykluczanie.  
Dlatego świętowanie i upamiętnianie idą ręka w rękę.  
 
Dziękuję Państwu.  
 
 


