
W ostatnią niedzielę października odbędzie się na cmentarzu w Bredzie uczczenie 
pamięci polskich żołnierzy poległych za wyzwolenie Holandii. W ciężkich walkach 

szli Oni z zachodu niosąc wolność Europie, w nadziei przyniesienia wolności 
również i Polsce. Niestety nie było im dane dotrzeć do ojczyzny. Wielu z nich 
poległo i spoczęło na cmentarzach rozsianych po całej Europie.

Nie zapomnijmy o nich, złóżmy im w hołdzie kwiaty i zapalmy znicze na 
ich grobach.

Uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie ze zbliżającym się świętem 
Wszystkich Świętych i dla wielu z Nas ma namiastkę wyjątkowej tradycji 
uczenia wszystkich zmarłych, do której tak przywykliśmy w Polsce. Forum 

Polskich Szkół w Holandii, tradycyjnie co roku bierze, udział w uroczystym 
złożeniu kwiatów na cmentarzu honorowym żołnierzy polskich w Bredzie

Na uroczystość tę  serdecznie zapraszamy do Bredy dzieci, rodziców i kadrę Polskich Szkół. Jest to bardzo wzniosła uroczystość                  
z udziałem władz holenderskich, przedstawicieli Ambasady RP i gości specjalnych z Polski. Obecni są również liczni weterani                     
z czasów wyzwalania Bredy jak i delegacja Wojska Polskiego przybyła z kraju. W czasie uroczystości przedstawiciele Forum Polskich 
Szkół w Holandii złożą okolicznościową wiązankę kwiatów na głównym pomniku cmentarza. Do złożenia kwiatów zaprosimy również 
nasze dzieci. Obecność młodego pokolenia nadaje zawsze szczególne znaczenie tej pięknej tradycji.

Po uroczystości,  będzie możliwość obejrzenia innych symboli polskości w Bredzie, łącznie ze zwiedzeniem Muzeum Generała 
Maczka w Bredzie. Dla dzieci, które w tym dniu przyjadą do Bredy, Forum tradycyjnie przygotowało niespodziankę.

*	 czas:  Niedziela 28 października 2012, godzina 12.30 (proszę	o	obecność	10	minut	przed	rozpoczęciem	uroczystości)
*	 miejsce: Polski Cmentarz Honorowy (Poolse Erebegraafplaats) – Ettensebaan in Breda

• Możliwość zobaczenia symboli polskości w Bredzie!
• Możliwość zwiedzenia Muzeum Generała Maczka w Bredzie (od godz. 14)!
• Niespodzianka dla dzieci!

Przewidywany program spotkania w Bredzie 
- niedziela 28 października 2012:

1. Uroczystość uczczenia pamięci i złożenia kwiatów na Polskim 
Cmentarzu Honorowym
	» Czas:	12.30		(prosimy	być	obecnym	10	minut	przed	rozpoczęciem)
	» Miejsce:	„Pools	Militaire	Ereveld”	przy	Ettensebaan	w	Bredzie

2. Niespodzianka od Forum dla dzieci z Forumowskich Polskich Szkół!
3. Oglądanie czołgu niemieckiego, który został zdobyty przez polskich  

 żołnierzy gen. Maczka i podarowany został miastu Breda po zakoń 
 czeniu wojny

	» Czas:	około	godz.	14.30
	» Miejsce:	na	rogu	ulic	Generaal	Maczekstraat	i	Paul	Windhausenweg

4. Zobaczymy pomnik Polskiego Orła zwyciężającego orła niemieckiego
	» Czas:	około	godz.	14.40
	» Miejsce:	miejsce,	w	którym	ulica	Generaal	Maczekstraat	przechodzi	w	ulice	Wilhelminapark	(100	m	na	prawo	od	czołgu!)

5. Obejrzymy piękny ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej  na skwerze blisko centrum
	» Czas:	około	godz.	14.50
	» Miejsce:	skwer	miedzy	ulicami	Hertog	Janlaan	i	Lovensdijkstraat

6. Zwiedzimy muzeum Generała Maczka w Bredzie
	» Czas:	około	godz.	15.00
	» Miejsce:	teren	jednostki	wojskowej	„Trip	van	Zoudtlandtkazerne”	przy	ulicy	De	la	Reijweg	95	(uwaga	-	przy	wjeździe	na		
	 teren	jednostki	kierowca	musi	okazać	dowód	tożsamości!)

Forum Polskich Szkół w Holandii - Zaprasza Serdecznie

(Dodatkowe	informacje,	Tomasz	Karawajczyk	tomasz.karawajczyk@fpsn.nl	lub	tel.	0649741540)

ZAPROSZENIE DO BREDY
Niedziela 28 października 2012, godzina 12.30

	  


