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966 na christus. Koning Miezko bekeert zich tot het christendom en verenigt verschillende Slavische 
stammen ten zuiden van de Oostzee, tussen de Oder en de Wisla. Ons mooie Polen wordt opgericht. 
Het Polen dat laagvlakte met velden en bossen betekent. 
 
1386 na christus, Polen en het Litouwse rijk worden samengevoegd, het grootste rijk van Europa 
ontstaat dat zich uitstrekt van de Oostzee naar de zwarte zee.  
 
1791 na christus, Polen neemt de eerste geschreven grondwet van Europa aan. 
 
Dames en heren, wij van de commissie Vervoer en Toerisme vertegenwoordigen Polen op deze 
conferentie. Polen heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Het grote Pools-Litouwse rijk van net? Dat 
werd onderverdeeld in drie delen waardoor we in 1795 niet meer op de kaart te zien was. 
In 1919 viel de Sovjet-Unie binnen, onze voorouders streden dapper, met succes. We bleven 
onafhankelijk. 
 
Toen in 1939, het Duitse nazi regime viel binnen en het lukte ons niet om onafhankelijk te blijven. 
Polen kreeg zware klappen tijdens de oorlog, 1 op de 5 stierf. We hadden 6 concentratiekampen. 
Toen eindelijk de oorlog voorbij was, kwamen de communisten aan de macht en veranderde ons 
mooie land voor vele jaren in een dictatuur waarin je niet mocht zeggen wat je vond.  
 
Maar er zijn ook hoogtepunten, in 1989 viel het ijzeren gordijn en waren er voor het eerst vrije 
verkiezingen, in 1999 werden we lid van de NAVO en in 2004 zelfs van de Europese Unie. 
 
Polen is al een tijdje in een opmars. Het mooie Warschau trekt steeds meer toeristen, we hebben 16 
werelderfgoedplaatsen en zowaar een hogesnelheidslijn.  
 
We hebben het niet altijd makkelijk gehad maar we zijn er bovenop gekomen. We zijn een land met 
een sterke eigen mening dat niet altijd meewerkt binnen verschillende commissies, maar als je 
bedenkt waar Polen heeft gestaan en waar we nu staan kun je niet anders dan respect daarvoor 
hebben. Wij zijn de commissie toerisme en transport en wij zijn trots dat wij Polen mogen 
vertegenwoordigen. 
 


