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W niedzielę 24 września w belgijskim mieście Lommel uczczono polskich żołnierzy,
walczących podczas II wojny światowej na terenie Belgii. Dywizja Pancerna gen. Stanisława
Maczka we wrześniu 1944 r. wyzwalała belgijskie miejscowości spod okupacji niemieckiej.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem I i II Wojny Światowej,
następnie odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy I Dywizji Pancernej. Hołd
polskim żołnierzom oddano także podczas oficjalnej ceremonii na Polskim Cmentarzu
Wojskowym.

W obchodach, obok delegacji władz belgijskich, wzięli udział polscy dyplomaci z
ambasadorem Polski w Belgii Arturem Orzechowskim, przedstawiciele organizacji
kombatanckich oraz belgijskiej Polonii. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała podczas
uroczystości Justyna Skowronek – dyrektor Biura Edukacji Narodowej.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek wystosował do uczestników specjalny list:

Dywizja Pancerna dowodzona przez generała Stanisława Maczka powstała 25 lutego 1942 roku z rozkazu ówczesnego naczelnego
wodza gen. Władysława Sikorskiego i wsławiła się bohaterskim marszem przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy, walnie
przyczyniając się do kolejnych sukcesów wojsk alianckich na frontach II wojny światowej.
Szlak bojowy podkomendnych generała Maczka to jedna z najwspanialszych kart w dziejach polskich żołnierzy i w historii naszego oręża.
Z pewnością może być pięknym symbolem wszystkich zmagań Polaków o wolność, toczonych na obczyźnie.
Odwaga żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej stała się legendarna dlatego, że służący w niej dzielni Polacy niezwykle wysoko cenili sobie
honor. Jednak oddanie wiąże się z poświęceniem, a szlak bojowy żołnierzy generała Maczka – choć pełen pól chwały – naznaczony jest
krwią i cierpieniem. Jednym z takich miejsc, w których z zadumą pochylamy się nad ofiarą rodaków, złożoną siedemdziesiąt trzy lata
temu, jest Lommel i znajdujący się tu Polski Cmentarz Wojskowy.
Żałuję, że nie mogę razem z Państwem osobiście wziąć udziału w ceremonii poświęconej pamięci poległych polskich żołnierzy, którym
Polska i Belgia zawdzięczają swoją wolność. Spieszę jednak zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej dokłada starań, by walka i krew
przelana przez naszych bohaterów została upamiętniona, a wiedza na temat ich zmagań była upowszechniana.
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