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Tysiące Polaków – uchodźców z ZSRS znalazło
schronienie w Indiach
13 sierpnia 2019 roku na skwerze Żołnierzy Tułaczy gen.
Władysława Andersa odbyły się uroczystości poświęcone
pamięci polskich uchodźców z ZSRS, którzy w okresie II wojny
światowej znaleźli schronienie na terenie dzisiejszej Republiki
Indii.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W uroczystości wziął udział ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Indii w Polsce
Tsewang Namgyal, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim organizatorom
uroczystości. – Jest to zaszczyt dla Ambasady Indii być kojarzonym z tym wydarzeniem –
powiedział.

Zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma odczytał list
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okolicznościowy prezesa IPN dr. Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości.
„Pamiętając o polskich uchodźcach, cudem wyrwanych śmierci z imperium zła, oddajemy
dzisiaj hołd przyjaciołom. Prawdziwym przyjaciołom, którzy udzielili im prawdziwej pomocy
w swoim domu” – podkreślił w liście prezes Jarosław Szarek.

Andrzej Chendyński, prezes Koła Polaków z Indii z lat 1942–1948 przypomniał, że Indie były
dla uchodźców „krajem szczęśliwości”. – Indie zaoferowały pomoc. To tam w Indiach, we
wszystkich osiedlach była nasza Mała Polska. Tam uczono nas miłości do Ojczyzny. W
szkołach, w harcerstwie i w Kościele. (…) Niedługo przed opuszczeniem słonecznych Indii
15 sierpnia 1947 roku uroczyście obchodziliśmy wielką dla naszych Indyjskich gospodarzy
chwilę – odzyskania niepodległości. Uchodźcy polscy, a właściwie wygnańcy byli nie tylko
świadkami powitania wolności przez Indie, lecz brali udział we wszystkich zainicjonowanych
tam uroczystościach świętujących niepodległość. (…) Uchodźcy polscy, ofiary wojny
światowej będą zawsze pamiętać o gościnności i opiece udzielnej im przez naród i rząd
Indii.

Uroczystości odbyły się przy odsłoniętej w 2017 roku, sfinansowanej przez IPN, tablicy
pamiątkowej, która jest wyrazem wdzięczności wobec władz i mieszkańców indyjskiego
księstwa Kolhapur za udzieloną pomoc.

Napis na tablicy (po polsku i po angielsku) głosi: „Podczas II wojny światowej tysiące
Polsków deportowano do Związku Sowieckiego. Po amnestii w 1942 r. wielu ze zwolnionych
z miejsc zsyłki i łagrów, dzięki staraniom generała Władysława Andersa i Wojska Polskiego,
ewakuowano do Iranu. Indie ofiarowały pomoc. W latach 1943–1948 dzięki gościnności
księstwa Kolhapur pięć tysięcy polskich uchodźców znalazło schronienie w osiedlu
Valivade. Rozproszeni po świecie zachowaliśmy Indie w naszych sercach i wdzięcznej
pamięci”.

Obchody przypadają w 72. rocznicę uniezależnienia się Indii po dwustuletnim panowaniu
Wielkiej Brytanii. Dzień Niepodległości Indii obchodzony jest 15 sierpnia.
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