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Lommel – miejsce pamięci
30 września delegacja żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej pojechała do Belgii. Wizyta związana
była z uroczystościami poświęconymi poległym żołnierzom 1 Polskiej Dywizji Pancernej generała
Stanisława Maczka, pochowanym na polskim cmentarzu wojennym w Lommel.

Organizatorami uroczystości były Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, polskie organizacje
społeczne i miejscowe władze samorządowe. Pierwszym punktem programu było złożenie kwiatów pod
pomnikiem Belgów poległych w I i II Wojnie Światowej, znajdującym się przed kościołem św. Piotra. Było
to oddanie hołdu Polakom, którzy w wielu miejscach na świecie walczyli o Polskę.
Następnie uczestnicy udali się na polski cmentarz wojenny, gdzie odprawiona została msza święta za
poległych polskich żołnierzy. Spoczywa tam dwustu pięćdziesięciu siedmiu Polaków, głównie z 1 Polskiej
Dywizji Pancernej generała broni Stanisława Maczka, którzy zginęli podczas wyzwalania belgijskich miast,
a także polscy lotnicy oraz członkowie belgijskiego ruchu oporu.
Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa z dumą uczestniczyli w zorganizowanych
uroczystościach. W skupieniu celebrowali chwile spędzone w belgijskim miasteczku, prezentując
sztandar pancernej brygady.
O konieczności podtrzymywania pamięci o poległych polskich żołnierzach mówił ambasador Polski w
Belgii, Artur Orzechowski - Polska zostawiła trwały ślad na terenie Belgii, polscy żołnierze we wrześniu
1944 roku wyzwalali ten kraj. Te dwieście pięćdziesiąt siedem grobów pokazuje, że pozostawili najwyższa
cenę - cenę swojego życia. Każdego roku spotykamy się, żeby oddać cześć. Chcemy być w takim dniu
wszyscy razem. Polska to nie tylko miejsce na mapie, ale również miejsce w naszych sercach.
W Belgii jest dwadzieścia jeden polskich cmentarzy wojennych, na których pochowani są żołnierze polegli
podczas II Wojny Światowej.
Organizatorzy zaprosili kawalerzystów ze Świętoszowa na przyszłoroczne uroczystości, które będą miały
szczególną rangę, gdyż przypadną w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską a Belgią oraz w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Żołnierze z pancernej
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brygady na pewno za rok również odwiedzą Lommel, by wspólnie z lokalną społecznością i zaproszonymi
gośćmi oddać hołd tym, którzy walczyli dla Ojczyzny.
Będąc w Belgii żołnierze ze Świętoszowa udali się również do Bredy, gdzie odwiedzili grób generała broni
Stanisława Maczka. Współcześni pancerniacy złożyli kwiaty i zapalili znicze, by oddać hołd patronowi
pancernej brygady. Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej przy grobie dowódcy 1 Polskiej Dywizji
Pancernej mieli także okazję przyjrzeć się z bliska unikalnemu portretowi generała, który został
wykonany z biało czerwonych dalii.
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