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Hartelijk bedankt voor de uitnodiging om deel te mogen nemen aan deze jaarlijkse 

ceremonie op de begraafplaats in Lommel. De herinnering aan de soldaten van de 1ste 

Panterdivisie onder leiding van generaal Stanisław Maczek, die er niet voor vreesden hun 

leven te geven voor de bevrijding van België, verdient alle denkbare respect. Vandaag 

brengen we hulde aan alle gesneuvelde Polen, die vochten voor Jullie en Onze Vrijheid. 

 

De verdiensten van de 1ste Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek bij de 

bevrijding van België van de Duitse bezetter is een lovenswaardig onderdeel van de 

geschiedenis van veldslagen door de Poolse troepen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

Daarnaast is het ook een sleutelelement in de Pools-Belgische broeder-en vriendschap.De 

militaire inspanningen van de Polen en hun aandeel in de bevrijding van andere naties is een 

inherent onderdeel van de Poolse en Europese geschiedenis. Omwille van diezelfde reden 

wordt het leger in Polen zo gewaardeerd. Het uniform, militaire onderscheidingen en 

overwinningen staan symbool voor een nationale identiteit. De namen van de grote 

bevelhebbers: Jan Sobieski, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, 

Księć Józef Poniatowski, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, Stanisław Maczek, bevinden 

zich in ons nationaal pantheon. 

 

Het is een feit dat de in het Koninkrijk België zo voorzichtig gekoesterde herinnering 

aan de Poolse soldaten voor de Polen zelf een reden om trots te zijn is. Met meer dan het 

nodige respect buigen wij voor hen het hoofd. We buigen ons voor hun moed en toewijding, 

die geholpen heeft de dag van de bevrijding voor de Republiek en voor de broedernatie van 

het Koninkrijk Belgë naderbij te brengen 

 

Ik zou graag de afgevaardige van Zijne Majesteit de Koning, het bestuur van de stad 

Lommel, de veteranen, de jeugdbewegingen alsook alle deelnemers van deze ceremonie van 

harte willen bedanken voor Jullie bijdrage en deelname aan deze belangrijke en 

patriottistische gebeurtenis. Van harte bedankt voor de zorg om het waardige onderhoud van 

de begraafplaats en herdenkingsplaats van de Poolse soldaten van generaal S. Maczek. 


