
Drodzy Przyjaciele, 
 
We wrześniu 1944 roku 1 Polska Dywizja Pancerna pod dowództwem Generała Stanisława Maczka 
wyzwoliła północną część okupowanej Belgii. 
 
Każdego roku we wrześniu wyzwolone miasta i miasteczka we Flandrii wspominają bohaterskie i 
wyjątkowe poświęcenie polskich żołnierzy dla wolności naszego kraju. Wiele ulic i placów zostało 
nazwanych na cześć Generała Maczka oraz jego żołnierzy. Pamięć o nich trwa dzięki licznym tablicom 
oraz kamieniom pamiątkowym. Rok po wyzwoleniu General Maczek otrzymał honorowe 
obywatelstwo miast Tielt oraz Roeselare. Ich śladem poszły kolejne miasta położone na wyzwoleńczym 
szlaku Dywizji Generała Maczka: Poperinge, Ypres, Aalter, Lokeren i  Sint-Niklaas.  W miastach Tielt 
oraz Beveren wzniesiono Generałowi Maczkowi pomniki. Flamandowie nie spodziewali się, że wyzwolą 
ich polscy żołnierze, jednak przygotowali powitalne transparenty w języku polskim oraz naprędce 
uszyte biało-czerwone flagi. Polscy żołnierze byli goszczeni u flamandzkich rodzin, co zaowocowało 
nawiązaniem znajomości na całe życie, a także około 400 polsko-flamandzkimi małżeństwami. Miłość, 
ale także niestety niesprzyjające okoliczności geopolityczne sprawiły, że wielu polskich wyzwolicieli 
wybrało Belgię na swoją nową ojczyznę. po jej zakończeniu and. Luc Jacobs Ambasador Królestwa Belgii 
w Polsce 
 
Tej jesieni, 75 lat po owych doniosłych wydarzeniach, we Flandrii są organizowane liczne obchody 
rocznicowe, wraz z głównymi uroczystościami z udziałem Jego Wysokości Króla Filipa oraz Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, które odbyły się 29 września na polskim cmentarzu w Lommel. 
 
Zastanawiając się nad dziedzictwem Dywizji Generała Maczka oraz jego rolą w wyzwoleniu Europy, 
Jego Wysokość Król Filip powiedział: 
 
Dzisiaj Polacy stoją razem z Belgami, ramię w ramię, oddani wspaniałemu projektowi europejskiemu, 
do którego Polska dołączyła 15 lat temu. Projekt ten jest zakorzeniony w pojednaniu oraz wzajemnej 
akceptacji. Powstał on w oparciu o szacunek dla innych oraz pragnienie obrony ludzkiej godności 
niezależnie od okoliczności. Jest to projekt niosący pokój. 
 
Stoimy dzisiaj przed krzyżami na grobach Waszych żołnierzy, składając hołd duchowi, który prowadził 
ich naprzód. Ich duch jest naszym wspólnym dziedzictwem. 
 
Także w Warszawie chcemy wyrazić nasz szacunek i wdzięczność dla dzielnych żołnierzy Dywizji 
Generała Stanisława Maczka. Jako hołd dla ich poczucia obowiązku, osobistej odwagi, a także 
nierzadko największego poświęcenia, wybraliśmy epicką kantatę Odyssea, najnowsze dzieło 
belgijskiego kompozytora, Henriego Seroki, syna weterana Dywizji Generała Maczka. 
 
Utwór przywołuje historię Odyseusza, króla Itaki. Zarówno on, jak i jego towarzysze przepełnieni są 
pragnieniem powrotu do ojczyzny oraz chęcią ponownego spot- kania z bliskimi. W czasie swojej 
podróży stawiają czoła wielu niebezpieczeństwom i przeciwnościom, co opóźnia na wiele lat ich 
powrót do domu. Epicka podróż Odyseusza jest doskonałą metaforą bohaterskich zmagań i trudów 
wędrówki Generała Maczka oraz jego żołnierzy w czasie II wojny światowej po jej zakończeniu. 
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