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Otwarcie wystawy o Polakach na frontach II wojny
światowej – Bruksela, 28 marca 2019
Podsumowanie naszych działań w Belgii wśród tamtejszej
Polonii.

W dniu 28 marca 2019 r. Artur Orzechowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w
Brukseli otworzył w budynku ambasady przy ul. Gaulois 29 wystawę „First to fight. Polacy
na frontach II wojny światowej”. Ekspozycja gościła w tym miejscu do 30 marca w ramach
Przystanku Historia. Została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN
w Łodzi. Jej autorzy zaprezentowali wkład Polaków w działania zbrojne podczas II wojny
światowej.  Na otwarcie ekspozycji przybyli licznie członkowi Polonii belgijskiej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się fragmenty wystawy opowiadające o  szlaku
bojowym 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Dzieci i wnuki
bohaterów spod Bredy i Falaise odnajdywały na planszach historię swoich dziadków znane
ze wspomnień i książek. Wystawę wzbogacił wykład dr. hab. Janusza Wróbla z OBBH IPN
w Łodzi pt. „Na obcej ziemi za wolność Polski. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
1939-1945”.

Historia Polski i Europy Środkowej w latach 1938-1939 była tematem zajęć dla dzieci i
młodzieży ze szkoły polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. W dniach 29-30 marca
2019 r. amfiteatralna aula szkoły zamieniła się centrum warsztatowe, gdzie uczniowie
poznawali historię Polski z wykorzystaniem puzzli edukacyjnych „IV Rozbiór
Polski”,  układając mapę II Rzeczypospolitej. W oparciu o nią odnajdowali miasta i
miejscowości zapisane na kartach historii kampanii polskiej 1939 r. Przypomniano m.in.
dramatyczną historię Łowicza, Warszawy, Lwowa, Grodna, Wizny oraz Kocka, gdzie
rozstrzygały się losy wojny 1939 r. Zajęciom towarzyszyły również wykłady i prezentacja o
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie przypominające bohaterów spod Monte Cassino,
Bredy, Falaise. Warsztaty i wykłady przeprowadzili pracownicy OBEN i OBBH IPN w Łodzi
Grzegorz Nawrot i dr hab. Janusz Wróbel.
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