Uroczystości 80‐tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej,
W Australii i w Polsce, 1 Września 2019
Byłem bardzo zaszczycony, że prezes ZPG, Grażyna Brzostowski, poprosiła, aby reprezentował ją na
oficjalnej wystawie pod hasłem: "Walka i Cierpienie. Obywatele Polski w czasie II Wojny Światowej".
Zaproszenie na tą wystawę Grażyna otrzymała od Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Victorii, Pana
Mariana Pawlika.
Wystawa odbyła się 29 sierpnia, 2019 w
Queen's Hall w Parlamencie w Melbourne.
Współorganizatorami tej wystawy byli: z
Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej i z
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w
Canberra.
Wystawa była częścią obchodzenia 80‐tej
Rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej,
kiedy wojska niemieckie zaatakowały Polskę,
w dniu 1 września 1939 roku.
Gośćmi tej wystawy byli, Ambasador
Rzeczpospolitej
Polski,
Pan
Michał
Goście na otwarciu wystawy II Wojny Światowej
Kołodziejski, członkowie obu izb Parlamentu w
Victorii, Pan Robin Scott MP, Pan Colin Brooks MP, Pan Bruce Atkinson MLC w tym współprzewodniczący
Parlamentarnych Przyjaciół Polski, Pan Nick Wakeling
MP (też reprezentował lidera opozycji) i Pani Natalie
Suleyman MP, oraz przedstawiciele różnych Polskich
organizacji w Victoria.
Po zwiedzeniu wystaw która ukazywała cierpienia
narodu polskiego – cierpienia, które naród przeżywał
nawet w pierwszych dniach niemieckiej inwazji na
Polskę, postanowiłem obejrzeć nadany program w

Ambasador Polski, Michał Kołodziejski
i Pan Marian Pawlik

Polskiej Telewizji, nadany w Australii na PolBox,
aby zobaczyć jak Polacy, w Polsce, obchodzili dzień
1ego września 2019r w Warszawie, w
Westerplatte i w nieznanym dla mnie mieście,
Wieluń, które leży 90km na wschód od Wrocławia
w południowej zachodniej Polski.

W Uroczystości, która miała miejsce w mieście Wieluniu, wzięli udział mieszkańcy Wielunia i dygnitarze
kraju, w tym, Prezydent RP, Andrzej Duda, oraz, Prezydent Niemiec, Frank‐Walter Steinmeier.
Rozpoczęto uroczystość na placu miasta o godzinie 4.40 rano.

Wieluń w roku 1939 i Wieluń dzisiaj
Czemu obchody w Wieluniu? Może wielu z nas nie wie, ale o godzinie 4.40 rano, 1 września, 1939, kiedy
mieszkańcy Wielunia jeszcze spali, niemieckie Luftwaffe zaczęło, bez wypowiedzenia wojny,
bombardować Wieluń. Tysiąc dwieście mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło w tym napadzie.
Pięć minut później, o godzinie 4.45 rano, Luftwaffe i marynarka niemiecka rozpoczęli atak na Bałtyckim
wybrzeżu na Westerplatte, które w 1939 było jedynym dostępem Polaków do Morza Bałtyckiego. Tak
zwany „Korytarz Polski”, nie daleko od miasta portowego, Gdańska (w 1939 było znane jako Danzig).
Westerplatte był bezlitośnie bombardowany przez niemiecką marynarkę z wybrzeża Bałtyckiego, przez
Luftwaffe z góry i przez niemieckie wojska z lądu. Niemcy nie mogli przebić polskiej fortyfikacji. Niestety
po sześciu dniach walecznego oporu, Polscy bohaterowie nie mieli możliwości dalej się bronić, musieli się
poddać.
Niemieckie samoloty kontynuowały atak na Polskę, tym razem ich rozkazem było całkowite zniszczenie
Warszawy i zniszczenie polskiej kultury i polskiego ducha.
Wielka Brytania natychmiast ogłosiła wojnę Niemcom. W tym samym czasie, Hitler utworzył pakt ze

Warszawa w 1939 i Warszawie dzisiaj

Stalinem. W rezultacie, Polska teraz została zaatakowana z zachodu przez Niemców i ze wschodu przez
armię radziecką. Aby powstrzymać Polski opór przed inwazją sowiecką, Stalin nakazał aresztowanie około
22,000 polskich oficerów wojskowych i intelektualistów, którzy zostali wywiezieni do lasów Katyńskich, w
zachodniej Rosji, gdzie zostali zamordowani i zakopani w masowych grobach.
Czterdzieści dwóch prezydentów państw z Unii Europejskiej i z innych państw świata, oraz Prezydent RP
Andrzej Duda i Wice Prezydent USA Michael Pence. Uczestniczyli w uroczystości Wybuchu II Wojny
Światowej w Warszawie, pod Hasłem, „Pamięć i
Przestroga”.
Na uroczystości w Wieluniu, przemowa prezydenta
Niemiec, Franka‐Waltera Steinmeiera, była bardzo
wzuszająca, szczególnie jego, naprawdę szczere,
przeproszenie ludność Wieluński i ogólnie ludność
Polski:

Prezydent Niemiec Frank‐Walter Steinmeier
przymawia na podium w Wielunie, 1 września
2019

"Chylę czoło przed polskimi ofiarami
niemieckiej tyranii i proszę o wasze
przebaczenie…. Wojna ta była
niemieckim przestępstwem”.
Prezydent Niemiec, Frank‐Walter Steinmeier

Na Obchodzie Uroczystości na Placu
Piłsudskiego w Warszawie.
Z lewej strony,
Prezydent Frank‐Walter Steinmeier
Prezydent Andrzej Duda
Wice ‐ Prezydent Michael Pence
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