


1944 – 2019 75 lat minęło ...

Rok 1944 – piąty rok wojny.
Większość 1 Dywizji Pancernej, Samodzielnej
Brygady Spadochronowej i Lotnicy, to żołnierze,
którzy przeszli ewakuację z Polski w 1939 r., walczyli
w Norwegii i we Francji w 1940 r. i różnymi drogami
przedostali się do Wielkiej Brytanii.
Marynarze własną drogą morską dotarli do Wielkiej
Brytanii.
W 2 Korpusie Polskim znaleźli się żołnierze, którzy po
trudnych przejściach w obozach jenieckich, i po
nieludzkim zesłaniu na Sybir, przez Środkowy
Wschód przybyli na pola bitwy w Italii.
Powstańcy z Armii Krajowej dzielili ciężkie losy
ludności Warszawy przez długie, okrutne lata
okupacji niemieckiej.
Od września 1939 r. żołnierz polski walczył
nieustannie na różnych obcych polach i w Kraju. Po
75 latach pamiętajmy dumnie o tych Polakach,
którzy walczyli w 1944 r. za wolność i niepodległość
Polski - w imieniu własnym i z myślą o przyszłe
pokolenia – pod hasłem

Bóg, Honor, Ojczyzna.

Niektóre ze znaczków pocztowych, które były
wydane podczas wojny przez Polski Rząd na
Obczyźnie.

Some of the postage stamps that were issued during
the war by the Polish Government in Exile.

1944 – 2019 75 years have passed by...

1944 – the fifth year of war.
The majority of the Polish 1st Armoured Division, the
Polish 1st Independent Airborne Brigade and the Polish
Air Force, were soldiers who were evacuated from
Poland in 1939, fought in Norway and France in 1940
and had made their way to Great Britain by various
means.
The sailors of the Polish Navy came to Great Britain
under their own steam.
After the horrifying experience of POW camps and
their inhuman deportation to Soviet Siberia, the
soldiers of the Polish 2 Corps had made their way via
the Middle East to the battlefields of Italy.
The soldiers of the Warsaw Rising had shared the
cruel fate of Warsaw’s citizens throughout the years
of the German occupation.

From September 1939 onwards, the Polish soldier had
fought continuously, both at home and in foreign
lands.
75 years on, we proudly commemorate those Poles
who fought in 1944 for Poland’s freedom and
independence - for themselves and for the benefit of
future generations.


