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Odsłonięcie tablicy ku czci cywilnych ofiar
nalotów niemieckich sił powietrznych podczas
agresji na Polskę we wrześniu 1939 – Polska
Nowa Wieś, 31 sierpnia 2019
Obejmujemy naszą pamięcią tych wszystkich – kobiety, dzieci,
starców – którzy zapłacili cenę najwyższą za winy
niepopełnione. Zginęli, ponieważ byli Polakami.

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi
(gm. Komprachcice, powiat opolski) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy
memoratywnej, dedykowanej pamięci cywilnych ofiar zbrodniczych nalotów niemieckich sił
powietrznych na miasta, wsie, kolumny uchodźców w czasie agresji na Polskę we wrześniu
1939 roku.

Uroczystość pod patronatem wojewody opolskiego miała charakter państwowo-religijny, z
udziałem asysty wojskowej, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości, m.in.
uczestników sztafety Pokoju i Pojednania z miasta Wielunia.

Szczególnym akcentem na zakończenie obchodów było zapalenie znicza oraz start biegu
na trasie: Polska Nowa Wieś – Wieluń.

Uroczystości zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowe Biuro KŚZpNP we
Wrocławiu, Gmina Komprachcice, Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego

***

Osiemdziesiąt lat temu ówczesne niemieckie wojskowe lotnisko Fliegerhorst Neudorf, we
wrześniu 1939 r. jako jedna z wielu baz hitlerowskiej Luftwaffe, usytuowanych wzdłuż
wschodniej granicy III Rzeszy w obszarze niemieckiego Górnego Śląska, odegrało
niechlubną rolę w organizowaniu oraz koordynacji wielu wypraw bombowych maszyn
Luftwaffe nad terytorium zaatakowanej Polski. Zapowiedzią tragedii narodu stało się
barbarzyńskie zbombardowanie pogrążonego we śnie miasta Wielunia.

Wspominając tamte dramatyczne wydarzenia, chcemy w szczególny sposób pochylić się
nad tragedią polskiej ludności cywilnej, którą nagła śmierć z rąk okupanta, zastała we
własnych domostwach, na ulicach rodzinnych wiosek i miast, na drogach ucieczki przed
nacierającym agresorem.

Obejmujemy naszą pamięcią tych wszystkich – kobiety, dzieci, starców – którzy zapłacili
cenę najwyższą za winy niepopełnione. Zginęli, ponieważ byli Polakami.



PROGRAM OBCHODÓW

godz. 15.00 – uroczysta, polowa msza święta w intencji Ofiar Września 1939 r.

godz. 15.50 – oficjalne przemówienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, apel
pamięci, salwa honorowa

godz. 17.00 – zapalenie Znicza Pamięci i Pojednania oraz start Biegu Pamięci na
trasie: Polska Nowa Wieś – Wieluń
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