
Uchwała Nr  XXVI  / 456   /  12 
   SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
              z dnia     24 września    2012 r. 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska  
                   w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian 
 
 
       Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 
                § 1 
 
 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały  . 
 
      § 2       
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego.    
 
      § 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Załącznik do uchwały Nr XXVI /  456  /  12 
z dnia      24 września    2012 r.  

 
 

 
Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienie 11 lipca 

Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian 
 
 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego składa hołd mieszkańcom Kresów 
Wschodnich, których wojenny los pozbawił mienia, zdrowia, Ojczyzny, w 
szczególności zaś życia.  
Ziemie dawnych wschodnich województw Rzeczpospolitej szczególnie mocno zostały 
doświadczone w czasie drugiej wojny światowej. Na tych terenach w dużej mierze 
ścierały się ze sobą dwa największe totalitaryzmy XX wieku: hitlerowska III Rzesza i 
komunistyczny Związek Sowiecki. Zróżnicowana struktura narodowościowa 
komplikowała dodatkowo trudną sytuację wojenną. Działania niemieckich i 
sowieckich okupantów zmierzały do wzniecania nienawiści na tle narodowościowym i 
religijnym. Prowadziło to do zbrodni i nieszczęść. Świadectwem tamtych wydarzeń są 
mogiły ofiar, cmentarze, ślady po zniszczonych miejscowościach. Okoliczności te 
zaowocowały m. in. okrutnym mordem polskich jeńców w 1940 roku, kilkukrotnymi 
masowymi deportacjami ludności cywilnej i związanego z nimi zaborem mienia w 
latach 1940-1941, jak i eksterminacją ludności polskiej. 
Zachowanie pamięci o tragicznym losie mieszkańców ziem wschodnich II 
Rzeczpospolitej po 1939 roku, stanowi zobowiązanie wolnej i demokratycznej 
Rzeczpospolitej. 
Wielu mieszkańców Wielkopolski to potomkowie tych, którym udało się szczęśliwie 
przeżyć to piekło na ziemi, do dziś żyją także osoby, które są naocznymi świadkami 
tamtych tragicznych chwil. 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także do wszystkich Parlamentarzystów o podjęcie wspólnych wysiłków, 
aby ustanowić dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. 
 


