
Treść uchwały Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

 

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Rada Gminy Lubaczów pragnie uczcić tę rocznicę 

poniższym stanowiskiem: 

1 września 1939 roku, nad ranem, atakiem Niemiec na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa.  
17 września, od wschodu, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, a w kilkanaście dni 
później obaj okupanci podpisali Traktat o granicach i przyjaźni, czym przypieczętowali rozbiór naszego 
kraju. Przez ponad sześć kolejnych lat polscy obywatele byli poddawani różnym formom represji, które 
według szacunków doprowadziły do blisko sześciu milionów ofiar, z czego połowa to polscy obywatele 
pochodzenia żydowskiego, a także obrażeń fizycznych i psychicznych, które wywarły swe piętno na 
kolejnych pokoleniach. Rzeczpospolita poniosła jedne z największych na świecie strat materialnych i 
kulturowych.   
 
II wojna światowa przyniosła nieodwracalne zmiany na terenie obecnej Gminy Lubaczów i Ziemi 

Lubaczowskiej. W ramach kampanii wrześniowej doszło do systematycznych nalotów bombowych 

niemieckiego lotnictwa, którego celem były zarówno obiekty wojskowe i cywilne. Mieszkańców gminy, 

w czasie okupacji sowieckiej (1939–1941) i niemieckiej (1941–1944), dotknęły prześladowania takie jak 

zsyłki na Syberię i prace przymusowe w III Rzeszy, obozy koncentracyjne, aresztowania, rozstrzeliwania 

i inwigilacja. Okupacja niemiecka doprowadziła do wymordowania pięciu tysięcy Żydów z obszaru 

przedwojennego powiatu lubaczowskiego. W okolicach Lubaczowa stworzono struktury Armii 

Krajowej, której członkowie walczyli z okupantami, zwłaszcza pod koniec wojny stawili zbrojny opór 

Ukraińskiej Powstańczej Armii, ratując tym samym życie polskiej ludności w regionie.  

Z rąk UPA zginęło na terenie powiatu lubaczowskiego ponad 3.500 osób, z czego dokładne okoliczności 

śmierci ustalono w przypadku 1621 ofiar. Mieszkańcy Gminy Lubaczów i Ziemi Lubaczowskiej walczyli 

też w szeregach Wojska Polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej. 

Rada Gminy Lubaczów, chyląc czoła przed bohaterami, walczącymi o niepodległą, wolną Ojczyznę, 

niniejszym stanowiskiem upamiętnia 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, czcząc pamięć 

wszystkich ofiar cywilnych i wojskowych, a zwłaszcza tych, które pochodziły z Gminy Lubaczów i Ziemi 

Lubaczowskiej lub poniosły śmierć na jej obszarze.  

Młodemu pokoleniu przekazujemy przesłanie „Pamięć i przestroga”. 

 

         

 

 

 


