
 

Sprawozdania z uroczystości objętych patronatem honorowym Prezydenta Miasta w 2016 r. 

 

 

W bieżącym roku Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle zostało uhonorowane 

patronatem Prezydenta Miasta na uroczystości: 

1. XIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Koźlu – uroczystość patriotyczno-religijna 

upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Kresach, zorganizowana w dniu 4 czerwca 2016 r., 

wraz z konferencją naukowo-historyczną poświęcona wydarzeniom, które się rozegrały  

na Kresach w latach 1939 – 1947. 

2. XIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie – impreza Plenerowa w Parku 

Pojednania, zorganizowana w dniu 5 czerwca 2016 r., 

3. Dzień Pamięci 11 Lipca upamiętniający ludobójstwo Polaków na Kresach II RP w dniu  

12 lipca br.  

 

1) W dniu uroczystości patriotyczno-religijnej 4 czerwca br , gościliśmy: 

− przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Panią Agnieszkę Lenartowicz -Łysik, 

− przedstawicieli Parlamentu w osobach: posła Janusza Sanockiego i posła Roberta 

Winnickiego, 

− przedstawicieli władz wojewódzkich, w osobach doradców Wojewody i Marszałka. 

 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski reprezentowała osobiście Pani Starościna Małgorzata Tudaj. 

Władze naszego miasta reprezentowała osobiście Prezydenta Miasta Pani Sabina Nowosielska. 

Gościliśmy przedstawicieli licznych organizacji kresowych i kombatanckich, a wśród nich 

Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z Warszawy  oraz Światowego 

Kongresu Kresowian z Bytomia. 

 

W uroczystości religijnej w kościele, w marszu pamięci i przed tablicą pamięci obecni byli 

uczestnicy konferencji historycznej: prelegenci i zaproszeni goście oraz zespół z Doliny na Ukrainie. 

Przed tablicą upamiętnienia przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Stowarzyszenia Witold 

Listowski. W czasie konferencji uczestnicy podpisali apel do władz o podjęcie ustawy  

w/s ustanowienia święta narodowego upamiętniającej dzień 11 lipca jako apogeum ludobójstwa 

Polaków na Kresach. 

Lista podpisujących apel jest umieszczona na stronie internetowej 

http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page8.php . 

 

 

2) Program Imprezy Plenerowej w dniu 5 czerwca br obrazują dołączone afisze programowe  

i fotografie. 

 

Wśród występujących zespołów wyróżniały się zespoły; dziecięco- młodzieżowy z Ukrainy  

i Górnego Śląska. Pan Tadeusz Puchałka przywiózł zwyczajem domu śląskiego trzy chleby,  

którymi obdarowani zostali: Prezydent Miasta, Prezes Stowarzyszenia Kresowian i ks. prof. Krzysztof 

Panasowiec z Doliny na Ukrainie, który zarazem jest kierownikiem artystycznym  

ukraińskiego zespołu.  



 

3) Dzień upamiętnienia 11 Lipca 1943 r. został zorganizowany w dniu 12 lipca br. 

 

Organizacja uroczystości w Warszawie w dniu 11 lipca powoduje, iż dzień pamięci zbrodni 

ludobójstwa na Kresach II RP zorganizowano w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 12 lipca br. Przebieg 

uroczystości był identyczny jak w dniu 4 czerwca. Mieliśmy zaszczyt gościć kapelana środowisk 

kresowych, ks. mitrata proboszcza z Kędzierzyna-Koźla - jedynej prawosławnej cerkwi na 

Opolszczyźnie. W uroczystości uczestniczył jak co roku poczet sztandarowy Wojewody Opolskiego. 

Przed tablicą upamiętnienia przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezes Stowarzyszenia  

Witold Listowski. Głos w sprawie podjętej senackiej uchwały w/s ludobójstwa Polaków na Kresach 

zabrali senatorowie: Jerzy Czerwiński i Grzegorz Peczkis. Ponadto Głos w sprawie ludobójstwa zabrali; 

m.in. Prezes IPN - Ekspozytura we Wrocławiu - Krzysztof Kawalec, doradca Marszałka Województwa 

Opolskiego – Jerzy Wójcik, Starosta Małgorzata Tudaj i na zakończenie proboszcz parafii 

prawosławnej ks. mitrat Stanisław Strach. 

 
 


