
STANOWISKO 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 23 września 2022r. 

w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez 

Niemcy w czasie II wojny światowej 

Na podstawie § 33 Statutu Powiatu w Kielcach uchwalonego uchwałą nr 
XLIII/112/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29 listopada 2018 r. 
poz. 4036 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kielcach przyjmuje następujące stanowisko: 

Rada Powiatu w Kielcach, jako przedstawiciel mieszkańców powiatu kieleckiego, 
który poniósł w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ogromne straty 
w wyniku działań niemieckiego okupanta, solidaryzuje się z działaniami Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody 
spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. 

Straty materialne, kulturalne, infrastrukturalne poniesione w wyniku napaści 
niemieckiej okupacji są ogromne i nieodwracalne. Nie wspominając już o osobistych 
tragediach, bowiem nie ma w Polsce rodziny, której nie dotknęłaby II wojna światowa. 

Wieś kielecka była szczególnie dotknięta bestialstwem niemieckim, których 
przykładem były tzw. „pacyfikacje hubalowskie" w wyniku których 712 ofiar 
rozstrzelano, 600 zagród spalono (w tym całkowicie zniszczono wsie: Gałki, Hucisko, 
Szałas Stary, Skłoby). 

Szczególnym symbolem martyrologii wsi polskich z czasów II wojny światowej 
stała się kielecka wieś Michniów, w której zginęły 204 ofiary. Jednym z głównych 
pretekstów pacyfikacji wsi była ścisła współpraca mieszkańców Michniowa 
z oddziałami partyzanckimi. 

Inną formą eksploatacji polskiej wsi były wywózki na roboty przymusowe do III 
Rzeszy. Wyzysk gospodarczy polskiej wsi doprowadził do znacznego pogorszenia się 
warunków bytowych ludności wiejskiej. 

Według różnych szacunków na Kielecczyźnie w latach 1939—1945 Niemcy 
i podporządkowane im oddziały innych narodowości zamordowali 112997 osób, 
aresztowano czasowo 83328 osób, do obozów koncentracyjnych trafiło 70276 osób, a 
na przymusowe roboty wywieziono do III Rzeszy 215382 osoby. Masowych egzekucji 
(powyżej 10 osób) Niemcy przeprowadzili 221, mordując przy tym 4300 osób. 



O obowiązku wypłaty odszkodowania za naruszenia międzynarodowego prawa 
humanitarnego stanowi art. 3 o prawach i zwyczajach obowiązujących w wojnie 
lądowej, będącego załącznikiem do IV Konwencji haskiej z 1907 roku. 

Jesteśmy głęboko przekonani o moralnym zobowiązaniu Niemiec do 
odszkodowania i naprawy krzywd wyrządzonych Polsce przez niemiecką agresję 
i okupację w latach 1939-1945. 

Prze ' ' y Rady 


