UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 3 grudnia 2018 r.
dotycząca uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j.Dz.U.2018.995 z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu
Siedleckiego (Dz.Urz.Woj.Maz.2016.5767), zm. Uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego (Dz.Urz. Woj.
Maz.2018.6694), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§1
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości składamy hołd i wyrażamy
wdzięczność dowódcom Wojska Polskiego i Legionów Polskich, komendantom organizacji
konspiracyjnych, przewodniczącym ugrupowań oraz ruchów społecznych i partii politycznych,
reprezentantom narodu za wkład wniesiony w dzieło oczekiwane przez Polaków przez 123 lata
niewoli zaborów: Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, gen. Józefowi DowbórMuśnickiemu, gen. Józefowi Hallerowi, gen. Kazimierzowi Sosnowskiemu, kard.
Aleksandrowi Kakowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu,
Romanowi Dmowskiemu, Wojciechowi Korfantemu i Wincentemu Witosowi.
Nie zapominajmy też o wkładzie w dzieło odzyskania niepodległości mieszkańców naszego
regionu, konspiratorów Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród nich doktora Eugeniusza
Wiszniewskiego, organizatora pierwszej placówki POW w Siedlcach i doktor Marii Rytel,
przewodniczącej Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Siedlcach oraz komendantów
siedleckiego Okręgu III (IX) POW. Byli nimi kolejno: Stefan Pióro ps. Sęp, Bogusław
Miedziński ps. Świtek, Franciszek Antoniewski-Raczyński, Józef Korczak ps. Piotr, Henryk
Paszkowski ps. Krok, Stanisław Hempel, Artur Maruszewski ps. Jan Sosnowski, Karol
Wądołowski, Władysław Horyd ps. Przerwic, Stanisław Ratyński.
Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej masowo wstępowali do formujących się
w Siedlcach w końcu 1918 roku: 2 Pułku Ułanów i 22 Pułku Piechoty, którego pierwszym
dowódcą został płk Władysław Pażuś. Inni zasilili wiele formacji organizującego się Wojska
Polskiego w sąsiednich garnizonach, m.in w Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Białej Podlaskiej
i w Brześciu nad Bugiem. To byli żołnierze broniący niepodległości pierwszych lat Polski
Odrodzonej, w czasie wojny 1918-1921 r. Zwycięstwo w tej wojnie było udziałem także
ochotników Królewsko-Polskiego Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
w Siedlcach.
Jesteśmy winni pamięć i szacunek szczególnie bohaterom Ziemi Siedleckiej, często kładącym
najwyższą
ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, własne życie. Uznajemy ich wkład
w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości jako wzór dla nas i dla młodzieży, mogącej
czerpać wzory w celu wzmocnienia postaw patriotycznych. Znajomość historii Polski

i rodzinnej ziemi da siłę młodym ludziom do budowania nowoczesnego państwa XXI wieku
z nowoczesną gospodarką i silną władzą państwową. Historii nie pisze sam czas, ani
wydarzenia społeczno – polityczne, lecz piszą ją ludzie. Odzyskanej wolności nie uchroni się,
jeżeli na czele każdej sfery życia nie staną ludzie prawego sumienia. Przyszłość naszej ojczyzny
zależy m.in. o troski o nią, a także od dbałości o kulturę i politykę. O takiej Polsce marzyli
twórcy Polski Niepodległej, ich podwładni i współpracownicy. O ich dziele dzisiaj
przypominamy na chwałę Rzeczypospolitej Polskiej i Powiatu Siedleckiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
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