
  
UCHWAŁA NR LI/1053/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 

z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
 

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
upamiętniającego 70. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.  
Nr 28, poz.1247 z późn.zm.);  
  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko upamiętniające 70. Rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały NR LI/1053/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

           z dnia 5 sierpnia2014 r. 
 
 
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniające  
70.rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 

 

W związku z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Radni 
Województwa Podkarpackiego oddają cześć wszystkim  uczestnikom powstańczego 
zrywu oraz składają hołd wszystkim poległym powstańcom oraz mieszkańcom 
stolicy, którzy zginęli w wyniku powstańczych walk, pacyfikacji, a także w skrajnie 
trudnych warunków egzystencjalnych. 

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń we 
współczesnej historii państwa polskiego.1 sierpnia 1944 roku Warszawiacy chwycili 
za broń by walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą, o swoją wolność i lepszą 
przyszłość kolejnych pokoleń Polaków. W tym czasie Naród Polski stanął przed 
kolejnym trudnym wyborem dotyczącym własnej przyszłości. Powstanie, 
przygotowane i przeprowadzone przez Armię Krajową, było reakcją na zmieniającą 
się sytuację polityczną w Europie. Miało wyzwolić Warszawę z niemieckiej okupacji 
przed wkroczeniem sowieckiej armii, a tym samym wzmocnić pozycję 
konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej w ostatniej fazie wojny.  

Walka w powstaniu była najwyższym aktem patriotyzmu i oddania idei wolnej 
Polski. Pomimo braków w uzbrojeniu i nikłej pomocy z zewnątrz, Polacy przez 63 dni 
toczyli heroiczną walkę z wojskami niemieckimi. Ich czyn niepodległościowy był 
słyszalny w całej Europie, zabrakło niestety zdecydowanych działań sojuszników, 
które mogłyby odwrócić bieg tragicznej historii. 

Powstanie zakończyło się porażką, a powstańcy z braku środków musieli 
skapitulować. Nastąpiło to 3 października 1944 roku. Stało się to przy biernej 
postawie sowietów i braku zdecydowanych działań zachodnich sojuszników, które 
mogłyby odwrócić bieg tragicznej historii. Niemcy nie okazywali litości, a naszych 
bohaterów narodowych spotkał okrutny los. Walczyli i polegli o wolną Polskę. Ich 
czyn był bez precedensu na skalę światową. 

Ten patriotyczny czyn, jakim wsławili się powstańcy w 1944 roku, poświęcając 
własne życie za Polskę, zasługuje na słowa najwyższego uznania. Dlatego dziś, 70 
lat po tych wydarzeniach, Radni Województwa Podkarpackiego oddają hołd 
Powstańcom Warszawskim. Chwała bohaterom! 

 


