UCHWAŁA NR …/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KOCKU
z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Kocku uchwala, co następuje:
§1
Rada Miejska w Kocku, obradująca na uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2018 r., na
okoliczność 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, oddaje najwyższy hołd wszystkim
bohaterom walki o wolną i suwerenną Ojczyznę.
W jubileuszowym roku 100 - lecia Odzyskania Niepodległości z ogromnym uznaniem
patrzymy na pełną heroizmu postawę naszych przodków podczas powstań narodowych oraz
w czasie I wojny światowej stoczonej w latach 1914 – 1918.
Rada Miejska składa hołd wszystkim, którzy odzyskanej w 1918 r. niepodległości
wielokrotnie bronili podczas: powstania wielkopolskiego, powstań śląskich, wojny
z bolszewikami 1920 r., wojny obronnej we wrześniu 1939 r., powstania warszawskiego i na
wszystkich frontach II wojny światowej oraz podejmowali niezłomny opór przeciw
komunistycznemu zniewoleniu po II wojnie światowej.
Z najwyższym szacunkiem i wdzięcznością przywołujemy postawę księżnej Anny
z Sapiehów Jabłonowskiej wspierającej finansowo konfederatów barskich i powstańców
kościuszkowskich, żołnierzy armii Księstwa Warszawskiego walczących z Austriakami pod
dowództwem pułkownika Berka Joselewicza w 1809 r., żołnierzy powstania listopadowego
walczących pod Kockiem, Serokomlą i Łysobykami w czerwcu 1830 r., powstańców
styczniowych z oddziału generała Michała Heidenreicha Kruka walczących 25 grudnia 1863r.
na ulicach Kocka, żołnierzy 21 Dywizji Piechoty Górskiej generała Andrzeja Galicy
odbijających Kock z rąk bolszewików 16 sierpnia 1920 r., żołnierzy SGO Polesie
dowodzonych przez generała Franciszka Kleeberga toczących w dniach od 1 do
5 października ostatnią bitwę wojny obronnej Polski 1939 r., żołnierzy III plutonu
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej dowodzonych przez porucznika Kazimierza
Filipowicza „Korda” wyzwalających 22 lipca 1944 r. nasze miasto, miejscowych żołnierzy
Armii Krajowej i organizacji Wolność i Niezawisłość pod dowództwem Stefana Grzechnika
„Zawiei” toczących walkę z niemieckim i sowieckim okupantem w latach 1939 - 1947.
Rada Miejska w Kocku odnosi się ze szczególnym szacunkiem do tych z grona
wybitnych Polaków początku XX wieku, którzy wnieśli największy i niekwestionowany
wkład w odzyskanie niepodległości, jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski i Wincenty Witos.
Pamiętamy, że spełnienie się marzeń o niepodległej i całkowicie suwerennej Polsce,
to olbrzymia zasługa duchowych przywódców narodu polskiego: kardynała Augusta Hlonda,
Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Papieża Polaka Świętego Jana
Pawła II.
Rada Miejska z szacunkiem wspomina trud milionów obywateli państwa polskiego,
budowniczych zrębów niepodległej Polski po 1918 r., a także tych, co podnosili Polskę
z gruzów i ruin pozostawionych przez II wojnę światową. Oddajemy honor wszystkim, którzy
przyczynili się do cywilizacyjnego rozwoju Polski na przestrzeni minionych 100 lat.
Wyrażamy radość i satysfakcję z dokonań po 1989 r. będących udziałem całej naszej
Ojczyzny, województwa lubelskiego i Gminy Kock. Rada Miejska wyraża nadzieję,
że radość niesiona przez Jubileusz 100 - lecia Odzyskania Niepodległości stanie się także

w przyszłości udziałem
Rzeczypospolitej Polskiej.
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§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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