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Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą Sesję Rady Powiatu Węgrowskiego z okazji 160 rocznicy 

Powstania Styczniowego, która obywa się w wirydarzu Centrum Dialogu Kultur. Składam Państwu 

gratulacje z tej okazji i życzę owocnych obrad w świątecznej atmosferze.      

 Mieszkańcy wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia wyjątkowo dobrze rozumieją  

co znaczy walka o wolność i niepodległość ojczyzny. Węgrów, który stał się areną starcia z wojskami 

carskimi w czasie Powstania Styczniowego rozumie to jeszcze lepiej niż inne miasta i gminy. Właśnie 

w tym miejscu widzimy dobrze czym była i jaka była historia tego  regionu, zamieszkiwanego przez 

Polaków i ich wschodnich sąsiadów. Dzieło to przerwane przez zabory nie zakończyło się jednak         

i trwa nadal, chociaż w innej formie. Powstanie styczniowe było próbą powrotu do dawnej 

Rzeczypospolitej. Brało w nim udział  wielu Polaków, ale też Białorusini tacy jak Kostuś Kalinowski, 

czy Ukraińcy jak  Andrij Potiebnia,  a także wielu Włochów, czy Francuzów. Była to więc faktycznie 

walka „o wolność naszą i waszą” .       

 Wszyscy wiemy, że losy narodów i państw, kultur i religii są zmienne, co pokazały  obie wojny 

światowe. Brutalnie prześladowani przez okupantów mieszkańcy Mazowsza pamiętają jakim 

koszmarem była ostatnia wojna, okrucieństwo i upadek moralności, gdy bestialsko mordowano ludzi 

niewinnych i bezbronnych. Sądziliśmy, że tragedia na skalę tak niewyobrażalną już się nie powtórzy. Dziś 

oddajmy hołd tysiącom zamordowanych naszych sąsiadów z Ukrainy i pomagamy rodzinom tych, którzy 

bronią swojej ziemi. Na terenie powiatu węgrowskiego nie brakuje rodzin, które zmagają się z wojenną 

traumą. Dziękuję Państwu, że im pomagacie.       

 Z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego kieruję słowa uznania do tych osób      

i instytucji powiatowych, które wnoszą kolejne, cenne inicjatywy ubogacające dziedzictwo kulturowe 

naszego regionu. Dziękuję Państwu za te ważne akty pamięci i serdecznie pozdrawiam wszystkich 

uczestników uroczystej Sesji Rady Powiatu.  

Z wyrazami szacunku  

 


