
 
Uchwała nr 166/21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu „Rokiem majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. 
poz. 1038 i 1834) - uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
 
Ogłasza się rok 2022 na Mazowszu „Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego  

 

Marcin Podsędek 
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Uzasadnienie 
 

Sejmik Województwa Mazowieckiego, począwszy od 2012 roku, ogłasza wybór patrona na 
dany rok kalendarzowy, a od roku 2016 także upamiętnienia wydarzenia  
na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia 
społecznego naszego regionu.  

W ramach ogłoszonego naboru wniosków związanego z wyborem patrona i upamiętnienia 
wydarzenia roku 2022 na Mazowszu zgłoszone zostały wnioski dotyczące poniższych 
kandydatur na patrona:  

1. major Henryk Dobrzański „Hubal”, 

2. Miron Białoszewski. 

25 listopada 2021 r., w trybie posiedzenia zdalnego, zebrał się Zespół ds. wyłonienia patrona 
i upamiętnienia wydarzenia w roku 2022 na Mazowszu, powołany Zarządzeniem  
nr 471/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2021 r.  
Zespół rozpatrzył zgłoszone wnioski spełniające wymogi formalne i jednogłośnie 
zarekomendował ustanowienie roku 2022 na Mazowszu „Rokiem majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”.  

Powyższy wybór został uzasadniony w następujący sposób: 

w 2022 roku przypada 125. rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim 
„Hubal” – nazywanego często ostatnim żołnierzem Września, pierwszym partyzantem  
II wojny światowej, zagończykiem. Major Dobrzański całe swoje życie związał ze służbą 
wojskową, czynnie uczestnicząc w walkach, zarówno podczas I jak i II wojny światowej. 
Czynem, który wsławił go w historii, zwłaszcza polskiego ruchu oporu, była jego decyzja  
o kontynuacji walk po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r.  
Wraz z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego działającym w pełnym umundurowaniu 
wojskowym major Dobrzański prowadził walki partyzanckie oczekując wiosny i ofensywy 
francusko-angielskiej, tworząc na zapleczu niemieckim ogniska oporu, spełniając rolę 
pomostu, który miał ułatwić powrót naszym wojskom na ojczystą ziemię. Oddział Wydzielony 
Wojska Polskiego został ostatecznie rozwiązany 25 czerwca 1940 r., po kapitulacji Francji. 
W ciągu kilku miesięcy istnienia stoczył ponad trzydzieści potyczek z często wielokrotnie 
większymi siłami niemieckimi. Również straty poniesione przez okupanta były nieporównanie 
poważniejsze niż wśród hubalczyków. 

Działalność oddziału „Hubala” była jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która 
wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej, między innymi na Mazowszu. 

Za swoją służbę frontową major Henryk Dobrzański „Hubal” był wielokrotnie odznaczany  
i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, również pośmiertnie.  

Za honorową postawę, niebywałą odwagę oraz całokształt działalności wojskowej Henryk 
Dobrzański otrzymał pośmiertnie Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari, a także 
awansowany został do stopnia pułkownika, aczkolwiek w powszechnym użyciu stosowany 
jest stopień majora. 

Zespół ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenie w roku 2022 na Mazowszu uznał, 
że postawa, waga i znaczenie działalności i dorobku tej postaci zasługuje na uhonorowanie.   

Uwzględniając wyniki pracy Zespołu, rok 2022 na Mazowszu ogłasza się „Rokiem majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

  


