
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z szacunkiem
i czcià wspomina postaç Wincentego Witosa — wybit-
nego przywódcy ruchu ludowego.

Wincenty Witos w latach 1920—1926 by∏ trzykrot-
nie premierem. Zapisa∏ si´ w narodowej pami´ci jako
jeden z najbardziej zas∏u˝onych twórców i obroƒców

suwerennej Polski. By∏ ˝arliwym patriotà, m´˝em sta-
nu, który zas∏u˝y∏ na wdzi´cznà pami´ç pokoleƒ.

W szeÊçdziesiàtà rocznic´ Êmierci Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej oddaje ho∏d wielkiemu Polakowi.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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1124

UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie uczczenia 60. rocznicy Êmierci Wincentego Witosa

1125

UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie uczczenia pami´ci gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 120. rocznic´ urodzin

W 120. rocznic´ urodzin genera∏a Kazimierza Sosn-
kowskiego — wspó∏twórcy niepodleg∏oÊci Rzeczypo-
spolitej z 1918 r. i zwyci´stwa nad bolszewikami
w 1920 r., polityka i ministra spraw wojskowych kilku
rzàdów II Rzeczypospolitej, Naczelnego Wodza w latach
1943—1944, jednego z wybitnych przywódców polskiej
emigracji niepodleg∏oÊciowej i niez∏omnego or´downi-
ka sprawy polskiej na arenie mi´dzynarodowej — Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pami´ç.

Genera∏ Kazimierz Sosnkowski, wspó∏twórca Le-
gionów Polskich i Wojska Polskiego odradzajàcego si´

po I wojnie Êwiatowej, dowódca, polityk i mà˝ stanu
— dobrze zas∏u˝y∏ si´ Ojczyênie.

Kazimierz Sosnkowski — symbol walki o niepodle-
g∏oÊç, wszed∏ na trwa∏e do naszej historii i powinien
znaleêç godne miejsce w pami´ci historycznej kolej-
nych pokoleƒ Polaków.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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POSTANOWIENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 grudnia 2005 r.

w sprawie stwierdzenia utraty mandatu pos∏a do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), wobec zaistnienia
okolicznoÊci okreÊlonej w art. 142 ust. 1 pkt 2 Ordyna-
cji wyborczej, stwierdzam utrat´, z dniem 23 listopada
2005 r., mandatu pos∏a do Parlamentu Europejskiego

Anny Fotygi wybranej z okr´gowej listy kandydatów
na pos∏ów nr 9 — Komitetu Wyborczego Prawo i Spra-
wiedliwoÊç, w okr´gu wyborczym nr 1.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek


