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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2008 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji w celu rozpatrzenia go
w pierwszym czytaniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2008 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu
przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały zawarty w druku nr 343 i wnosi o
wprowadzenie do niego poprawki (zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji

-

Poprawka
KU

treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a
4 czerwca 2009 r. upłynie 20 lat od wyborów, które oznaczały
powrót

Rzeczypospolitej

Polskiej

do

rodziny

krajów

demokratycznych. Do istnienia został przywrócony Senat. Wybory
do Senatu w 1989 r. były w pełni wolne i demokratyczne. Ich wynik
jednoznacznie dowiódł, że Polacy chcą sami decydować o swoim
losie.
System narzucony nam po II wojnie światowej wywołał w
dwóch pokoleniach Polaków tęsknotę za prawdziwą wolnością,
której demokracja jest jedyną rękojmią. Pragnienie wolności nigdy
w naszym narodzie nie zgasło. Gdy tylko pojawiła się szansa na jego
spełnienie, została wykorzystana przez Polaków jak najlepiej.
Nie mogło być inaczej w kraju, którego nazwa od wieków
symbolizowała przywiązanie do demokratycznych ideałów; kraju,
którego naród, odrzucając nacjonalistyczny egoizm, umieszczał na
sztandarach hasło "Za wolność waszą i naszą".
My nie zapominamy, że to głos Polaków, którzy od Strajku
Sierpniowego wyraźnie i donośnie formułowali program powrotu do
europejskiej wspólnoty, zburzył mur dzielący Europę.
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGŁASZA
ROK 2009 ROKIEM POLSKIEJ DEMOKRACJI.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich
obywateli

Rzeczypospolitej

Polskiej

o

pielęgnowanie

demokratycznych tradycji i szerzenie demokratycznych obyczajów

w życiu społecznym.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zachęca władze państwowe i
samorządowe

do

podejmowania

inicjatyw

sprzyjających

ugruntowaniu demokratycznych reguł postępowania. Senat uznaje,
że poszanowanie demokracji jest istotnym elementem polskiej racji
stanu na arenie międzynarodowej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do nauczycieli,
wychowawców

młodych

Polaków

o

kształtowanie

postaw

demokratycznych wśród pokolenia, które będzie decydowało
o przyszłości Polski.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, że za
utrzymanie

i

rozwój

demokratycznych

norm

jesteśmy

odpowiedzialni wszyscy, więc ich propagowanie powinno być
naturalnym zadaniem mediów. Wszelkie wartości kształtujące
demokrację, w tym także dotyczące wolności słowa, powinny być
traktowane z powagą i odpowiedzialnością.
Polskość, polska kultura, obyczaje i historyczna pamięć są
nierozerwalnie złączone z demokracją. Uważamy przeto, że Rok
Polskiej Demokracji powinien być czasem umacniania naszych
demokratycznych tradycji.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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