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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

 (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości

Marszałek Senatu w dniu 2 listopada 2008 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt
uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości 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 344 i wnosi o
wprowadzenie do niego poprawkę (zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej

(-) Krzysztof Kwiatkowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania

niepodległości

- a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę",

b) treść uchwały otrzymuje brzmienie:

"11 listopada 2008 r. mija 90. rocznica odzyskania przez Polskę

niepodległości. Zasługą wielu pokoleń było zbudowanie tożsamości

Polaka, własną krwią i pracą, na przekór opresji zaborców. Marszałek

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński,

Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty podjęli ich dzieło i stworzyli

podwaliny niepodległego bytu Państwa Polskiego.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy uchwalono Małą Konstytucję.

Odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Po dwóch latach

powstały Konstytucja marcowa i dwuizbowy parlament. Instytucje

demokratyczne rodziły się w warunkach permanentnej walki o

ostateczny kształt granic Rzeczypospolitej. W obliczu śmiertelnego

zagrożenia młodego państwa, w sierpniu 1920 roku, Naród Polski raz

jeszcze pokazał, do jak wielkich poświęceń jest zdolny, by ocalić

Niepodległą.

Dwadzieścia krótkich lat wystarczyło do odbudowy

społeczeństwa i gospodarki. Wbrew trudnościom politycznym i

ekonomicznym, przeszkodom stwarzanym przez wrogich sąsiadów,

Polska nie ustawała w rozwoju. Do wielkich materialnych osiągnięć

Drugiej Rzeczypospolitej należały budowy Centralnego Okręgu

Przemysłowego i portu w Gdyni. Jednak najcenniejszą duchową

spuścizną byli Jej córki i synowie. Wychowane w duchu patriotyzmu

Pokolenie Powstania Warszawskiego potrafiło stawić czoła dwóm

totalitaryzmom.

W niepodległej Polsce dorastał i kształcił się Karol Wojtyła. W

Poprawka
KU



tym czasie formował się Jego charakter, tutaj dojrzewała Jego życiowa

postawa. Nauczanie Jana Pawła II o przyrodzonej godności człowieka

stało się inspiracją dla społeczeństwa polskiego i jego integracji wokół

"Solidarności". W Naród wstąpił duch, który dał Polakom siłę, by

zwyciężyć. Dzięki temu po półwieczu znów odrodziła się

Rzeczpospolita.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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