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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Kultury i Środków Przekazu
wnosi projekt uchwały

ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Ryszard Bonisławski.

Przewodniczący Komisji
Kultury i Środków Przekazu
(-) Grzegorz Czelej

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego
22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie narodowe skierowane przeciwko
rosyjskiemu zaborcy. Objęło ono tereny Królestwa Polskiego, Litwy oraz Ukrainy. Impulsem
do podjęcia działań zbrojnych był manifest Tymczasowego Rządu Narodowego
reprezentującego wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa oraz ziemie leżące
w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej. Powstanie było wyrazem sprzeciwu
wobec carskiej dominacji, intensywnej polityki rusyfikacji oraz prześladowania działaczy
niepodległościowych, miało na celu odzyskanie suwerenności i samostanowienia przez naród
polski. Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie
władze carskie nasiliły represje przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały
resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego.
Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych,
spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki
w obronie wolności. Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych, napisał:
„Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna
i historia Was nie zapomni”.
Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce
o niepodległość całych pokoleń Polaków. Poświęcenia powstańców doprowadziły do
odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku, a legenda i etos
Powstania Styczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski.
Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników
tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku
wobec Ojczyzny i narodu.
Uroczyście wzywamy instytucje państwowe i samorządowe wszystkich szczebli do
godnego uczczenia tej doniosłej rocznicy.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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