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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

o projekcie uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa (druk nr 12) 

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2011 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
projekt uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa w celu 
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 r. rozpatrzyła w pierwszym 
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do 
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu 
uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa. 
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p ro je k t  

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
z dnia 

 
ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa  

 

 

3 maja 1952 r. zaczęła nadawać swoje audycje Rozgłośnia Polska Radia Wolna 

Europa. Miała wówczas prawo nazywać się Głosem Wolnej Polski, odzywającym się 

z zagranicy. Przekazywała ona rodakom w kraju wiadomości, których próżno było szukać 

w cenzurowanych środkach przekazu. Przypominała Polakom o ich niepodległej przeszłości 

i dawała odpór komunistycznej przemocy i fałszowaniu rzeczywistości. Polskie słowo zza 

żelaznej kurtyny dawało ludziom nadzieję. 

Radio mogło powstać dzięki dalekowzroczności ówczesnych władz Stanów 

Zjednoczonych Ameryki i dzięki temu, że do zespołu Radia Wolna Europa weszli polscy 

emigranci polityczni, dla których niepodległość naszego narodu była sprawą najwyższej wagi. 

Jesteśmy wdzięczni rządowi USA za wsparcie finansowe i organizacyjne. Jesteśmy 

wdzięczni Polakom na obczyźnie za ich wytrwałość, pracę i bezprzykładne przywiązanie 

do kraju i rodaków. 

Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa przez cały czas swojego istnienia 

kształtowała świadomość społeczną i kulturową Polaków. Budowała polski patriotyzm. 

Przygotowywała nas do wolności, która przyszła w roku 1989, i do nowych zasad współżycia 

międzynarodowego, według których działamy dziś w ramach Unii Europejskiej i Przymierza 

Północnoatlantyckiego. 

Biorąc ten dorobek Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa pod uwagę Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza maj 2012 r. – sześćdziesiąt lat od jej powstania –

Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jednocześnie wyraża przekonanie, 

że wszelkie polskie instytucje i obywatele znajdą odpowiednie sposoby uczczenia zasług 

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i będą je stawiać za wzór środkom społecznego 

przekazu, służącym całemu narodowi i społeczeństwu obywatelskiemu. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 
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