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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

o

ustanowieniu

roku

2017

Rokiem Koronacji

Matki

Bożej

Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego
wydarzenia.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Czesława Ryszkę.

(-) Jerzy Czerwiński
(-) Robert Gaweł
(-) Stanisław Gogacz
(-) Arkadiusz Grabowski
(-) Jan Hamerski
(-) Andrzej Kamiński
(-) Maria Koc

(-) Robert Mamątow
(-) Marek Martynowski
(-) Łukasz Mikołajczyk
(-) Zdzisław Pupa
(-) Tadeusz Romańczuk
(-) Jarosław Rusiecki
(-) Czesław Ryszka

(-) Stanisław Kogut
(-) Małgorzata Kopiczko
(-) Waldemar Kraska
(-) Ryszard Majer

(-) Janina Sagatowska
(-) Artur Warzocha
(-) Kazimierz Wiatr
(-) Jan Żaryn

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
o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej,
Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki
Bożej, Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego
Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze abp Krzysztof Szembek. Ten uroczysty obrzęd
przypominał koronację królów Polski, w rzeczy samej, dopełniał niejako akt króla Jana
Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w roku 1655 w czasie „potopu
szwedzkiego”, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Najświętszą Dziewicę Królową
i Patronką Królestwa Polskiego. Trzeba było czekać do roku 1717, aby dopełniło się
królewskie ślubowanie. Decyzją Stolicy Apostolskiej, po raz pierwszy poza Rzymem,
pozwolono na koronację papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.
Jak podają źródła historyczne, uroczystość zjednoczyła w przygotowaniu i akcie
koronacyjnym: króla Augusta II, Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej, duchowieństwo
i szlachtę; była ogólnonarodową manifestacją wiary. Koronacja stała się okazją do wielkiego
dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem, wpisała się
w ciąg bezprecedensowych wydarzeń, związanych z czcią oddawaną Matce Bożej
w Rzeczypospolitej. Ten akt państwowy uznający Maryję Królową Polski był punktem
odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności i niepodległości w XIX
i XX wieku.
Sanktuarium Jasnogórskie wśród licznych miejsc kultu religijnego w Polsce pełni rolę
wyjątkową, niezwykła jest też rola tego miejsca dla całego Kościoła Powszechnego
i wszystkich katolików. Sam wizerunek Bogurodzicy otaczany czcią od ponad sześciuset lat
na Jasnej Górze, jest jednym z najważniejszych materialnych skarbów narodowych w naszej
Ojczyźnie. Mówił o tym Jan Paweł II na Jasnej Górze: „Można na różne sposoby pisać dzieje
Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli
jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.
Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć (…) echo całego życia Narodu
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w Sercu Jego Matki i Królowej. (…) Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać
oparcia, kto jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i Narodu. To, co się nawiązało
między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski a Kościołem i Narodem w Polsce jest
swego rodzaju przymierzem”.
Sanktuarium Jasnogórskie stanowi jedno z najważniejszych miejsc na mapie naszego
kraju zarówno dla Polaków jak też dla licznie przybywających pielgrzymów i turystów
z całego świata. Miejsce to jest swoistym Ambasadorem polskości, niosąc wielkie przesłanie
współczesnym. Także kompleks klasztorno-sanktuaryjny jest swoistą skarbnicą narodowej
tradycji i kultury, a pobyt w nim, oprócz celu ściśle religijnego, zawsze jest lekcją historii
i patriotyzmu.
Senat RP jest przekonany, iż przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717, i z tej
okazji ustanowienie Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, będzie
znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej,
będzie lekcją polskiego dziedzictwa i argumentem edukacyjnym dla młodego pokolenia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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