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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały

w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30.
rocznicę odrodzenia Senatu RP.

(-) 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
w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia
Senatu RP
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” – wołał papież Jan
Paweł II 40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, podczas swej pierwszej mszy świętej odprawionej
na polskiej ziemi, na pl. Zwycięstwa w Warszawie. Te słowa zapadły głęboko w zbiorową
pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. Obudzeni, jako naród, przez
Jana Pawła II znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę
wolności w ramach wielkiego ruchu „Solidarność”. Zmierzając ku niepodległości, witając
papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek, Polacy wołali: „Nie ma wolności bez
solidarności”.
Realizacja tego hasła stała się możliwa, gdy w Polsce i w innych krajach Europy
Wschodniej, a wreszcie w

Związku Sowieckim

zaczęły kruszyć

się podstawy

komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, Polacy mogli po raz pierwszy,
choć jeszcze w formie bardziej plebiscytowej niż realnie demokratycznej, potwierdzić swoje
niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Ówczesny obóz „Solidarności” odniósł
spektakularne zwycięstwo w wolnych wyborach do Senatu, a w kontraktowych wyborach do
Sejmu zdobył wszystkie mandaty, których dotyczyła autentyczna rywalizacja. Klęska
komunistów w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do odbudowy demokracji i
przywrócenia suwerenności Polski, a następnie, jesienią 1989 roku, do demokratycznych
przemian w państwach sowieckiej strefy wpływów.
Po czerwcowych wyborach Senat Rzeczypospolitej Polskiej stał się naturalnym
symbolem ciągłości między II i III Rzecząpospolitą, budowaną w trudzie i wśród wielu
przeciwieństw. Dziś wspominamy nasze koleżanki i naszych kolegów, którzy zasiadali na
ławach ówczesnej izby wyższej, a odeszli już od nas, na czele z marszałkami Senatu
Andrzejem Stelmachowskim i Augustem Chełkowskim.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji z dumą wspomina wybory 4 czerwca 1989
roku i pierwszą kadencję w pełni demokratycznego Senatu RP.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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