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Druk nr 21 S

Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r.

_____________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ

o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
(druk nr 21)

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2015 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu
uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej
(-) Zbigniew Cichoń

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 sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią
dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc,
a Jego książki zbłądziły pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane
w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów.
Wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę trudny jest do przecenienia,
a Jego książki od chwili publikacji na zawsze weszły do podstawowego kanonu literatury
polskiej. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryk Sienkiewicz
budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności
do poświęceń. Był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne
wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje
dodatkowe, współczesne znaczenie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza,
by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się
do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim
patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do organów państwa i instytucji
społeczeństwa obywatelskiego, by w swojej działalności w roku 2016 uwzględniły potrzebę
popularyzacji twórczości Henryka Sienkiewicza.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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