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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 

 

o projekcie uchwały z okazji 500-lecia Reformacji 
 

Senat na 34. posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 

zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował projekt 

uchwały do Komisji Ustawodawczej. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 r. ustosunkowała się do zgłoszonych 
w toku dyskusji wniosków. 

Komisja  poparła  wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 6, 7 i 9 zestawienia  wniosków i  wnosi 
o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały, zawartym w druku 
nr 399 S. 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Ustawodawczej 

  (-) Stanisław Gogacz 
   

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji 

 

1)  tytuł projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów 

na ziemiach polskich”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich 

protestantów, który współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, 

społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

3)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„W roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej pragnie uhonorować tych naszych rodaków, którzy – będąc 

protestantami – współkształtowali oblicze religijne, kulturowe 

i gospodarcze naszej Ojczyzny.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

mniejszość komisji 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  skreśla się akapit drugi; Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

mniejszość komisji 
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5)  akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Idee Reformacji przenikały w XVI wieku do Polski, która 

stanowiła wzór tolerancji religijnej w ówczesnej Europie. Ewangelicy 

wpływali na rozwój kultury, języka ojczystego, szkolnictwa, muzyki 

sakralnej, działali społecznie budząc świadomość narodową 

i obywatelską. Dali Polsce wielu żarliwych patriotów i intelektualistów. 

Polscy ewangelicy aktywnie wspierali niepodległość Państwa i działali 

na rzecz jego modernizacji.”; 

Poprawka sen. 

M. Pańczyk-

Pozdziej 

6)  po akapicie drugim dodaje się akapity w brzmieniu: 

„Do historii przeszły takie postacie Polaków ewangelików, jak 

m.in.: Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej i twórca polskiego języka 

literackiego; Jerzy Trzanowski, duchowny ewangelicki, autor zbioru 

pieśni religijnych, śpiewanych do dnia dzisiejszego; pastorzy Krzysztof 

Mrongowiusz i Gustaw Gizewiusz, zasłużeni działacze społeczni 

i orędownicy kultury polskiej w Gdańsku i na Mazurach. 

Wiele wybitnych postaci ulegało asymilacji i stawało się 

luminarzami kultury narodowej, jak chociażby Samuel Bogumił Linde, 

językoznawca, pedagog i tłumacz, twórca „Słownika Języka 

Polskiego”, czy Oskar Henryk Kolberg, etnograf, folklorysta 

i kompozytor. 

Polscy ewangelicy aktywnie brali udział w walkach 

o niepodległość. Wspaniałymi przykładami najlepszych tradycji 

patriotycznych byli: gen. Józef Longin Sowiński, dowódca artylerii 

Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego; kontradmirał 

Józef Unrug, dowódca floty polskiej i obrony Helu w 1939 r.; prezydent 

Warszawy Stefan Starzyński; urodzony w rodzinie ewangelickiej 

gen. Władysław Anders i wielu innych. 

W obozach koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej 

zginęło około 30% duchownych ewangelickich. Biskup Kościoła 

Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 
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Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Juliusz Bursche za swoją 

pracę narodową, m.in. w czasie plebiscytów na Mazurach i Warmii, 

oraz udział w konferencji wersalskiej zapłacił cenę życia – w 1942 roku 

zginął w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu.”; 

7)  w akapicie trzecim wyrazy „Reformację w roku jej jubileuszu” 

zastępuje się wyrazami „500-lecie obecności protestantów na ziemiach 

polskich”;  

Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawki nr 9. 

 

8)  skreśla się akapit czwarty; Poprawka sen. 

M. Pańczyk-

Pozdziej 

9)  w akapicie czwartym wyrazy „ruchu reformacyjnego” zastępuje się 

wyrazem „protestantów”. 

Poprawka 

senatorów: 

J. Jackowskiego, 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


