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

w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po
II wojnie

światowej

niekomunistycznego

premiera

w

Europie

Środkowo-Wschodniej.
Informujemy, że projekt uchwały został uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami
senackimi.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senator Marię Pańczyk-Pozdziej.
(-) Łukasz Abgarowicz
(-) Mieczysław Augustyn
(-) Bogdan Borusewicz
(-) Barbara Borys-Damięcka
(-) Alicja Chybicka
(-) Grzegorz Czelej
(-) Witold Gintowt-Dziewałtowski
(-) Andrzej Grzyb
(-) Helena Hatka
(-) Kazimierz Kleina
(-) Marek Konopka
(-) Ryszard Knosala

(-) Zbigniew Meres
(-) Jan Michalski
(-) Rafał Muchacki
(-) Ireneusz Niewiarowski
(-) Andrzej Owczarek
(-) Maria Pańczyk-Pozdziej
(-) Sławomir Preiss
(-) Jadwiga Rotnicka
(-) Janusz Sepioł
(-) Witold Sitarz
(-) Bogusław Śmigielski
(-) Roman Zaborowski
(-) Piotr Zientarski

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 29 października 2013 r.
w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej
niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd zmarłemu 28 października 2013 r.
Tadeuszowi Mazowieckiemu – pierwszemu premierowi III Rzeczypospolitej, a zarazem
pierwszemu w krajach powojennego bloku wschodniego niekomunistycznemu szefowi rządu,
współtwórcy reform politycznych i ekonomicznych o historycznym znaczeniu dla Polski,
wybitnemu politykowi wiernemu zasadom moralnym, obdarzonemu wizją, mądrością
i odwagą, mężowi stanu i kawalerowi Orderu Orła Białego.
Wyrażamy wdzięczność za wieloletnią działalność publicystyczną, parlamentarną
i opozycyjną Tadeusza Mazowieckiego, za Jego niezłomną postawę jako rzecznika
społeczności katolickiej w czasach PRL, za intelektualne inspiracje, za odwagę występowania
w obronie pokrzywdzonych i strajkujących – mimo represji stosowanych wobec Niego
samego – za wkład w powstanie NSZZ „Solidarność”.
Mądremu przywództwu Premiera Tadeusza Mazowieckiego zawdzięczamy bezpieczne
przejście przez trudny czas wielkich zmian ustrojowych.
Chylimy czoła przed Tadeuszem Mazowieckim za Jego wierność wyznawanym
wartościom, za Jego uczciwość w życiu publicznym. Dowiódł jej przed światem, gdy na znak
protestu przeciw obojętności społeczności międzynarodowej na zbrodnie popełniane w
wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie złożył mandat sprawozdawcy Komisji Praw
Człowieka ONZ z terenu byłej Jugosławii. Powiedział wtedy: „Daję świadectwo temu, że
uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa o obronie praw człowieka
przestają cokolwiek znaczyć. Uważałem tak jako człowiek, ale także jako chrześcijanin, który
składa w ten sposób świadectwo. Nie uczyniłem nic wielkiego. Postąpiłem tak, jak
nakazywało mi sumienie”. I ten głos sumienia świat wreszcie usłyszał.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pamięci Tadeusza Mazowieckiego –
wielkiego patrioty, polityka, męża stanu.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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