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

w

sprawie

ustanowienia

roku

2014

rokiem

Jana

Nowaka-

Jeziorańskiego.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Andrzeja Grzyba.

(-) Łukasz Abgarowicz
(-) Grzegorz Czelej
(-) Andrzej Grzyb
(-) Stanisław Hodorowicz

(-) Kazimierz Kleina
(-) Kazimierz Kutz
(-) Aleksander Świeykowski
(-) Jan Wyrowiński

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 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
3 października 2014 roku minie sto lat od urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ważnej
postaci najnowszej historii Polski.
Jan Nowak-Jeziorański. W młodości żołnierz, uczestnik wojennej konspiracji,
emisariusz dowództwa Armii Krajowej do Londynu, uczestnik Powstania Warszawskiego.
Odważny, niezłomny żołnierz. Szczerze oddany sprawie wolności i niepodległości Ojczyzny.
Po wojnie współtwórca i dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jan NowakJeziorański wiele razy, w momentach kluczowych znacząco wpłynął na bieg wydarzeń
w Polsce. Jako konsultant Rady Bezpieczeństwa ONZ, czy później doradca władz Stanów
Zjednoczonych, miał istotny wpływ na ich politykę aktywnego wspierania "Solidarności".
Przypomnijmy jego słowa z roku 1976 z noworocznego pożegnania ze słuchaczami
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa:
„Drodzy słuchacze, przyjaciele – niewidzialni, nieznani, dalecy – wy wszyscy, do
których głos mój dociera od Bałtyku po Tatry, od Odry do Bugu i hen dalej na wschód. Nie
policzę was, ale wiem, że nie jestem sam w pustce radiowego studia. Oczyma wyobraźni
widzę was, sercem czuję waszą bliskość, jestem ogniwem złączonym z wami w wielkim
łańcuchu dusz, któremu na imię Polska.”
Po wielu latach wrócił do wymarzonej, demokratycznej i wolnej Polski. Lata
dziewięćdziesiąte wypełniły mu starania o zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwa.
Pierwszorzędną rolę odegrał w sprawie przyjęcia Polski do NATO.
Służba żołnierska, działalność polityczna i twórczość pisarska oraz publicystyczna
postawiła Jana Nowaka-Jeziorańskiego w rzędzie wielkich wychowawców polskiego
społeczeństwa.
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W wywiadzie z roku 2003 znaleźć można słowa, które niosą ze sobą jakże trudną lekcję
patriotyzmu w dzisiejszych czasach: „To nieważne, czy Ojczyzna mi się podoba, czy nie.
Z duszy jej sobie nie wyrwę…”
Profesor Zbigniew Brzeziński po Jego śmierci napisał: "Odtąd będzie częścią historii
Polski. Pomógł ją ukształtować. (…) Był wspaniałym połączeniem romantyzmu
z politycznym realizmem, mądrości i emocji intelektualnych, pasji i osobistej lojalności".
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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