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Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

w

sprawie

ustanowienia

roku

2017

Rokiem

Władysława

Raczkiewicza.
Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy
program obchodów.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Żaryna.
(-) Grzegorz Czelej

(-) Andrzej Pająk

(-) Jerzy Czerwiński
(-) Stanisław Gogacz
(-) Andrzej Kamiński

(-) Michał Seweryński
(-) Krzysztof Słoń
(-) Artur Warzocha

(-) Małgorzata Kopiczko
(-) Marek Martynowski

(-) 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 sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od śmierci Władysława Raczkiewicza
(1885–1947), polskiego polityka, w latach 1939–1947 prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uhonorować tę jedną
z najważniejszych postaci w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku, ustanawia rok
2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza.
W okresie międzywojennym Władysław Raczkiewicz pełnił wiele ważnych funkcji
politycznych i społecznych: wojewody, ministra spraw wewnętrznych, marszałka Senatu,
prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Postrzegany był jako państwowiec.
Jednak najważniejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyszło
mu zajmować w tragicznym dla Polski okresie II wojny światowej i pierwszych lat
powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go na stanowisko prezydenta były jego bardzo
dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu,
izby parlamentu sprawującej opiekę nad Polonią. Dzięki zrzeczeniu się przez niego w tak
zwanej umowie paryskiej części uprawnień prezydenta na rzecz premiera Władysława
Sikorskiego możliwa była trudna współpraca piłsudczyków i Frontu Morges oraz
uwiarygodnienie rządu wobec zachodnich sojuszników Rzeczypospolitej. Starał się łagodzić
konflikty między polskimi ośrodkami władzy na Zachodzie. Apelował do papieża Piusa XII
o zainteresowanie się losem Polaków i Żydów, ofiar niemieckich represji, jak również do
aliantów zachodnich o wsparcie powstania warszawskiego. Był świadkiem tragicznych dla
Polski wydarzeń, jak: śmierć Władysława Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej, cofnięcie
po konferencji jałtańskiej przez wielkie mocarstwa uznania rządowi Rzeczypospolitej na
uchodźstwie czy tworzenie się w Polsce władzy ludowej. W tym niełatwym okresie był dla
Polaków w kraju i za granicą symbolem trwania państwowości polskiej.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych
i mediów o popularyzację w Roku Władysława Raczkiewicza postaci tego państwowca,
polityka trudnych czasów. Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny,
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zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych
i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Wstępny projekt wydarzeń w ramach obchodów Roku Władysława Raczkiewicza
W związku z planami podjęcia przez Senat RP uchwały okolicznościowej w sprawie ustanawienia roku
2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza proponujemy:
- listopad / grudzień 2016 r. – kolportowanie senackiego kalendarza planszowego na 2017 rok
w całości poświęconego patronowi roku (przygotowanie kalendarza w toku);
- przygotowanie i wybicie okolicznościowego medalu „Władysław Raczkiewicz” (zlecenie projektu
wybitnemu rzeźbiarzowi);
- czerwiec 2017 r. – prezentacja wystawy biograficznej poświęconej Władysławowi
Raczkiewiczowi (także odsłona plenerowa do prezentacji poza budynkiem Senatu);
- 6 czerwca 2017 r. złożenie kwiatów w rocznicę śmierci:
- przed pomnikiem Władysława Raczkiewicza w Toruniu,
- na grobie na cmentarzu lotników w Newark, Wielka Brytania;
- 28 listopada 2017 r. w 95. rocznicę odrodzenia Senatu II RP:
- konferencja – np. dotycząca Senatu II RP, ze szczególnym uwzględnieniem III kadencji
i postaci Marszałka Władysława Raczkiewicza,
- wystawa pod roboczym tytułem „III kadencja Senatu RP i jej marszałek Władysław
Raczkiewicz”,
- publikacja towarzysząca wystawie.
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