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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Kultury i Środków Przekazu

wnosi projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem uchwały komisję

reprezentować będzie senator Krystyna Bochenek.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Bochenek



p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego

Polszczyzna łączyła w przeszłości i łączy dziś wszystkich Polaków, bez względu na

miejsce zamieszkania, wiek, poglądy polityczne i wszelkie inne różnice czy odrębności. Nie ma

innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich, jak język ojczysty.

Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić nasze dzieci,

wyznajemy wiarę, piszemy wiersze. Możemy mieć różne poglądy, zajmować różne stanowiska w

wielu kwestiach, możemy się spierać, dyskutować, ale zawsze będziemy to robić po polsku i nie jest

obojętne to, czy będzie to język różnorodny i bogaty, piękny i poprawny, etyczny i estetyczny, czy

też ubogi i prymitywny, pełen sloganów i nieporadnych sformułowań, niepotrzebnych zapożyczeń

i wulgaryzmów.

Język jest podstawowym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultury narodowej.

Biorąc to pod uwagę uchwala się, co następuje:

Senat ogłasza rok 2006 Rokiem Języka Polskiego.

Senat wyraża przekonanie, że w Roku Języka Polskiego należy pokazywać polszczyznę w

jej bogactwie i w całej różnorodności – od języka ogólnego do odmian regionalnych i gwar

ludowych, w których często wyraża się kultura małych ojczyzn; od stylów artystycznych do

wypowiedzi zawodowych i środowiskowych, od języka pokolenia najstarszego do gwary

młodzieżowej.

Senat przypomina, że w roku 2006 mija dwusetna rocznica rozpoczęcia edycji pierwszego

słownika języka polskiego.

Zdaniem Senatu w telewizji, w radiu, na łamach prasowych należy upowszechniać wiedzę

o języku, propagować dobrą polszczyznę oraz kulturę języka. To, jaka będzie polszczyzna, zależy

przede wszystkim od nas samych, od naszej postawy wobec języka ojczystego; gospodarzami

języka są bowiem wszyscy nim się posługujący.



W opinii Senatu ochrona i rozwijanie języka polskiego pozwoli zachować tożsamość

kulturową i świadomość odrębności we wspólnej, ale przecież różnorodnej Europie. Wejście do

Unii Europejskiej spowodowało, że troska o polszczyznę nabrała nowego wymiaru: nasz język stał

się piątym (pod względem liczby użytkowników) językiem Unii Europejskiej i istnieje duża szansa

na to, by stał się także jednym z najważniejszych języków europejskich. Powinniśmy więc nie tylko

dbać o polszczyznę w kraju, ale i upowszechniać ją poza granicami Polski.

Polszczyzna nas łączy i niech to będzie język bogaty, poprawny i piękny. Z tych względów

Senat zwraca się do władz publicznych i Polaków o ochronę, otaczanie opieką i kultywowanie

polszczyzny.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski".
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