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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

o projekcie uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty,

oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika

Marszałek Senatu w dniu 31 sierpnia 2007 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt

uchwały w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera,

inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 września 2007 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu

przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały zawarty w druku nr 505 i wnosi

o wprowadzenie do niego poprawki (zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej

(-) Janusz Gałkowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa

Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy

i kapłana-zakonnika

- treść uchwały otrzymuje brzmienie:

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie śmierci św. ojca Rafała

Józefa Kalinowskiego OCD (kapłana Zakonu Karmelitów Bosych) pragnie

uhonorować Go, uznając za godny naśladowania wzór Polaka bez reszty

oddanego sprawom Ojczyzny, budującego fundamenty narodu w oparciu o

jego moralną przemianę, poszukującego jedności społecznej.

Wielki szacunek i uznanie budzą Jego niezwykłe zaangażowanie w

losy Ojczyzny, zwłaszcza w zmagania o niepodległość podczas powstania

styczniowego 1863 roku na terenie Litwy, oraz Jego charyzmat "inżynierii

ducha", któremu dał wyraz nie tylko dosłownie wytyczając drogi i mosty na

Ukrainie, ale również metaforycznie szukając dróg prowadzących do

jedności społeczeństwa i Kościoła, a także wpisując się w wielką emigrację

Zachodu i Golgotę Wschodu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić uwagę na moralną

postawę św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego, na Jego wierność

wartościom w każdych warunkach oraz oddanie Ojczyźnie, która według

Jego własnych słów "nie krwi, ale potu potrzebuje".

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z apelem do wszystkich

środowisk, zwłaszcza związanych z zachowywaniem kultury narodowej, do

kręgów wojskowych oraz wychowawczo-oświatowych o życzliwe

upowszechnianie i popularyzowanie postaci św. ojca Rafała Józefa

Kalinowskiego – patrona Sybiraków i wojskowych, szkół i stowarzyszeń –

którego tak wysoko cenił nasz wspaniały rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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