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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 748 P

Warszawa, dnia 4 lutego 2010 r.

_______________________________________________________________________________________

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
Marszałek Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt uchwały w celu przygotowania –
na podstawie art. 84b ust. 4 Regulaminu Senatu – poprawionego sprawozdania.
W trakcie ponownego rozpatrywania projektu uchwały zostały zgłoszone nowe wnioski
(pkt III ppkt 3 zestawienia wniosków).
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. ponownie rozpatrzyły
projekt uchwały oraz zgłoszone do niego wnioski i wnoszą o przyjęcie bez poprawek
projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża zawartego w druku nr 748
(pkt I zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża

I.

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały:

Wniosek sen.
Ł. Abgarowicza
poparty przez
komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3.
1)

treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Wobec toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach,
urzędach i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na
wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia
3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża
zaniepokojenie decyzjami, które wspierając postawy nietolerancji wobec
symboli religijnych, godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa
i uczucia ludzi wierzących oraz burzą spokój społeczny.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się krytycznie do wyroku
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestionującego podstawy
prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech.
Krzyż – znak chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę
poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji,
towarzyszy Polsce we wszystkich ważnych momentach jej dziejów.
W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Kościół
Katolicki niósł pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie i był
miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się symbolem
nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną
Ojczyzną.
Przypominamy, że Krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest

Poprawka
mniejszości
KU, KPCPP
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zarazem świadectwem, jak i symbolem praw każdej istoty ludzkiej do
życia, wolności i godności. Nie jest przeciwko komukolwiek wymierzony
i nie może być tak traktowany. Krzyż jest symbolem uniwersalnych
wartości. To znak solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na
pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymczasem negowanie jego
uniwersalności zbiega się z nasilającą się we współczesnym świecie falą
prześladowań chrześcijan.
Wszelkie próby zakazu umieszczania Krzyża w szkołach,
szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być
poczytane za godzące w wolność sumienia i wyznania, naszą tradycję,
pamięć i dumę narodową.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do pełnego poszanowania
wolności sumienia i religii oraz systemu wartości stanowiących wspólne
dziedzictwo Europy.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziwą przykrością
konstatuje, że kontynuacja tej linii orzeczniczej wspierania przez
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nietolerancji symboli
religijnych może spowodować konieczność rozważenia przez Polskę
celowości pozostawania w jego jurysdykcji.
Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3.
2)

treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Wobec toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach,
urzędach i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na
wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia
3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża
zaniepokojenie decyzjami, które wspierając postawy nietolerancji wobec
symboli religijnych, godzą w wolność wyznania, lekceważą prawa
i uczucia ludzi wierzących oraz burzą spokój społeczny.
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Krzyż – znak chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę
poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji,
towarzyszy Polsce we wszystkich ważnych momentach jej dziejów.
W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Kościół
Katolicki niósł pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie i był
miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się symbolem
nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną
Ojczyzną.
Przypominamy, że Krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest
zarazem świadectwem, jak i symbolem praw każdej istoty ludzkiej do
życia, wolności i godności. Nie jest przeciwko komukolwiek wymierzony
i nie może być tak traktowany. Krzyż jest symbolem uniwersalnych
wartości. To znak solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na
pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymczasem negowanie jego
uniwersalności zbiega się z nasilającą się we współczesnym świecie falą
prześladowań chrześcijan.
Wszelkie próby zakazu umieszczania Krzyża w szkołach,
szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być
poczytane za godzące w wolność sumienia i wyznania, naszą tradycję,
pamięć i dumę narodową.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do pełnego poszanowania
wolności sumienia i religii oraz systemu wartości stanowiących wspólne
dziedzictwo Europy.
Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";
3)

treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"W obliczu toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach,
urzędach

i

przestrzeni

publicznej,

będącej

reakcją

na

wyrok

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia
3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej
przypomina, co następuje:
Wspomniany wyrok odnosił się do konkretnej sytuacji prawnej – we
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Włoszech umieszcza się Krzyż w salach lekcyjnych na podstawie
rozporządzenia ministra edukacji, a także zakazuje się eksponowania
innych symboli religijnych, co w Polsce nie ma miejsca.
Krzyż, główny symbol chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę
poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i
tolerancji, towarzyszył Polsce we wszystkich ważnych chwilach jej
dziejów. W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji
Kościół Katolicki niósł pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie i
był miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się
symbolem nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za
wolną Ojczyzną.
W

czasach

komunistycznego

reżimu

Kościół

Katolicki

pod

przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
postawił sobie za cel zachowanie w społeczeństwie polskim wartości
narodowych, za co był instytucjonalnie zwalczany przez ówczesne
państwo. To właśnie dzięki Kościołowi – i w nim – Polacy mogli
zachować choć odrobinę wolności, czcić pamięć swoich bohaterów,
obchodzić rocznice wielkich wydarzeń ze swoich dziejów, a kiedy
dojrzał czas, upomnieć się pod sztandarami „Solidarności” o swoją
godność, prawdę i wolność. W czarnych godzinach stanu wojennego
Kościół – jak zawsze w przeszłości – szeroko otworzył swoje podwoje
dla osób potrzebujących wsparcia, a także dla walczących o wolność. I
nie liczyło się wyznanie, liczyła się potrzeba człowieka lub jego
patriotyzm i zaangażowanie w Polską Sprawę. Krzyż, będący znakiem
chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu
na

wyznanie,

symbolem

powszechnie

akceptowanych

wartości

uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności
naszej Ojczyzny.
Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie próby zakazania umieszczania
Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w
Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę
narodową.
Apelujemy o zachowanie dystansu wobec wyroku Europejskiego
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Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i o poszanowanie Krzyża.
Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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