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UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 marca 1997 r.
w sprawie

więzi

Polaków i Polonii z

Senat odrodzonej i suwerennej Rzeczypospolitej
Polskiej, pomny dawnych i obecnych zasług wychodź
stwa polskiego dla budowy zrębów niepodległości
i autorytetu Macierzy:
-

podtrzymując szczytną tradycję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dziele ochrony praw i dorobku
Polaków za granicą;

-

widząc

nowe wyzwania wynikające z udziału Polski
w politycznych i gospodarczych procesach integracyjnych Europy
stwierdza:

-

Każdy Polak za granicą, posiadający polskie obywatelstwo, winien mieć takie same prawa jak Polak
mieszkający w Kraju;

-

Władze

III Rzeczypospolitej powinny doprowadzić
do szybkiego przywrócenia obywatelstwa polskiego naszym rodakom, zwłaszcza na Wschodzie, którzy sobie tego życzą;

-

Senat III Kadencji powoła niezwłocznie komisję
nadzwyczajną dla przygotowania wniosku o podję
cie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany
przepisów o obywatelstwie polskim.

III
Senat Rzeczypospolitej Polskiej z szacunkiem konstatuje rolę polskiego duchowieństwa w opiece nad
polskimi emigrantami i wyraża wolę harmonijnego
współdziałania z duszpasterstwem emigracyjnym i misyjnym w opiece nad rodakami w świecie .
IV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem
i wdzięcznością odnosi się do działalności organizacji
polonijnych działających za granicą, których celem było i jest pielęgnowanie wiary, języka polskiego i polskiego obyczaju, walka o poczucie godności narodowej Polaka, o jego dobre imię, utrzymywanie więzi
z Macierzą oraz szerokie korzystanie z bogactw polskiej
kultury narodowej.

V
- Senat Rzeczypospolitej Polskiej widzi pilną konieczność podjęcia nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie lepszego koordynowania akcji pomocy przez Macierz dla Polaków mieszkających na
stałe poza granicami;
-

Przy Senacie Rzeczypospolitej Polskiej utworzony
zostanie bank danych, zawierający informacje o ludziach nauki i specjalistach różnych dziedzin wiedzy, polskiego pochodzenia, działających w świe
cie, oraz o ich organizacjach;
Senat Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem
wita jednoczenie się organizacji polskich w świe
cie. Cieszy nas zacieśnianie współpracy Polonii
w Australii, Ameryce Północnej i Południowej,
zwłaszcza rozwój Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. Stąd też popieramy ideę budowy dla niej
Domu Polonii w Brukseli.

II
nadzieją witamy w Kraju Polaków ze świata. Obowiązkiem władz polskich jest zapewnić im uczestnictwo w kulturze polskiej za pośrednictwem mediów i poprzez powoływanie instytutów kultury

- Z

-

polskiej w krajach osiedlenia;
-

Pomni faktu, że największym dobrem wspólnym
Polaków w Ojczyźnie i na Obczyźnie jest nasza tysiącletnia kultura i narodowe tradycje, w celu
umocnienia wspólnego dla Polaków dorobku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanawia niezwłocznie podjąć inicjatywę ustawodawczą dla
ustanowienia Dnia Polonii.

Rej. 6/97

Macierzą.

Zwracamy się dziś do wszystkich naszych rodaków
świecie: jesteście Macierzy, Polsce potrzebni - jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni!
na

Marszałek

Senatu: A. Struzik
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POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 stycznia 1997 r.
o nadaniu orderu.
Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z później
szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90,
poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej odznaczony zostaje:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
publice Federalnej Niemiec

zamieszkały

w Re-

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jacek

Barełkowski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

