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Polszczyzna ∏àczy∏a w przesz∏oÊci i ∏àczy dziÊ
wszystkich Polaków, bez wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania, wiek, poglàdy polityczne i wszelkie inne ró˝nice
czy odr´bnoÊci. Nie ma innego dobra tak powszechne-
go i tak wa˝nego dla nas wszystkich, jak j´zyk ojczysty.

Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczu-
cia, uczymy mówiç nasze dzieci, wyznajemy wiar´, pi-
szemy wiersze. Mo˝emy mieç ró˝ne poglàdy, zajmo-
waç ró˝ne stanowiska w wielu kwestiach, mo˝emy si´
spieraç, dyskutowaç, ale zawsze b´dziemy to robiç po
polsku i nie jest oboj´tne, czy b´dzie to j´zyk ró˝no-
rodny i bogaty, pi´kny i poprawny, etyczny i estetycz-
ny, czy te˝ ubogi i prymitywny, pe∏en sloganów i nie-
poradnych sformu∏owaƒ, niepotrzebnych zapo˝yczeƒ
i wulgaryzmów.

J´zyk jest podstawowym sk∏adnikiem to˝samoÊci
Polaków i dobrem kultury narodowej.

Bioràc to pod uwag´, uchwala si´, co nast´puje:

Senat og∏asza rok 2006 Rokiem J´zyka Polskiego.

Senat wyra˝a przekonanie, ˝e w Roku J´zyka Pol-
skiego nale˝y pokazywaç polszczyzn´ w jej bogactwie
i w ca∏ej ró˝norodnoÊci — od j´zyka ogólnego do od-
mian regionalnych i gwar ludowych, w których cz´sto
wyra˝a si´ kultura ma∏ych ojczyzn; od stylów arty-
stycznych do wypowiedzi zawodowych i Êrodowisko-

wych, od j´zyka pokolenia najstarszego do gwary
m∏odzie˝owej. 

Zdaniem Senatu — w telewizji, w radiu, na ∏amach
prasowych nale˝y upowszechniaç wiedz´ o j´zyku,
propagowaç dobrà polszczyzn´ oraz kultur´ j´zyka.
To, jaka b´dzie polszczyzna, zale˝y przede wszystkim
od nas samych, od naszej postawy wobec j´zyka oj-
czystego; gospodarzami j´zyka sà bowiem wszyscy
nim si´ pos∏ugujàcy.

W opinii Senatu ochrona i rozwijanie j´zyka pol-
skiego pozwoli zachowaç to˝samoÊç kulturowà i Êwia-
domoÊç odr´bnoÊci we wspólnej, ale przecie˝ ró˝no-
rodnej Europie. WejÊcie do Unii Europejskiej spowo-
dowa∏o, ˝e troska o polszczyzn´ nabra∏a nowego wy-
miaru: nasz j´zyk sta∏ si´ piàtym (pod wzgl´dem licz-
by u˝ytkowników) j´zykiem Unii Europejskiej i istnieje
du˝a szansa na to, by sta∏ si´ tak˝e jednym z najwa˝-
niejszych j´zyków europejskich. PowinniÊmy wi´c nie
tylko dbaç o polszczyzn´ w kraju, lecz tak˝e upo-
wszechniaç jà poza granicami Polski. 

Polszczyzna nas ∏àczy i niech to b´dzie j´zyk boga-
ty, poprawny i pi´kny. Z tych wzgl´dów Senat zwraca
si´ do w∏adz publicznych i Polaków o ochron´, otacza-
nie opiekà i kultywowanie polszczyzny. 

Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz
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UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem J´zyka Polskiego

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Li-
tewskiej i Rady Najwy˝szej Ukrainy.

Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego Rze-
czypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Ukrainy,
zwanego dalej Zgromadzeniem Parlamentarnym, b´-
dzie rozpatrywanie spraw interesujàcych Sejm i Senat
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Republiki Litewskiej
oraz Rad´ Najwy˝szà Ukrainy, a tak˝e przyjmowanie
wspólnych w tym zakresie stanowisk. 

Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarne-
go okreÊli statut uchwalony przez Zgromadzenie Par-
lamentarne.

Prezydium Senatu powo∏a senackà cz´Êç polskiej
delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spoÊród
senatorów. 

Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marsza∏ek Senatu: B. Borusewicz


