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Senat RP ustanowił rok 2006
Rokiem Języka Polskiego. W uchwale
napisano m.in., że Senat zwraca się
do władz publicznych i Polaków o
ochronę, otaczanie opieką i kulty-
wowanie polszczyzny. „W Roku
Języka Polskiego należy pokazywać
polszczyznę w jej bogactwie i w całej
różnorodności - od języka ogólnego
do odmian regionalnych i gwar ludo-
wych, w których często wyraża się
kultura małych ojczyzn” - czytamy w
uchwale.

Przypomniano w niej, że w
2006 roku mija dwusetna rocznica
rozpoczęcia edycji pierwszego
słownika języka polskiego Samuela
Bogumiła Lindego. Według Senatu,
powinniśmy nie tylko dbać o polsz-
czyznę w kraju, ale i upowszechniać
ją poza granicami Polski. „Polsz-
czyzna nas łączy i niech to będzie
język bogaty, poprawny i piękny” -
zaapelował Senat w uchwale.

Oficjalna inauguracja Roku
Języka Polskiego odbyła się 21 lutego
w Senacie. W trakcie uroczystości
posłowie i senatorowie z poszcze-
gólnych partii zasiadających w
parlamencie poddali się dyktandu z
języka polskiego. Tekst dyktanda pisał
jeden odważny poseł lub senator
reprezentujący Klub, a kilku-
nastoosobowa reprezentacja Klubu
pracowała wspólnie z nim nad
tekstem. Tytuł «Bezbłędnego Klubu
Parlamentarnego» otrzymał klub
Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie
pozostałe zdobyły drugie miejsca,
które należą im się na pewno za
odwagę, poczucie humoru i troskę o

«ojczyznę - polszczyznę».
W Roku Języka Polskiego

przewidziane są następujące imprezy:
konkursy dla dziennikarzy, konkursy
szkolne i międzyszkolne (pt. „Czy
znasz język ojczysty”) oraz Dzień Bez
Błędów w Prasie. W październiku w
katowickim Spodku odbędzie się
Festiwal Języka Polskiego -
największe wydarzenie obchodów
Roku Języka Polskiego. Wybrany
zostanie tam mistrz polskiego słowa
oraz mistrz ortografii.

Kalendarz imprez związa-
nych z Rokiem Języka Polskiego
dostępny jest pod adresem: http://
www.senat.gov.pl/k6/agenda/wydarz/
2006/2006k.htm

Więcej informacji o Roku
Języka Polskiego na stronie: http://
www.s ena t .gov. p l /k6 /a genda /
2006.htm

Materiał zamieszczony na
prośbę redakcji audycji „Nasz Głos”
z Rygi (Łotwa)
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Rok 2006 Rokiem
Języka Polskiego

Polska chce być
aktywnym członkiem UE,
wspierać demokratyczne

procesy na Ukrainie, zacieśniać
strategiczne partnerstwo z USA; zależy
nam też na normalnych stosunkach z Rosją
- zapowiedział szef MSZ Stefan Meller w
swym expose w Sejmie. Szef MSZ
wygłosił oświadczenie na temat celów
polityki zagranicznej na 2006 rok.

Minister spraw zagranicznych
uważa, że polska polityka zagraniczna
powinna być polityką ponadpartyjną,
gwarantującą elementy «podstawowej
ciągłości». Stwierdził, że «z ufnością
spogląda w przyszłość», ponieważ
dostrzega zgodność posłów różnych
ugrupowań  przy «podstawowych
zrębach» polskiej polityki zagranicznej.
Dyplomacja - dodał - powinna być «sferą
zagadnień», w której zgadzamy się co do
podstawowych jej kierunków. Minister
odniósł się też do pytań związanych z
obecnością polskich wojsk w Iraku.
Przypomniał, że liczebność naszej misji
została zmniejszona, a jej charakter zmie-
nił się ze stabilizacyjnej na szkoleniową.

Według niego, „promując Polskę
w świecie nie możemy zapomnieć o
Polonii oraz polskich mniejszościach
narodowych. Będzie to również w jakiejś
mierze promowanie ich samych, Polaków
rozsianych na wszystkich kontynentach”.
„Jednocześnie konsekwentnie będziemy
udzielać pomocy Polonii oraz mniej-
szościom polskim za granicą, zwłaszcza
w kultywowaniu polskości i języka
polskiego. Stanowczo stawać też będzie-
my w obronie ich praw wszędzie tam,
gdzie wskutek niedemokratycznych
praktyk – tak jak np. na Białorusi - są one
naruszane” - dodał.

Serwis Polska-Polacy

Szef MSZ przedsta-
wił cele polityki
zagranicznej Polski

na 2006 r.
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