Krzyż będzie wisiał
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W związku z listem z dnia 4.01.2001 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP —
uprzejmie wyjaśniamy, że Pan Marszałek, o czym informowała także prasa, w odpowiedzi
parlamentarzystom w sprawie wywieszenia w sali posiedzeń Sejmu symbolu — uznał, iż
symbole związane z tradycjami humanistycznymi, są obecne w wystroju sali posiedzeń.
Podkreślił także szczegółowe miejsce krzyża w historii naszego narodu. Krzyż to nie tylko
wyraz wiary chrześcijańskiej, ale wartości, które przez tysiąclecia były i są podstawą polskiej
moralności oraz świadomości i zespolenia narodowego. Krzyż, obok godła i barw
Rzeczpospolitej wyeksponowany w sali posiedzeń Sejmu, dopełnia przeto symbolikę polskiej i
europejskiej
tradycji.
Powyższe stanowisko wyrażone zostało po uprzednich konsultacjach z klubami
parlamentarnymi.
z
STARSZY
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zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

