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Wybory do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencji
21 paŸdziernika br. odby³y siê wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzi³y je: Pañstwowa Komisja Wyborcza, 40 okrêgowych komisji wyborczych i 25 476 obwodowych komisji wyborczych. W sk³ad obwodowych komisji wyborczych powo³ano 201 294
wyborców.
Liczba osób uprawnionych do g³osowania wynosi³a 30 615 471. Wziê³y w nim udzia³
(otrzyma³y karty do g³osowania) 16 494 503 osoby. Frekwencja wyborcza wynios³a 53, 88%.
Liczba kart wa¿nych wynios³a 16 475 672. Liczba g³osów niewa¿nych – 284 868, co stanowi 1, 73% ogólnej liczby g³osów. Liczba g³osów wa¿nych wynios³a 16 190 804, co stanowi
98, 27% ogólnej liczby g³osów.
Wybrano 100 senatorów zg³oszonych przez nastêpuj¹ce komitety wyborcze:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ – 39 senatorów,
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 60 senatorów,
Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu – 1 senatora.

Wybrani senatorowie

Liczba oddanych g³osów

Okrêg wyborczy nr 1 z siedzib¹ w Legnicy
1. MISIAK Tomasz Wojciech
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. SWAKOÑ Jacek
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. IDCZAK Witold Lech
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

161 392
134 680
107 234

Okrêg wyborczy nr 2 z siedzib¹ w Wa³brzychu
1. JURCEWICZ Stanis³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. LUDWICZUK Roman Edward
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

106 618
93 094

Okrêg wyborczy nr 3 z siedzib¹ we Wroc³awiu
1. KIERES Leon
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. DUDA Jaros³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. SIDOROWICZ W³adys³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

259 453
238 028
201 555
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Okrêg wyborczy nr 4 z siedzib¹ w Bydgoszczy
1. RULEWSKI Jan
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. PAW£OWICZ Zbigniew Micha³
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

142 054
140 606

Okrêg wyborczy nr 5 z siedzib¹ w Toruniu
1. PERSON Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. WYROWIÑSKI Jan
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. WOJTCZAK Micha³
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

115 650
112 966
103 087

Okrêg wyborczy nr 6 z siedzib¹ w Lublinie
1. CZELEJ Grzegorz
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. BENDER Ryszard Janusz
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. GOGACZ Stanis³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

173 848
168 651
148 299

Okrêg wyborczy nr 7 z siedzib¹ w Che³mie
1. CHRÓŒCIKOWSKI Jerzy Mieczys³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. CICHOSZ Lucjan
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. BERGIER Józef
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

100 748
89 207
77 989

Okrêg wyborczy nr 8 z siedzib¹ w Zielonej Górze
1. WONIAK Henryk Maciej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. IWAN Stanis³aw Antoni
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. DAJCZAK W³adys³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

140 123
136 153
90 322

Okrêg wyborczy nr 9 z siedzib¹ w £odzi
1. KWIATKOWSKI Krzysztof
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. GRUBSKI Maciej Tomasz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
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Okrêg wyborczy nr 10 z siedzib¹ w Piotrkowie Trybunalskim
1. WOJCIECHOWSKI Grzegorz Micha³
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. DOBKOWSKI Wies³aw Józef
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

81 692
76 708

Okrêg wyborczy nr 11 z siedzib¹ w Sieradzu
1. B£ASZCZYK Przemys³aw Jacek
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. OWCZAREK Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. TRZCIÑSKI Marek
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

119 872
108 851
100 704

Okrêg wyborczy nr 12 z siedzib¹ w Krakowie
1. BISZTYGA Stanis³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. SEPIO£ Janusz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. KLIMOWICZ Pawe³
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
4. CICHOÑ Zbigniew Jan
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

314 314
301 893
276 213
252 708

Okrêg wyborczy nr 13 z siedzib¹ w Nowym S¹czu
1. KOGUT Stanis³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. SKORUPA Tadeusz Wojciech
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

162 139
107 261

Okrêg wyborczy nr 14 z siedzib¹ w Tarnowie
1. KLIMA Maciej
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. WIATR Kazimierz Adam
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

104 393
101 918

Okrêg wyborczy nr 15 z siedzib¹ w P³ocku
1. FETLIÑSKA Janina
zg³oszona przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. SMULEWICZ Eryk Stanis³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

103 365
98 971

Okrêg wyborczy nr 16 z siedzib¹ w Radomiu
1. KARCZEWSKI Stanis³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

105 734
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2. SKURKIEWICZ Wojciech
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

82 746

Okrêg wyborczy nr 17 z siedzib¹ w Siedlcach
1. KRASKA Waldemar Jerzy
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. GÓRSKI Henryk
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. MAJKOWSKI Krzysztof
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

115 949
99 902
98 828

Okrêg wyborczy nr 18 z siedzib¹ w Warszawie I
1. BORYS-DAMIÊCKA Barbara
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP
2. PIESIEWICZ Krzysztof Marek
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. ROCKI Marek Dariusz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
4. ROMASZEWSKI Zbigniew
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

605 972
547 479
439 128
330 396

Okrêg wyborczy nr 19 z siedzib¹ w Warszawie II
1. ABGAROWICZ £ukasz Maria
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. ANDRZEJEWSKI Piotr £ukasz
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

223 704
156 498

Okrêg wyborczy nr 20 z siedzib¹ w Opolu
1. KNOSALA Ryszard
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. WACH Piotr
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. KRAJCZY Norbert Jan
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

148 981
126 302
74 512

Okrêg wyborczy nr 21 z siedzib¹ w Kroœnie
1. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. PIOTROWICZ Stanis³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

129 957
110 085

Okrêg wyborczy nr 22 z siedzib¹ w Rzeszowie
1. JAWORSKI Kazimierz
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
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2. ORTYL W³adys³aw Zenon
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. PUPA Zdzis³aw Stanis³aw
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

187 210
145 405

Okrêg wyborczy nr 23 z siedzib¹ w Bia³ymstoku
1. CIMOSZEWICZ W³odzimierz
zg³oszony przez KWW Cimoszewicz do Senatu
2. DOBRZYÑSKI Jan
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
3. PASZKOWSKI Bohdan Józef
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

175 839
148 917
129 371

Okrêg wyborczy nr 24 z siedzib¹ w Gdañsku
1. BORUSEWICZ Bogdan Micha³
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. GRZYB Andrzej Stefan
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. RACHOÑ Janusz W³odzimierz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

267 066
179 414
175 743

Okrêg wyborczy nr 25 z siedzib¹ w Gdyni
1. WITTBRODT Edmund Kazimierz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. KLEINA Kazimierz Mariusz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK Dorota Irvina
zg³oszona przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

244 214
220 390
141 701

Okrêg wyborczy nr 26 z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej
1. MUCHACKI Rafa³ Klemens
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. KOWALSKI S³awomir
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

118 120
116 866

Okrêg wyborczy nr 27 z siedzib¹ w Czêstochowie
1. SZEWIÑSKI Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. RYSZKA Czes³aw Wincenty
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

81 777
74 991

Okrêg wyborczy nr 28 z siedzib¹ w Gliwicach
1. PAÑCZYK-POZDZIEJ Maria
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP

147 115
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2. MISIO£EK Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

129 826

Okrêg wyborczy nr 29 z siedzib¹ w Rybniku
1. MOTYCZKA Antoni Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. GRUSZKA Tadeusz Jerzy
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

128 754
116 032

Okrêg wyborczy nr 30 z siedzib¹ w Katowicach
1. BOCHENEK Krystyna
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP
2. PIECHNICZEK Antoni Krzysztof
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. KORFANTY Bronis³aw Jan
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

255 792
207 243
129 984

Okrêg wyborczy nr 31 z siedzib¹ w Sosnowcu
1. MERES Zbigniew Henryk
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. SZALENIEC Zbigniew Marian
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

99 411
98 733

Okrêg wyborczy nr 32 z siedzib¹ w Kielcach
1. BANAŒ Grzegorz Piotr
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
2. OK£A Micha³
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. MASSALSKI Adam
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

177 432
136 787
134 185

Okrêg wyborczy nr 33 z siedzib¹ w Elbl¹gu
1. GORCZYCA Stanis³aw Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. SADOWSKI S³awomir
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

89 766
65 061

Okrêg wyborczy nr 34 z siedzib¹ w Olsztynie
1. GÓRECKI Ryszard Józef
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. KONOPKA Marek
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
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Okrêg wyborczy nr 35 z siedzib¹ w Kaliszu
1. ADAMCZAK Ma³gorzata
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP
2. WITCZAK Mariusz Sebastian
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. KALETA Piotr Marek
zg³oszony przez KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

138 502
123 876
88 977

Okrêg wyborczy nr 36 z siedzib¹ w Koninie
1. GRUSZCZYÑSKI Piotr Andrzej
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. NIEWIAROWSKI Ireneusz
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

83 019
77 676

Okrêg wyborczy nr 37 z siedzib¹ w Pile
1. AUGUSTYN Mieczys³aw
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. G£OWSKI Piotr Krzysztof
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

126 654
87 996

Okrêg wyborczy nr 38 z siedzib¹ w Poznaniu
1. ZIÓ£KOWSKI Marek
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. ROTNICKA Jadwiga
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP

280 859
261 378

Okrêg wyborczy nr 39 z siedzib¹ w Koszalinie
1. SZTARK Gra¿yna Anna
zg³oszona przez KW Platforma Obywatelska RP
2. ZIENTARSKI Piotr Benedykt
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

92 881
91 083

Okrêg wyborczy nr 40 z siedzib¹ w Szczecinie
1. ZAREMBA Krzysztof Piotr
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP
2. OLECH Jan
zg³oszony przez KW Platforma Obywatelska RP

203 922
162 875
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Posiedzenia Senatu

1. posiedzenie Senatu
W dniach 5, 6 i 9 listopada br. odby³o siê 1. posiedzenie Senatu VII kadencji. Obradom
przewodniczyli marsza³ek senior Ryszard Bender, marsza³ek Bogdan Borusewicz, wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
W posiedzeniu wziêli tak¿e udzia³: prezydent Lech Kaczyñski, marsza³kowie i wicemarsza³kowie Senatu ubieg³ych kadencji Andrzej Stelmachowski, Alicja Grzeœkowiak, Krzysztof Putra, nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyplomatycznego abp Józef Kowalczyk,
prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stêpieñ, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Ko³odziejski, prezes Narodowego Banku Polskiego S³awomir Skrzypek, przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji
Wyborczej Ferdynand Rymarz, rzecznik praw dziecka Ewa Sowiñska, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, wiceprezesi Najwy¿szej Izby Kontroli, zastêpca prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej.
W pierwszym
posiedzeniu Senatu
VII kadencji wziêli udzia³
marsza³kowie
i wicemarsza³kowie
ubieg³ych kadencji
oraz zaproszeni goœcie.
U góry od lewej:
rzecznik praw
obywatelskich Janusz
Kochanowski,
marsza³kowie Senatu
ubieg³ych kadencji
Andrzej Stelmachowski
i Alicja Grzeœkowiak,
przewodnicz¹cy
Pañstwowej Komisji
Wyborczej Ferdynand
Rymarz, prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego
Jerzy Stêpieñ.
U do³u od lewej:
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Micha³ Kamiñski, szef
Gabinetu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Maciej £opiñski, nuncjusz
apostolski, dziekan
korpusu dyplomatycznego
abp Józef Kowalczyk,
rzecznik praw dziecka
Ewa Sowiñska
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Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
wybór marsza³ka Senatu,
wybór wicemarsza³ków Senatu,
wybór sekretarzy Senatu,
powo³anie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
wybór Przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,
powo³anie sta³ych komisji senackich,
wybór przewodnicz¹cych sta³ych komisji senackich.

Przemówienie prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Pañstwo!
Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przypada mi w udziale zaszczyt otwarcia pierwszego posiedzenia Senatu siódmej ju¿ kadencji. Jak bowiem pamiêtamy,
wolne wybory do Senatu po raz pierwszy odby³y siê 4 czerwca 1989 r., w przeciwieñstwie do
wyborów do Sejmu, które po raz pierwszy w sposób wolny odby³y siê dopiero 27 paŸdziernika
roku 1991, bo wybory z 4 czerwca by³y jedynie czêœciowo wolne.
Szanowni Pañstwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Senat to izba wy¿sza naszego parlamentu, izba, która wykszta³ci³a siê z Rady Królewskiej jeszcze w koñcu XV wieku, izba, która by³a izb¹ arystokratyczn¹ w naszym kraju, poniewa¿ szlachecka Rzeczpospolita nie uznawa³a, przynajmniej formalnie, tytu³ów hrabiowskich
czy ksi¹¿êcych. To liczba krzese³, czyli miejsc w Senacie, wyznacza³a pozycjê danego rodu.
Senat istnia³ jako izba dzia³aj¹ca pod przewodnictwem trzeciego stanu sejmuj¹cego, czyli króla, a¿ do koñca trwania I Rzeczypospolitej. Istnia³ te¿ w II Rzeczypospolitej, a jego byt zosta³
przerwany wraz z jej koñcem. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w trakcie referendum, zreszt¹ referendum sfa³szowanego, w roku 1946 podstawowe pytanie, o które toczy³ siê spór
– chocia¿ mia³ on w istocie charakter symboliczny – to by³o pytanie o dalsze istnienie Senatu.
Opowiedzenie siê za dalszym jego istnieniem by³o równoznaczne z opowiedzeniem siê przeciwko komunizmowi, przeciwko komunizmowi, który ju¿ wtedy w zasadzie sprawowa³ w Polsce w³adzê, chocia¿ w³adzê jeszcze nie do koñca pe³n¹. Dlatego te¿ nie mo¿na zgodziæ siê
z tymi, którzy swego czasu chcieli Senat Rzeczypospolitej likwidowaæ.

Posiedzenie otworzy³
prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyñski
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Je¿eli istnia³a wolna Rzeczpospolita – wszystko jedno, czy pierwsza, czy druga, czy trzecia – to istnia³ te¿ Senat. I to jest zupe³nie wystarczaj¹cy powód, aby Senat jako wy¿sza izba
parlamentu zosta³ zachowany. Zosta³ zachowany w sk³adzie, który dziœ mo¿na ju¿ uznaæ za
tradycyjny. Ten Senat, wybierany tak jak w chwili obecnej, trwa ju¿ bowiem od siedmiu kadencji, no, powiedzmy, z pewnymi zmianami zwi¹zanymi z budow¹ terytorialn¹ naszego pañstwa.
St¹d te¿ jako prezydent Rzeczypospolitej chcia³bym siê w sposób bardzo zdecydowany
opowiedzieæ za zachowaniem Senatu, i to w jego dotychczasowym kszta³cie, zarówno dziœ,
kiedy zmiana raczej mu nie grozi, jak i wtedy, gdy w Sejmie powstanie jakaœ konstytucyjna wiêkszoœæ. Senat – raz jeszcze chcia³bym to powtórzyæ – istnia³ tak d³ugo, jak istnieje polski parlamentaryzm, istnieje zawsze wtedy, gdy Polska jest wolna. Chcemy wolnej Polski, a wiêc
chcemy i Senatu!
Panie i Panowie Senatorowie!
Senat uchodzi za izbê refleksji i ta refleksja jest potrzebna. Praca legislacyjna – na ogó³
z inicjatywy rz¹du, chocia¿ mamy te¿ wiele inicjatyw poselskich, a tak¿e pewn¹ liczbê prezydenckich – jest realizowana wœród wielu sprzecznoœci, wœród wielu inicjatyw, czêsto w oderwaniu od siebie s³usznych, ale razem powoduj¹cych sprzecznoœci. Dlatego te¿ spokojna
refleksja nad ustaw¹ – refleksja izby, która oczywiœcie jest izb¹ polityczn¹, poniewa¿ w kraju
rozwiniêtej partyjnej demokracji inaczej byæ nie mo¿e, niemniej jednak jest polityczna w nieco
mniejszym stopniu ni¿ izba ni¿sza, Sejm – ta spokojna praca i refleksja jest niezbêdna. I to drugi powód, dla którego Senat w dalszym ci¹gu funkcjonowaæ powinien. Ta senatorska refleksja
przynios³a ju¿ niejedn¹ bardzo znacz¹c¹ poprawkê do ustawy, a w³aœciwie do licznych ustaw,
pozwoli³a wy³apaæ ju¿ niejeden b³¹d, Senat wyszed³ te¿ z niejedn¹ cenn¹ inicjatyw¹.
Dzisiaj zaczynacie, Panie i Panowie, ju¿ siódm¹ kadencjê. Widzê tutaj na sali osoby, które mandat senatora sprawuj¹ bez przerwy od roku 1989. Byæ mo¿e nie s¹ one liczne, niemniej
jednak s¹ – wska¿ê tutaj pana senatora Romaszewskiego. Dlatego te¿, Szanowni Pañstwo,
chcia³bym wierzyæ, ¿e ta siódma kadencja bêdzie równie produktywna jak poprzednia, ¿e Senat sprawdzi siê w³aœnie jako izba refleksji, jako miejsce, gdzie wprawdzie tocz¹ siê spory, bo
te z istoty rzeczy w demokracji toczyæ siê musz¹, ale tocz¹ siê spokojniej, tocz¹ siê bez tej
swoistej retoryki charakterystycznej w szczególnoœci, niestety, dla Sejmu ostatniej kadencji,
i tocz¹ siê bez nadmiernej agresji. Tego wszystkim paniom i panom senatorom ¿yczê na te najbli¿sze, jak myœlê, tym razem nie dwa, a cztery lata.
Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e zgodnie z Regulaminem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powo³a³em na marsza³ka seniora pana senatora Bendera, który jest najstarszy spoœród senatorów obecnej kadencji.

Przemówienie marsza³ka seniora Ryszarda Bendera
Panie i Panowie Senatorowie!
Bêdê wyrazicielem woli chyba nas wszystkich, a nawet z ca³¹ pewnoœci¹ nas wszystkich,
gdy przeka¿ê wyrazy wdziêcznoœci panu prezydentowi za to wysokie uznanie, jakie ma dla instytucji Senatu, i za tê jego wiarê, ¿e Senat przetrwa, ¿e Senat bêdzie istnia³, ¿e Senat nie zniknie. Dziêkujê, Panie Prezydencie.
Ekscelencjo, Panie Prezydencie Najjaœniejszej Rzeczypospolitej! Panie i Panowie Senatorowie! Dostojni Goœcie! Wysoka Izbo!
Up³ynê³y zaledwie dwa lata od chwili, kiedy pan senator Kazimierz Kutz jako marsza³ek
senior otwiera³ pierwsze posiedzenie Senatu szóstej kadencji. Tymczasem jedyne, co sta³e
w polityce, czyli nag³a zmiana, spowodowa³o, i¿ zbieramy siê dzisiaj na pierwszym posiedzeniu Senatu kadencji siódmej. Z racji wieku i z woli pana prezydenta przypad³ mi zaszczyt przewodniczenia naszym obradom.
Wysoka Izbo!
Senat od pocz¹tku swych dziejów, od piêtnastego stulecia, zobowi¹zywa³ senatorów do
s³u¿enia sw¹ rad¹ Rzeczypospolitej i g³owie pañstwa, majestatowi królewskiemu. Odbudowa-
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ny w 1922 r., w Polsce odrodzonej, mimo licznych spiêæ, a nawet konfliktów politycznych
w górnych krêgach w³adzy i w Sejmie zdo³a³ Senat pe³niæ sw¹ historyczn¹ misjê. Dzia³o siê
tak dziêki m¹droœci i odpowiedzialnoœci naszych znakomitych poprzedników piêciu kadencji
miêdzywojennych. Przewa¿ali wœród nich ludzie wielkiego formatu, tacy jak: pierwszy marsza³ek senior, socjalista Boles³aw Limanowski; ludowcy Boles³aw Wys³ouch i B³a¿ej Stolarski; socjalistka Zofia Daszyñska-Goliñska; narodowiec ewangelik, a z czasem ludowiec
Józef Buzek; chadek Wojciech Korfanty; ksi¹¿ê Janusz Radziwi³³; narodowcy Marian Seyda
i Jan Stecki; wspó³twórca BBWR Janusz Jêdrzejewicz; ksi¹dz Józef Pr¹dzyñski, zamordowany przez Niemców w czasie wojny; Abraham Truskier, zamordowany przez Niemców; rabin Moj¿esz Schorr, zamordowany przez Sowietów; biskupi Stanis³aw Adamski i Adam
Stefan Sapieha. Ró¿nice polityczne i religijne nie przeszkadza³y im w roztropnej s³u¿bie dobru wspólnemu.
Senat, izba wy¿sza, izba refleksji, jak przed chwil¹ wspomnia³ pan prezydent Rzeczypospolitej, izba rozs¹dku i umiaru, potrafi³a utrzymaæ swój charakter tak¿e dziêki wybitnym marsza³kom – wymieñmy choæby Wojciecha Tr¹mpczyñskiego, pierwszego marsza³ka Senatu,
oraz jego nastêpców, Juliana Szymañskiego i W³adys³awa Raczkiewicza, póŸniejszego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodŸstwie, obu szczególnie zas³u¿onych dla Polonii.
Po II wojnie œwiatowej komuniœci, najzajadlejsi niszczyciele tradycji, postanowili zniszczyæ Senat. Odrodzi³ siê on dopiero w 1989 r., dziêki najwiêkszemu z polskich powstañ – zrywowi „Solidarnoœci”. Jego pierwsi marsza³kowie – Andrzej Stelmachowski, August
Che³kowski, Adam Struzik, obecna tutaj wœród nas pani marsza³ek Alicja Grzeœkowiak – uczynili wiele, by Senat na nowo sta³ siê wa¿n¹ instytucj¹ ¿ycia narodu i pañstwa, mimo mniejszych
ni¿ przed wojn¹ kompetencji.
Panie i Panowie Senatorowie!
Senat, nieprzeceniany nadmiernie przez media, zainteresowane g³ównie sejmowymi targami politycznymi, sk³ada siê przecie¿ z przedstawicieli obdarzonych zaufaniem zazwyczaj
przez sto, dwieœcie i wiêcej tysiêcy wyborców. Ma on st¹d, w porównaniu z Sejmem, szczególny mandat spo³eczny. To w³aœnie dziêki temu mo¿emy próbowaæ uwolniæ siê od nadmiaru roz-
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politykowania i, sine ira et studio, dbaæ o to, aby prawa stanowione przez Sejm by³y zgodne
z rozs¹dkiem, interesem narodowym i oczekiwaniami Polaków.
Wysoki Senacie!
Prymas Tysi¹clecia, kardyna³ Stefan Wyszyñski, mawia³ niejednokrotnie, ¿e po Bogu dla
nas, Polaków, najwa¿niejsza jest ojczyzna. Na stra¿y jej stoj¹ wspó³czesne instytucje demokratyczne. Nie zapomnijmy jednak o ostrze¿eniu najwybitniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych ubieg³ego wieku i wielkiego przyjaciela Polski, Ronalda Reagana, który
w typowych dla siebie prostych s³owach mówi³, ¿e bez Boga demokracja nie mo¿e przetrwaæ.
Wysoka Izbo!
Za piêædziesi¹t lat obrady Senatu dziewiêtnastej, a mo¿e dwudziestej kadencji otwiera³
bêdzie marsza³ek senior, który pewnie rozpoczyna w³aœnie studia w jednym z polskich uniwersytetów – oby móg³ on powiedzieæ z czystym sumieniem, ¿e Senat Rzeczypospolitej, odrodzonej po okresie komunistycznego zniewolenia, potrafi³ dobrze przys³u¿yæ siê ojczyŸnie,
a senatorowie, nie rezygnuj¹c ze swoich pogl¹dów, potrafili w sprawach najwa¿niejszych
wznieœæ siê ponad polityczne partykularyzmy, osobiste ambicje i animozje.
Wysoka Izbo, niech Bóg b³ogos³awi Polsce i naszej pracy w Senacie!
Wysoka Izbo, otwieram pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji.

Wybór marsza³ka Senatu
Na stanowisko marsza³ka Senatu zg³oszono jedn¹ kandydaturê – senatora Bogdana
Borusewicza.
W imieniu wnioskodawców kandydaturê senatora B. Borusewicza przedstawi³ senator
Marek Rocki:
Pan Bogdan Borusewicz zosta³ wybrany na senatora z okrêgu wyborczego nr 24
w Gdañsku. By³ kandydatem Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej
Polskiej. Jest bezpartyjny.
Pan Bogdan Borusewicz urodzi³ siê 11 stycznia 1949 r. w Lidzbarku Warmiñskim, dok¹d jego rodzice przybyli z Wilna. W maju 1968 r. jako uczeñ liceum sztuk plastycznych w Gdyni zosta³
aresztowany za druk i kolporta¿ ulotek popieraj¹cych protesty studentów. W 1975 r. ukoñczy³ na
Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek: historia.
W latach siedemdziesi¹tych pan senator Bogdan Borusewicz by³ wspó³organizatorem
opozycji demokratycznej w Lublinie i na Wybrze¿u. W 1976 r. uczestniczy³ w akcji pomocy robotnikom w Radomiu i zosta³ cz³onkiem Komitetu Obrony Robotników. W latach 1977–1978
wspó³organizowa³ Wolne Zwi¹zki Zawodowe Wybrze¿a. By³ tak¿e jednym z redaktorów pism
„Robotnik” i „Robotnik Wybrze¿a”.
W 1980 r. by³ organizatorem strajku sierpniowego w Stoczni Gdañskiej oraz wspó³twórc¹
postulatów strajkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierowa³ drugim strajkiem w Stoczni Gdañskiej w grudniu 1981 r. Przez ponad cztery lata ukrywa³ siê i dzia³a³ w podziemnych
strukturach NSZZ „Solidarnoœæ”. W latach 1984–1986 by³ cz³onkiem Tymczasowej Komisji
Koordynacyjnej, a nastêpnie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarnoœæ”. Zosta³ aresztowany
w 1986 r. Bra³ udzia³ w strajkach w Stoczni Gdañskiej w maju i sierpniu 1988 r. Od 1989 r. by³
cz³onkiem Prezydium, a w latach 1990–1991 przewodnicz¹cym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”.
Przez trzy kadencje, od 1991 do 2001 r., by³ pos³em na Sejm, najpierw z ramienia NSZZ
„Solidarnoœæ”, a od 1993 r. z ramienia Unii Wolnoœci. W pierwszej kadencji Sejmu przewodniczy³
Klubowi Parlamentarnemu NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. W drugiej kadencji by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego, a nastêpnie przewodnicz¹cym Komisji do spraw S³u¿b Specjalnych oraz zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji
Nadzwyczajnej do zbadania zgodnoœci z prawem dzia³añ organów pañstwowych dotycz¹cych
wniosku o wszczêcie postêpowania przygotowawczego w sprawie pope³nienia przestêpstwa
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przeciwko bezpieczeñstwu pañstwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez ministra
spraw wewnêtrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz realizacji tego wniosku.
W trakcie trzech kadencji Sejmu pracowa³ w: Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnoœci oraz Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê konstytucyjn¹ – Karta Praw i Wolnoœci, Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych, Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej, Komisji
Nadzwyczajnej do spraw kodeksu pracy.
W latach 1997-2000 by³ wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, gdzie miêdzy innymi nadzorowa³ Policjê. W latach 2001-2005 by³ wicemarsza³kiem
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i cz³onkiem zarz¹du województwa pomorskiego. W minionych dwóch latach, czyli w latach
2005–2007, by³ marsza³kiem Senatu szóstej kadencji. W tym czasie przewodniczy³ Parlamentarnemu Zespo³owi do spraw Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi.
Pan senator Borusewicz jest wdowcem. Jego ¿ona Alina Pieñkowska by³a dzia³aczk¹ opozycji i Solidarnoœci oraz senatorem drugiej kadencji Senatu Rzeczypospolitej. Ma dwoje dzieci.
W g³osowaniu tajnym nad wyborem marsza³ka Senatu siódmej kadencji oddano 99 g³osów, w tym 99 wa¿nych.
Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wynosi³a 50.
Za wyborem g³osowa³o 61 senatorów, przeciw 37, wstrzyma³ siê od g³osu 1 senator.
Senator B. Borusewicz uzyska³ wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów i przyj¹³ funkcjê marsza³ka Senatu.

Przemówienie marsza³ka Bogdana Borusewicza
Dziêkujê za wybór, dziêkujê za zaufanie. Pragnê pañstwa zapewniæ, ¿e bêdê dzia³a³
w taki sposób, aby Senat swój autorytet utrzyma³, abyœcie pañstwo byli zadowoleni z tego, ¿e
mo¿emy wspólnie funkcjonowaæ w tej Izbie. Chcê zapewniæ, ¿e bêdê razem z pañstwem budowa³ presti¿ Senatu.
Do najwa¿niejszych zadañ Senatu nale¿y praca legislacyjna, ale oprócz tego mamy obowi¹zki w stosunku do Polonii i Polaków na œwiecie, a tak¿e obowi¹zki, które na³o¿yliœmy na
siebie w poprzedniej kadencji i których pe³nienie trzeba kontynuowaæ – obowi¹zek wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi, z samorz¹dami terytorialnymi. I tutaj Senat, jak myœlê, bêdzie
nadal wype³niaæ pewn¹ lukê, która by³a widoczna.
Chcê pañstwa tak¿e zapewniæ, ¿e podejmiemy dyskusjê na temat przysz³ej roli Senatu
i przygotujemy siê do zmiany konstytucji w taki sposób, ¿eby wzmocniæ tê rolê i ¿eby izba wy¿sza by³a izb¹ samodzieln¹, nieco mniej powi¹zan¹ z izb¹ ni¿sz¹.
Chcê powiedzieæ, ¿e cieszê siê, i¿ nowy marsza³ek Sejmu goœci tutaj, i pogratulowaæ wyboru. Chcê podziêkowaæ tak¿e pani marsza³ek, panu marsza³kowi poprzednich kadencji – wa¿nych kadencji – za udzia³ w naszym pierwszym posiedzeniu siódmej kadencji. Chcê
podziêkowaæ panom marsza³kom seniorom: panu marsza³kowi seniorowi Senatu, a tak¿e panu
marsza³kowi seniorowi Sejmu - panu marsza³kowi Senatu za sprawne przeprowadzenie tej trudnej procedury, a panu marsza³kowi Sejmu za obecnoœæ. Obie Izby musz¹ dobrze wspó³pracowaæ. I jestem pewny, ¿e w tym sk³adzie personalnym ta wspó³praca bêdzie bardzo dobra.
Jeszcze raz dziêkujê pañstwu za to, ¿e zosta³em wybrany.

Wybór wicemarsza³ków Senatu
Na stanowiska wicemarsza³ków Senatu zg³oszono kandydatury senatorów: Krystyny
Bochenek, Zbigniewa Romaszewskiego i Marka Zió³kowskiego.
Kandydaturê senator K. Bochenek przedstawi³ senator Edmund Wittbrodt:
Pani senator, urodzona w Katowicach, ukoñczy³a filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Œl¹skim i od trzydziestu lat jest dziennikark¹ i publicystk¹ Polskiego Radia Katowice. W latach
2002–2004 by³a tak zwanym dyrektorem kreatywnym Radia Katowice.
Pani senator jest bezpartyjna.
Ma za sob¹ doœwiadczenie senatorskie. W 2004 r. w wyborach uzupe³niaj¹cych,
przeprowadzonych po wyborach do Parlamentu Europejskiego, zosta³a wybrana na senatora pi¹tej kadencji. By³ to wprawdzie tylko rok, ale potem, w 2005 r., zosta³a ponownie wybrana do Senatu z poparciem Platformy Obywatelskiej, i wtedy uzyska³a rekordowy w kraju
wynik, rekordowe poparcie – to by³o ponad 53%. W ostatnich wyborach, 21 paŸdziernika,
równie¿ uzyska³a poparcie na poziomie 54,6%. I w ten sposób zosta³a senatorem ju¿ trzeciej kadencji.

POSIEDZENIA SENATU

20

Senator Edmund Wittbrodt
przedstawi³ kandydaturê
senator Krystyny Bochenek
na wicemarsza³ka Senatu

W minionej kadencji pani senator przewodniczy³a senackiej Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu.
Pani senator jest cz³onkini¹ Rady Jêzyka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, przewodnicz¹c¹ Komisji Jêzyka w Mediach, przewodnicz¹c¹ Rady Œl¹skiego Funduszu Stypendialnego i wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Programowej TVP Polonia.
Pani senator jest wyj¹tkowo aktywna. To ona zainicjowa³a w minionej kadencji uczynienie
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2006 Rokiem Jêzyka Polskiego, który rozpoczyna³
siê zreszt¹ tutaj, w Senacie, w ten sposób, ¿e parlamentarzyœci brali udzia³ w pisaniu dyktanda.
To ona by³a organizatorem wielu konferencji naukowych, miêdzy innymi na temat jêzyka polskiej
legislacji, jêzyka polskich polityków pocz¹tku XXI w., inicjatorem Festiwalu Jêzyka Polskiego
2006 r., w którym bra³a udzia³ ogromna, piêciotysiêczna grupa uczestników. Pani senator uczestniczy³a tak¿e w przygotowaniu XV Œwiatowego Forum Mediów Polonijnych.
W pracy dziennikarskiej pani Krystyna Bochenek zajmuje siê upowszechnianiem kultury
jêzyka polskiego i popularyzacj¹ zdrowia. Fenomenem jest uczynienie zjawiskiem ogólnopolskim, a nawet szerzej, œwiatowym, mo¿na powiedzieæ, dyktanda z jêzyka polskiego. To ju¿
pañstwo znacie, to ju¿ dzieje siê od dwudziestu lat, to ju¿ jest tradycja, ¿e tysi¹ce uczestników
pisze to dyktando. Obecnie nawet i w Pary¿u, i w Wiedniu, i w Grodnie, i w Szwecji, i na Litwie
to dyktando jest organizowane.
Pani senator jest równie¿ animatork¹ wielu zdarzeñ medialnych i akcji charytatywnych.
S¹ to akcje na rzecz ratowania na przyk³ad Oddzia³u Hematologii Dzieciêcej w Zabrzu, na
rzecz osób chorych, niepe³nosprawnych. Wspiera dzia³ania na rzecz budowy hospicjów. Pani
senator jest równie¿ pomys³odawczyni¹ i organizatork¹ masowych imprez promuj¹cych profilaktykê zdrowia, honorowe oddawanie krwi, profilaktykê raka piersi, zapobieganie próchnicy.
Pani senator propaguje tak¿e ¿ycie wolne od dymu tytoniowego. Ponadto organizuje wiele akcji zwi¹zanych z licytacjami, ze zbieraniem œrodków na wsparcie czy to Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, czy takich przedsiêwziêæ, jak odbudowa gmachu Opery Œl¹skiej. To, co
zas³uguje na szczególne wyró¿nienie, to fakt, ¿e pani senator jest pomys³odawczyni¹ akcji
„Krzes³a do nauki”, dziêki której od trzech lat pozyskiwane s¹ fundusze na stypendia dla zdolnych œl¹skich studentów z niezamo¿nych rodzin.
Ca³a ta dzia³alnoœæ spowodowa³a, ¿e pani senator otrzyma³a liczne nagrody, miêdzy innymi nagrodê imienia Boles³awa Prusa za uœwiadamianie Polakom potêgi jêzyka polskiego.
To s¹ nagrody za wybitny dorobek wzbogacaj¹cy wartoœci kultury regionu i kraju, w dziedzinie
kultury, na przyk³ad za dyktando. Pani senator by³a dwukrotnie nominowana do nagrody imienia Dariusza Fikusa, któr¹ przyznaje „Rzeczpospolita”, jak równie¿ zdoby³a tytu³ Radiowej
Osobowoœci Roku. Je¿eli zaœ chodzi o dzia³alnoœæ w obszarze publicystyki zwi¹zanej z medycyn¹ i dzia³ania spo³eczne na rzecz zdrowia, to pani senator dwukrotnie otrzyma³a nagrodê
ministra zdrowia, ró¿nego rodzaju odznaczenia, wyró¿nienia, na przyk³ad odznaczenie „Zas-
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³u¿onemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”, odznakê Fundacji „Promocja Zdrowia”; i tego typu wyró¿nieñ mo¿na wymieniæ jeszcze wiele.
Pani senator jest wspó³autork¹ czterech ksi¹¿ek o tytu³ach: „Jubileuszowe Dyktando
Ogólnopolskie”, „Chirurdzy i detektywi”, „Jak Krystyna z Krystyn¹”, „Dobry zawód. Rozmowy
z lekarzami”.
Pani senator jest mê¿atk¹, ma dwoje dzieci. Jej m¹¿ jest profesorem medycyny, kardiochirurgiem.
Konkluduj¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e pani senator jest osob¹ niezwykle aktywn¹, jest
osob¹ wyj¹tkowo wra¿liw¹, i to widaæ w tym, jak liczne s¹ obszary jej dzia³ania.
A poza tym zwrócê uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê – bêdziemy mogli w tej kadencji,
siódmej kadencji Senatu, mieæ wicemarsza³ka kobietê. Myœlê, ¿e to jest te¿ ogromnie wa¿ne
dla Senatu.
Senator Andrzej Mazurkiewicz przedstawi³ kandydaturê senatora Z. Romaszewskiego:
Kiedy mówi siê: Zbigniew Romaszewski, to w³aœciwie wszystko jest jasne. Cz³owiek
instytucja, ogromna legenda polskiej „Solidarnoœci”, polskiego podziemia, walki o prawa
cz³owieka.
Zbigniew Romaszewski urodzi³ siê w 1940 r. w Warszawie. Wraz z matk¹ zosta³ wywieziony do obozu pracy Gross-Rosen. PóŸniejsze lata jego ¿ycia to czas kariery naukowej na
Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki, gdzie ukoñczy³ studia magisterskie, nastêpnie obroni³ doktorat w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
Ale ta czêœæ ¿yciorysu pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego jest niczym w porównaniu z tym, co zrobi³ dla ojczyzny, dla odzyskania jej niepodleg³oœci. Pan senator Romaszewski po protestach w Radomiu i w Ursusie w 1976 r. uczestniczy³ w organizowanej przez
Komitet Obrony Robotników akcji pomocy osobom represjonowanym. Od 1977 r. by³ cz³onkiem Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR, prowadzi³ Biuro Interwencyjne rejestruj¹ce
przypadki ³amania praw cz³owieka i nios¹ce pomoc ofiarom bezprawia. Na prze³omie 1979
i 1980 r. zorganizowa³ Komisjê Helsiñsk¹, nadzoruj¹c¹ wprowadzenie w ¿ycie postanowieñ
KBWE. To w³aœnie pod jego redakcj¹ komisja opublikowa³a Raport Madrycki, kompleksowo
omawiaj¹cy stan przestrzegania praw cz³owieka w PRL. Raport ten powsta³ w oparciu o konkretne, zarejestrowane przez Biuro Interwencji, wypadki ³amania praw cz³owieka. W tamtych
czasach, w czasach Polski komunistycznej, trzeba by³o mieæ niezwyk³¹ odwagê i byæ cz³owiekiem silnego charakteru, aby przeciwstawiæ siê ustrojowi totalitarnemu. Do tych w³aœnie ludzi
nale¿a³ Zbigniew Romaszewski.
Lata osiemdziesi¹te to czas, kiedy pan senator kierowa³ Komisj¹ Interwencji i Praworz¹dnoœci NSZZ „Solidarnoœæ”, zosta³ wybrany do Prezydium Zarz¹du Regionu Mazowsze
„Solidarnoœæ” i nastêpnie do komisji krajowej. A potem – stan wojenny i wiêzienie, i procesy.

Senator Andrzej Mazurkiewicz
przedstawi³ kandydaturê senatora
Zbigniewa Romaszewskiego na
wicemarsza³ka Senatu
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Zbigniew Romaszewski by³ s¹dzony w dwóch kolejnych procesach twórców Radia Solidarnoœæ i KSS KOR. Po zwolnieniu z wiêzienia dalej prowadzi³ dzia³alnoœæ w podziemiu – kierowa³
Komisj¹ Interwencji i Praworz¹dnoœci NSZZ „Solidarnoœæ”, która dokumentowa³a wszystkie
wypadki represji, jakim poddawana by³a opozycja. Organizowa³ pomoc dla strajkuj¹cych robotników, miêdzy innymi w Stalowej Woli, w Nowej Hucie, w Szczecinie, w Gdañsku, na Górnym Œl¹sku. Jeszcze w czasach PRL, w 1988 r., zorganizowa³ nielegaln¹, choæ jawn¹,
Pierwsz¹ Miêdzynarodow¹ Konferencj¹ Praw Cz³owieka, która odby³a siê w koœciele w Mistrzejowicach, uczestniczy³o w niej ponad tysi¹c osób z ró¿nych krajów. Druga taka miêdzynarodowa konferencja odby³a siê w 1990 r. w Leningradzie i pozwoli³a na spotkanie ludzi
skrzywdzonych z terenu ca³ego Zwi¹zku Radzieckiego z czo³owymi obroñcami praw cz³owieka na œwiecie. Trzeci¹ konferencjê praw cz³owieka pan senator zorganizowa³ w piêædziesi¹t¹
rocznicê uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. Ta konferencja odby³a siê ju¿
w Warszawie, w roku 1998.
Pan senator jest ¿onaty. ¯ona Zofia zajmuje siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, córka – Agnieszka Romaszewska-Guzy jest dziennikark¹.
Jest jeszcze jeden bardzo, bardzo wa¿ny aspekt, na który chcia³bym zwróciæ uwagê Wysokiego Senatu. Pan senator Zbigniew Romaszewski jest senatorem od samego pocz¹tku reaktywowania Wysokiej Izby, od roku 1989, nieprzerwanie. Jako jedyny z senatorów
zasiadaj¹cych na tej sali jest senatorem ju¿ siódm¹ kadencjê. Œwiadczy to o ogromnym zaufaniu, jakim spo³eczeñstwo obdarza pana senatora i œwiadczy to równie¿ o jego pozycji, nie tylko
jako dzia³acza dawnej opozycji, ale tak¿e jako cz³owieka, który w czasach wolnej, demokratycznej Polski swoj¹ postaw¹ i prac¹ w Senacie potrafi dobrze s³u¿yæ Polsce.
S¹dzê – i bêdê tu wyrazicielem nie tylko w³asnych myœli, ale równie¿ myœli moich kolegów z klubu senatorskiego Prawa i Sprawiedliwoœci – ¿e pan senator Zbigniew Romaszewski
swoj¹ dzia³alnoœci¹, trudn¹, ciê¿k¹, w czasach opozycji, kiedy niejednokrotnie, trzeba to uczciwie powiedzieæ, ryzykowa³ ¿yciem i zdrowiem, swoim i osób najbli¿szych, dzia³alnoœci¹ w Senacie przez siedem kadencji, ciê¿k¹, solidn¹ prac¹ zdoby³ tak¹ pozycjê, która uprawnia nas
wszystkich do tego, abyœmy mogli z czystym sumieniem, nie patrz¹c na ró¿nicê i podzia³y polityczne, powierzyæ mu funkcjê wicemarsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Senator Maria Pañczyk-Pozdziej przedstawi³a kandydaturê senatora M. Zió³kowskiego:
Senator Marek Zió³kowski urodzi³ siê 6 marca 1949 r. w Poznaniu. Jest synem Janusza
Zió³kowskiego, senatora pierwszej kadencji Senatu RP.
W 1971 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
£ódzkiego, a w 1976 r. studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym tej¿e
uczelni. W 1974 r. uzyska³ stopieñ doktora socjologii, w 1980 r. doktora habilitowanego,

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej
przedstawi³a kandydaturê
senatora Marka Zió³kowskiego
na wicemarsza³ka Senatu
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a w 1990 r. tytu³ profesora. Od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym.
Od 1981 do 1991 r. piastowa³ szereg odpowiedzialnych funkcji
w ró¿nych uczelniach wy¿szych i w Polskiej Akademii Nauk. Jest
autorem i wspó³autorem kilkunastu ksi¹¿ek, w tym kilku nagrodzonych, a tak¿e licznych artyku³ów w jêzyku polskim, angielskim i francuskim. Wielokrotnie przebywa³ za granic¹, wyk³adaj¹c miêdzy
innymi na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Francji.
Jest cz³onkiem wielu organizacji w kraju i za granic¹, miêdzy
innymi Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Kapitu³y Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Od 1992 r. jest przewodnicz¹cym Komisji Nauk
Spo³ecznych Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i wielokrotnie
reprezentowa³ Polskê w tej organizacji. Od 2002 r. jest wiceprzewodnicz¹cym Rady Spo³ecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznañskim. Od 1996 r. sprawuje funkcjê konsula honorowego Republiki
Francuskiej w Poznaniu. Jest cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ” od
1980 r. W latach 1984–1987 przewodniczy³ podziemnej Radzie Nauki „Solidarnoœci” w Poznaniu, przyznaj¹cej miêdzy innymi stypendia
naukowe. W 1990 r. zosta³ cz³onkiem-za³o¿ycielem Partii Chrzeœcijañskich Demokratów, nastêpnie by³ cz³onkiem Porozumienia Polskich Chrzeœcijañskich Demokratów, a do koñca 2003 r. Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego – Ruchu Nowej Polski. Jest cz³onkiem
Platformy Obywatelskiej. Jest ¿onaty, ma trzy córki. W ostatnich wyborach uzyska³ rekordow¹ liczbê g³osów – 63% poparcia.
Ja jeszcze dodam, ¿e my, senatorowie szóstej kadencji, pamiêtamy senatora Marka Zió³kowskiego jako wicemarsza³ka Senatu, który bardzo sprawnie, merytorycznie i nierzadko dowcipnie
prowadzi³ obrady Senatu. Celowo podkreœlam, ¿e dowcipnie, bo nie
jest to takie czêste w Wy¿szej Izbie, Izbie Refleksji. I nale¿y jeszcze
powiedzieæ o senatorze Marku Zió³kowskim, ¿e jest cz³owiekiem bardzo kole¿eñskim, bardzo przyjaznym ludziom i nigdy nie odmawia nikomu pomocy, na co liczymy i teraz, gdy zostanie wicemarsza³kiem
Senatu, w co nie w¹tpiê.
Gor¹co rekomendujê senatora Marka Zió³kowskiego na stanowisko wicemarsza³ka Senatu.
W sprawie wyboru wicemarsza³ków Senatu przeprowadzono
g³osowanie tajne, przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania.
Oddano 98 g³osów, w tym wa¿nych 98. Wymagana bezwzglêdna
wiêkszoœæ g³osów wynosi³a 50.
Za kandydatur¹ senator K. Bochenek g³osowa³o 88 senatorów, senatora Z. Romaszewskiego – 42 senatorów, senatora
M. Zió³kowskiego – 91 senatorów. Wybrani zostali senatorowie
K. Bochenek i M. Zió³kowski.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek

Wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski

Wybór sekretarzy Senatu
Zgodnie z regulaminem Senat wybiera ze swego grona od szeœciu do oœmiu sekretarzy Senatu. Przewodnicz¹cy posiedzeniu marsza³ek Bogdan Borusewicz zaproponowa³ powierzenie
funkcji sekretarzy senatorom: Ma³gorzacie Adamczak, Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk,
Przemys³awowi B³aszczykowi, Stanis³awowi Gorczycy, Waldemarowi Krasce, Andrzejowi
Mazurkiewiczowi, Andrzejowi Szewiñskiemu i Gra¿ynie Sztark.
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Nad wyborem sekretarzy przeprowadzono g³osowanie ³¹czne. Za wyborem przedstawionych kandydatów g³osowa³o 95 senatorów, 1 by³ przeciw. Wobec wyniku g³osowania Izba podjê³a uchwa³ê w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Powo³anie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich
Do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zg³osili siê senatorowie:
Piotr £.J. Andrzejewski, Mieczys³aw Augustyn, Józef Bergier, Zbigniew Cichoñ, Krzysztof Kwiatkowski, Stanis³aw Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Szaleniec,
Marek Trzciñski, Piotr Zientarski.
Przedstawione kandydatury poddano pod g³osowanie. Senat jednomyœlnie, 90 g³osami,
zaakceptowa³ je i podj¹³ uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Wybór przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich
Podczas swego pierwszego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wysunê³a kandydaturê senatora Piotra Zientarskiego na przewodnicz¹cego komisji.
Konwent Seniorów zapozna³ siê z t¹ propozycj¹ i zaopiniowa³ j¹ pozytywnie.
Kandydaturê senatora P. Zientarskiego na przewodnicz¹cego komisji regulaminowej
przedstawi³ senator Zbigniew Szaleniec:
Pan senator Piotr Zientarski ma piêædziesi¹t piêæ lat, jest prawnikiem i wywodzi siê z rodziny prawniczej. Ukoñczy³ poznañski Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Tam te¿ odby³
aplikacjê s¹dow¹, zakoñczon¹ egzaminem sêdziowskim. Zda³ równie¿ egzamin radcowski
i ukoñczy³ aplikacjê adwokack¹. Od 1977 r. jest adwokatem i cz³onkiem adwokatury.
W latach osiemdziesi¹tych obroñca w procesach politycznych. Broni³ miêdzy innymi
Gabrielê Cwojdziñsk¹, póŸniejsz¹ pani¹ senator pierwszej kadencji.
Tak¿e w latach osiemdziesi¹tych by³ pe³nomocnikiem i doradc¹ prawnym biskupa Ignacego Je¿a, któremu pomaga³ w organizowaniu diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej.
Poza dzia³alnoœci¹ prawnicz¹ pan senator zajmuje siê równie¿ dzia³alnoœci¹ kulturaln¹
i dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, szczególnie na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Pan senator Piotr Zientarski jest odznaczony miêdzy innymi najwy¿szym odznaczeniem
adwokackim – Adwokatura Zas³u¿onym, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych i Niedowidz¹cych.
Pan Piotr Zientarski by³ senatorem szóstej kadencji. W poprzedniej kadencji by³ cz³onkiem i jednoczeœnie wiceprzewodnicz¹cym w³aœnie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – doskonale sprawdzi³ siê w tej funkcji.
Na zakoñczenie dodam, ¿e rekomendujê pana Piotra Zientarskiego w imieniu komisji,
która jednog³oœnie wnosi o podjêcie uchwa³y powo³uj¹cej na jej przewodnicz¹cego Piotra
Zientarskiego.
Proponowan¹ kandydaturê poddano pod g³osowanie. Za g³osowa³o 84 senatorów,
przeciw 8, a 3 wstrzyma³o siê od g³osu. Senat podj¹³ zatem uchwa³ê w sprawie wyboru senatora P. Zientarskiego na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
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Drugie i trzecie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Projekt zmiany Regulaminu Senatu zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. Mia³ on na
celu stworzenie podstaw prawnych oraz wewnêtrznych procedur podejmowania przez Senat
czynnoœci maj¹cych doprowadziæ do wykonywania orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz
dokonanie zmian dotycz¹cych sta³ych komisji senackich.
Marsza³ek Senatu skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich. Pierwsze czytanie projektu zosta³o przeprowadzone w tym samym dniu na posiedzeniu komisji. Komisja przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Na posiedzeniu plenarnym przedstawi³ je senator Piotr Zientarski.
Po dyskusji i uwzglêdnieniu poprawek zg³oszonych przez senatorów przyst¹piono do
trzeciego czytania projektu uchwa³y. Komisja regulaminowa przedstawi³a dodatkowe sprawozdanie, przeg³osowano poszczególne poprawki, a nastêpnie Izba 56 g³osami, przy 36 przeciw,
podjê³a uchwa³ê w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Powo³anie sta³ych komisji senackich
Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Zientarski przedstawi³ projekt uchwa³y w sprawie powo³ania komisji senackich. Senator poinformowa³, ¿e komisja rozpatrzy³a zg³oszenia senatorów do sta³ych komisji Senatu i na podstawie
art. 14 ust. 1 regulaminu przedstawia projekt uchwa³y.
Izba jednomyœlnie, 90 g³osami, zaakceptowa³a ten projekt i podjê³a uchwa³ê w sprawie
powo³ania komisji senackich.

Wybór przewodnicz¹cych sta³ych komisji senackich
Senator Piotr Zientarski, sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, poinformowa³, ¿e rozpatrzy³a ona wnioski komisji senackich w sprawie wyborów kandydatów na przewodnicz¹cych komisji i na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu
przedstawia projekt uchwa³y w tej sprawie.
Senat przeg³osowa³ poszczególne kandydatury i podj¹³ uchwa³ê o wyborze:
– senatora Tomasza Misiaka – na przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej,
– senatora Piotra £ukasza Juliusza Andrzejewskiego – na przewodnicz¹cego Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu,
– senatora Kazimierza Wiatra – na przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
– senatora Andrzeja Mazurkiewicza – na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej,
– senatora Zbigniewa Romaszewskiego – na przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci,
– senatora Mieczys³awa Augustyna – na przewodnicz¹cego Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej,
– senatora Jerzego Chróœcikowskiego – na przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska,
– senatora Mariusza Witczaka – na przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
– senatora Andrzeja Persona – na przewodnicz¹cego Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
– senatora Edmunda Wittbrodta – na przewodnicz¹cego Komisji Spraw Unii Europejskiej,
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– senatora Leona Kieresa – na przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych,
– senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego – na przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej,
– senatora W³adys³awa Sidorowicza – na przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia.

Oœwiadczenia
Oœwiadczenia do protoko³u przekazali senatorowie: Maciej Grubski i Krzysztof Kwiatkowski, Janina Fetliñska, Grzegorz Banaœ.
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Prezydium Senatu

9 listopada br. odby³o siê 1. posiedzenie Prezydium Senatu.
Podczas posiedzenia rozpatrzono oœwiadczenia o spe³nieniu warunków do otrzymania
uposa¿enia senatorskiego lub wniosków o przyznanie uposa¿enia uzupe³niaj¹cego z³o¿onych
przez senatorów VII kadencji. Podjêto tak¿e uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzêdowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji zwi¹zanej z wykonywaniem
mandatu.
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Z prac komisji senackich
6 listopada 2007 r.
Odby³y siê dwa posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Pierwsze posiedzenie, zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu, zwo³a³ marsza³ek
Bogdan Borusewicz. Otwieraj¹c posiedzenie, marsza³ek zaproponowa³, ¿eby porz¹dek obrad
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich obejmowa³ tylko jeden punkt – wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji. Porz¹dek obrad komisja przyjê³a przez aklamacjê.
Nastêpnie marsza³ek poinformowa³, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu
g³osowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa siê za pomoc¹ opieczêtowanych
kart do g³osowania. Na podstawie listy obecnoœci stwierdzi³, ¿e w posiedzeniu komisji bierze
udzia³ wymagana liczba senatorów i zwróci³ siê do senatorów o zg³aszanie kandydatów na
przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Senator Zbigniew Szaleniec zg³osi³ kandydaturê senatora Piotra Zientarskiego. Marsza³ek B. Borusewicz zapyta³ senatora P. Zientarskiego, czy wyra¿a zgodê na kandydowanie. Senator P. Zientarski zgodê wyrazi³. Nastêpnie marsza³ek zapyta³, czy s¹ inne kandydatury.
Wobec braku innych kandydatur zamkn¹³ listê zg³oszeñ i zwróci³ siê o zg³oszenie trzech osób
do przeprowadzenia tajnego g³osowania. Do sk³adu komisji skrutacyjnej zg³osili siê senatorowie: Józef Bergier, Krzysztof Kwiatkowski i Marek Trzciñski. Marsza³ek Senatu zarz¹dzi³ przeprowadzenie g³osowania tajnego. Komisja skrutacyjna przeprowadzi³a tajne g³osowanie
i sporz¹dzi³a protokó³.
Marsza³ek B. Borusewicz odczyta³ protokó³ tajnego g³osowania w sprawie wyboru kandydata na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Za wyborem
senatora P. Zientarskiego g³osowa³o 10 senatorów. W zwi¹zku z wynikiem g³osowania senator
P. Zientarski zosta³ kandydatem na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw
Senatorskich. Ustalono, ¿e jego kandydaturê zarekomenduje Izbie senator Z. Szaleniec.
Tego samego dnia komisja przeprowadzi³a pierwsze czytanie skierowanego przez marsza³ka Senatu projektu uchwa³y Izby w sprawie zmiany Regulaminu Senatu i zgodnie z art. 80
ust. 2 Regulaminu Senatu przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Komisja po rozpatrzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu uchwa³y wprowadzi³a do niego poprawki
i wnios³a o przyjêcie jednolitego projektu uchwa³y z poprawkami. Sprawozdawc¹ stanowiska
komisji zosta³ senator P. Zientarski.
Rozpatrywany projekt zmiany Regulaminu Senatu mia³ na celu stworzenie podstaw prawnych oraz wewnêtrznych procedur podejmowania przez Senat czynnoœci maj¹cych doprowadziæ do wykonywania orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz dokonanie zmian
dotycz¹cych sta³ych komisji senackich polegaj¹cych na ustanowieniu Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu w miejsce Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Nauki i Edukacji.

9 listopada 2007 r.
Na swym pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem wicemarsza³ka Marka Zió³kowskiego, zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej. Senatorowie wybrali kandydata na
przewodnicz¹cego komisji.
Kandydaturê senatora Tomasza Misiaka zg³osi³ senator Antoni Motyczka. Sylwetkê kandydata przedstawi³ senator Stanis³aw Jurcewicz. Do przeprowadzenia g³osowania tajnego po-
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wo³ano senatorów: Stanis³awa Koguta, Eryka Smulewicza i Marka Trzciñskiego. Zgodnie
z protoko³em g³osowania za kandydatur¹ senatora T. Misiaka opowiedzia³o siê 16 senatorów,
2 osoby by³y przeciw, a 5 wstrzyma³o siê od g³osu.
Komisja postanowi³a, ¿e kandydaturê senatora T. Misiaka przedstawi Izbie senator
S. Jurcewicz.
***
Odby³o siê pierwsze w siódmej kadencji Senatu posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, poœwiêcone wyborowi kandydata na przewodnicz¹cego komisji. Posiedzeniu
przewodniczy³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski. W dyskusji senator Jaros³aw Duda zg³osi³
kandydaturê senatora Mieczys³awa Augustyna.
G³osowanie tajne w sprawie wyboru kandydata na przewodnicz¹cego komisji przeprowadzi³a komisja w sk³adzie: senatorowie J. Duda, Stanis³aw Kogut i Jan Rulewski. Powo³ani
przez wicemarsza³ka Senatu senatorowie stwierdzili, ¿e kandydaturê senatora M. Augustyna
popar³o 4 senatorów, 2 osoby by³y przeciw.
Ustalono, ¿e kandydaturê senatora M. Augustyna zarekomenduje Izbie senator J. Duda.
***
Pod przewodnictwem wicemarsza³ek Krystyny Bochenek odby³o siê pierwsze w szóstej
kadencji posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Porz¹dek obrad przewidywa³ wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji. W dyskusji senator Stanis³aw Piotrowicz
zarekomendowa³ na to stanowisko senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów: Krzysztofa Piesiewicza,
S. Piotrowicza oraz Jacka Swakonia, wziê³o udzia³ 5 senatorów, którzy jednomyœlnie opowiedzieli siê za kandydatur¹ senatora Z. Romaszewskiego.
Ustalono, ¿e kandydata zaaprobowanego przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi Izbie senator S. Piotrowicz.
***
Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, któremu przewodniczy³a wicemarsza³ek Krystyna Bochenek, przeprowadzono wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji senator Adam Massalski zg³osi³ i zarekomendowa³ kandydaturê senatora Kazimierza Wiatra. Nie zg³oszono innych kandydatur.
Do przeprowadzenia g³osowania tajnego w tej sprawie zg³osili siê senatorowie: Ma³gorzata Adamczak, Józef Bergier i Ryszard Górecki.
Po przeprowadzeniu tajnych wyborów senatorowie sporz¹dzili protokó³ tajnego g³osowania. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 14 senatorów. Wyboru senatora K. Wiatra dokonano jednomyœlnie, 14 g³osami.
Wobec wyników g³osowania wicemarsza³ek K. Bochenek stwierdzi³a wybór kandydatury senatora K. Wiatra na przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Postanowiono, ¿e podczas posiedzenia plenarnego tê kandydaturê zarekomenduje Izbie senator
R. Górecki.
***
Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zadecydowali o przedstawieniu Senatowi kandydatury senatora Jerzego Chróœcikowskiego na przewodnicz¹cego
komisji. Posiedzeniu komisji poœwiêconemu tej sprawie przewodniczy³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
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W dyskusji kandydaturê senatora J. Chróœcikowskiego zg³osi³ senator Zdzis³aw Pupa.
W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Gra¿ynê Sztark, Wojciecha Skurkiewicza i Micha³a Wojtczaka, kandydaturê senatora J. Chróœcikowskiego popar³o 14 senatorów, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
Ustalono, ¿e zaakceptowan¹ kandydaturê na przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska zarekomenduje Izbie senator Z. Pupa.
***
Pierwszemu w siódmej kadencji posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przewodniczy³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.
Zgodnie z porz¹dkiem obrad komisja przeprowadzi³a wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji.
Po zg³oszeniu przez senatora Stanis³awa Jurcewicza kandydatury senatora Mariusza
Witczaka senatorowie Jadwiga Rotnicka, Marek Konopka i S³awomir Sadowski przeprowadzili
g³osowanie tajne.
W g³osowaniu za kandydatur¹ senatora M. Witczaka opowiedzia³o siê 9 senatorów,
1 osoba by³a przeciw, 1 wstrzyma³a siê od g³osu, oddano 1 g³os niewa¿ny.
Ustalono, ¿e przyjêt¹ kandydaturê na posiedzeniu plenarnym zarekomenduje senator
S. Jurcewicz.
***
Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi kandydaturê senatora Andrzeja Persona na przewodnicz¹cego komisji.
Pierwszemu w siódmej kadencji posiedzeniu komisji przewodniczy³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.
W dyskusji kandydaturê senatora A. Persona zg³osi³ senator Piotr Zientarski.
W g³osowaniu tajnym, które przeprowadzili senatorowie: Roman Ludwiczuk, Marek Konopka i Czes³aw Ryszka, kandydaturê senatora A. Persona przyjêto 21 g³osami, przy 1 g³osie
przeciw i 1 wstrzymuj¹cym siê. Do zarekomendowania Izbie na posiedzeniu plenarnym zaaprobowanego kandydata zobowi¹zano senatora P. Zientarskiego.
***
Porz¹dek dzienny pierwszego w siódmej kadencji posiedzenia Komisji Ustawodawczej
przewidywa³ wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji. Posiedzeniu przewodniczy³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
W dyskusji kandydaturê senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego przedstawi³ senator Leon
Kieres.
W g³osowaniu tajnym, które przeprowadzili senatorowie Gra¿yna Sztark, L. Kieres i Bohdan Paszkowski, kandydaturê senatora K. Kwiatkowskiego przyjêto jednomyœlnie, 5 g³osami.
Wobec wyników g³osowania komisja postanowi³a zarekomendowaæ Izbie kandydaturê
senatora K. Kwiatkowskiego na przewodnicz¹cego komisji. Ustalono, ¿e na posiedzeniu plenarnym przyjêt¹ kandydaturê przedstawi wicemarsza³ek M. Zió³kowski.
***
Pod przewodnictwem wicemarsza³ka Marka Zió³kowskiego zebra³a siê po raz pierwszy
w siódmej kadencji Komisja Zdrowia. Tematem posiedzenia by³ wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji.
Podczas dyskusji senator Micha³ Ok³a zg³osi³ kandydaturê senatora W³adys³awa Sidorowicza. Nastêpnie odby³o siê g³osowanie tajne w sprawie wyboru kandydata na przewodni-
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cz¹cego Komisji Zdrowia, które przeprowadzili senatorowie: Jaros³aw Duda, Waldemar
Kraska i Zbigniew Paw³owicz. W g³osowaniu kandydaturê senatora W. Sidorowicza poparto jednomyœlnie, 10 g³osami.
Komisja postanowi³a, ¿e kandydaturê senatora W. Sidorowicza zarekomenduje Izbie senator M. Ok³a.
***
Podczas pierwszego w siódmej kadencji posiedzenia Komisji Obrony Narodowej senatorowie postanowili przedstawiæ Izbie kandydaturê senatora Andrzeja Mazurkiewicza na
przewodnicz¹cego komisji. Posiedzeniu w tej sprawie przewodniczy³a wicemarsza³ek Krystyna Bochenek.
W dyskusji kandydaturê senatora A. Mazurkiewicza zarekomendowa³ senator Henryk
Górski. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez komisjê w sk³adzie: senatorowie Maciej Grubski, Zbigniew Meres i Piotr Wach, wziê³o udzia³ 10 senatorów, którzy jednomyœlnie
opowiedzieli siê za kandydatur¹ senatora A. Mazurkiewicza.
Wobec wyników g³osowania Komisja Obrony Narodowej postanowi³a zarekomendowaæ
Senatowi kandydaturê senatora A. Mazurkiewicza na przewodnicz¹cego komisji. Ustalono, ¿e
podczas posiedzenia plenarnego tê kandydaturê przedstawi senator H. Górski.
***
Pod przewodnictwem marsza³ka Bogdana Borusewicza odby³o siê pierwsze w siódmej
kadencji Senatu posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. Porz¹dek dzienny posiedzenia
przewidywa³ wybór kandydata na przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji kandydaturê senatora Leona Kieresa zg³osi³ senator Tomasz Misiak. Nastêpnie senatorowie Andrzej Mazurkiewicz, Janusz Rachoñ i Marek Rocki przeprowadzili tajne g³osowanie, w którym senator L. Kieres uzyska³ jednomyœlne poparcie. Za jego kandydatur¹
oddano 10 g³osów.
Ustalono, ¿e kandydaturê senatora L. Kieresa na przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych przedstawi Izbie senator T. Misiak.
***
Pierwszemu w siódmej kadencji Senatu posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej
przewodniczy³ marsza³ek Bogdan Borusewicz. Pod jego przewodnictwem senatorowie wybrali
kandydata na przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji kandydaturê senatora Edmunda Wittbrodta zg³osi³ senator Jan Wyrowiñski.
W tajnym g³osowaniu przeprowadzonym przez komisjê skrutacyjn¹ w sk³adzie: senatorowie
Jerzy Chróœcikowski, Roman Ludwiczuk i Mariusz Witczak, senator E. Wittbrodt uzyska³
poparcie 11 senatorów, 1 osoba by³a przeciw.
Ustalono, ¿e podczas posiedzenia plenarnego zaakceptowan¹ przez Komisjê Spraw
Unii Europejskiej kandydaturê zarekomenduje Izbie senator J. Wyrowiñski.
***
Podczas pierwszego w siódmej kadencji posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu senatorowie postanowili przedstawiæ Izbie kandydaturê senatora Piotra £.J. Andrzejewskiego na przewodnicz¹cego komisji. Posiedzeniu w tej sprawie przewodniczy³a
wicemarsza³ek Krystyna Bochenek.
W dyskusji kandydaturê senatora P.£.J. Andrzejewskiego zarekomendowa³ senator
Adam Massalski. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez komisjê w sk³adzie: senatorowie Andrzej Grzyb, Wojciech Skurkiewicz i Micha³ Wojtczak, wziê³o udzia³ 12 senatorów,
którzy jednomyœlnie opowiedzieli siê za kandydatur¹ senatora P.£.J. Andrzejewskiego.
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Wobec wyników g³osowania Komisja Kultury i Œrodków Przekazu postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi kandydaturê senatora P.£.J. Andrzejewskiego na przewodnicz¹cego komisji. Ustalono, ¿e podczas posiedzenia plenarnego tê kandydaturê przedstawi senator
A. Massalski.
***
Odby³y siê trzy posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Senatorowie rozpatrzyli skierowany przez Senat na 1. posiedzeniu projekt uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu oraz wnioski zg³oszone w toku dyskusji w drugim czytaniu. Komisja popar³a 3 spoœród 23 zg³oszonych wniosków i wnios³a o ich przyjêcie przez Izbê
wraz z jednolitym projektem uchwa³y.
Na podstawie art. 82 ust. 4, w zwi¹zku z art. 84c Regulaminu Senatu, senator Krzysztof
Piesiewicz wycofa³ 2 wnioski.
Ustalono, ¿e sprawozdanie w imieniu komisji przedstawi Izbie senator Zbigniew Szaleniec. Do stanowiska komisji zg³oszono szereg wniosków mniejszoœci; na ich sprawozdawcê
wyznaczono senatora Piotra £.J. Andrzejewskiego.
Tego samego dnia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a zg³oszenia senatorów do sta³ych komisji Senatu RP.
Komisja postanowi³a przed³o¿yæ Izbie, na podstawie art. 14 ust.1 Regulaminu Senatu,
projekt uchwa³y w sprawie powo³ania i ustalenia sk³adów komisji senackich
zgodnie z wnioskami senatorów. Na sprawozdawcê komisji podczas posiedzenia plenarnego
zosta³ wskazany senator Piotr Zientarski.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a nastêpnie wnioski komisji senackich w sprawie wyboru kandydatów na przewodnicz¹cych komisji. Komisja postanowi³a przed³o¿yæ Izbie, na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, projekt uchwa³y
w sprawie wyboru przewodnicz¹cych komisji zgodnie z wnioskami komisji. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji wyznaczono senatora P. Zientarskiego.
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Kontakty miêdzynarodowe

11 listopada br. marsza³ek Bogdan Borusewicz uczestniczy³ w ambasadzie Litwy
w Warszawie w otwarciu wystawy „Wojna po Wojnie: antysowiecki opór zbrojny na Litwie w latach 1944–1953”.
Po uroczystoœci odby³o siê spotkanie marsza³ka B. Borusewicza z prezydentem Republiki Litewskiej Valdasem Adamkusem oraz wiceprzewodnicz¹cym Sejmu Republiki Litewskiej
Ceslovasem Jursenasem.
Prezydent V. Adamkus poinformowa³ marsza³ka, i¿ odby³ rozmowê z desygnowanym na
premiera Polski Donaldem Tuskiem i wyrazi³ nadziejê na dalszy rozwój wspó³pracy miêdzy naszymi krajami.
Marsza³ek Senatu podkreœli³ znaczenie stosunków polsko-litewskich i zaznaczy³, ¿e
w polskiej polityce zagranicznej nie bêdzie zmian co do jej kierunków. Marsza³ek zapewni³, ¿e
nowy rz¹d wy³oniony po paŸdziernikowych wyborach parlamentarnych, wywodz¹cy siê – tak
jak poprzedni – z krêgu solidarnoœciowego, bêdzie prowadzi³ podobn¹ politykê zagraniczn¹.
Bêdzie te¿ d¹¿y³ do polepszenia stosunków, m.in. z Niemcami i Rosj¹.
Prezydent V. Adamkus podkreœli³, ¿e zamierza aktywnie uczestniczyæ w rozwi¹zywaniu
wspólnych problemów, w tym wci¹¿ uci¹¿liwych spraw w stosunkach dwustronnych, takich jak
pisownia polskich nazwisk czy nak³ady na polskie szkolnictwo na Litwie. Prezydent doda³, ¿e
niektóre propozycje rozstrzygniêæ s¹ w parlamencie i ma nadziejê na szybkie rozwi¹zanie tych
kwestii.
Marsza³ek B. Borusewicz wyrazi³ nadziejê na szybkie uregulowanie spornych zagadnieñ,
gdy¿ zbyt d³ugo absorbuj¹ one nasz¹ uwagê w dwustronnych kontaktach. Marsza³ek przypomnia³ te¿ o idei trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwy¿szej Ukrainy,
Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, która nie mo¿e na razie
wejœæ w ¿ycie z uwagi na sytuacjê na Ukrainie.
Prezydent V. Adamkus poinformowa³ o swej rozmowie z prezydentem Ukrainy, który wyrazi³ optymizm co do rozwoju sytuacji w jego kraju.
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Kronika senacka

5 listopada br. przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej Ferdynad Rymarz
wrêczy³ w Senacie senatorom-elektom zaœwiadczenia o wyborze ich 21 paŸdziernika br.
na senatorów Rzeczpospolitej Polskiej Senatu VII kadencji.
Podczas uroczystoœci przewodnicz¹cy PKW podkreœli³, ¿e mandat senatora to wielki zaszczyt, satysfakcja, ale i odpowiedzialnoœæ. Obowi¹zkiem w³adzy publicznej jest poszanowanie i ochrona godnoœci cz³owieka, stanowi¹cej Ÿród³o wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
„¯yczê, aby w centrum pañstwa wysi³ków ustawodawczych zawsze znajdowa³ siê cz³owiek
i jego rzeczywiste dobro (...), aby troska o dobro wspólne, dobro pañstwa polskiego stanowi³o
najwy¿szy cel dzia³añ” – powiedzia³ F. Rymarz.

Przewodnicz¹cy
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Ferdynad Rymarz
wrêczy³ senatorom elektom
zaœwiadczenia o wyborze
na senatorów Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencji

SENACKA

38

Poprzedniego dnia senatorowie-elekci przebywali w Kancelarii Senatu, gdzie przekazano im informacje m.in. o organizacji biur senatorskich, œwiadczeniach, dotycz¹ce oœwiadczeñ
maj¹tkowych; odby³y siê te¿ konsultacje prawne. Senatorowie-elekci zapoznali siê z technik¹
g³osowania za pomoc¹ aparatury znajduj¹cej siê w sali obrad Senatu oraz przeszli szkolenie
przez ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zwiedzili budynki parlamentu. W Archikatedrze Warszawskiej odby³a siê msza œwiêta dla parlamentarzystów, celebrowana przez arcybiskupa Kazimierza Nycza.
***
8 listopada br. w Gdañsku marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci podpisania umowy za³o¿ycielskiej Europejskiego Centrum Solidarnoœci (ECS). Sygnatariuszami umowy s¹: minister kultury i dziedzictwa narodowego, marsza³ek województwa
pomorskiego, prezes Fundacji Centrum Solidarnoœci, przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”
i prezydent miasta Gdañska. Podczas uroczystoœci nominacjê na stanowisko dyrektora ECS
odebra³ o. Maciej Ziêba.
„Cieszê siê, ¿e do¿y³em do tego momentu. Kiedy po strajku rozchodziliœmy siê do domów, mieliœmy poczucie, ¿e wziêliœmy udzia³ w wielkiej sprawie. To by³o nam tak bliskie i tak
oczywiste, ¿e nie czuliœmy potrzeby budowania muzeów, centrów, ale teraz taka potrzeba jest.
Mam nadziejê, ¿e ta inicjatywa nie skoñczy siê wraz z naszym pokoleniem” – powiedzia³ podczas uroczystoœci marsza³ek B. Borusewicz.
Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Janusz Œniadek zauwa¿y³, ¿e powstanie ECS bêdzie spe³nieniem marzeñ Polaków, aby powsta³a instytucja na miarê zdarzeñ, które rozpoczê³y siê w Sierpniu ’80, i przemian, które siê póŸniej dokona³y.
Dyrektor ECS o. M. Ziêba podkreœli³, ¿e chce stworzyæ instytucjê, gdzie wszyscy, którzy
siê z ni¹ zetkn¹ w jakikolwiek sposób, „doznawali solidarnoœci i ¿eby to doznanie solidarnoœci
przekazywali innym ludziom”.
Celem dzia³ania ECS jest upamiêtnienie i przekazanie nastêpnym pokoleniom przes³ania Solidarnoœci; inspirowanie nowych inicjatyw o charakterze obywatelskim i kulturalnym.
Podstaw¹ dzia³alnoœci centrum bêdzie sta³a ekspozycja na temat Solidarnoœci, centralne
archiwum Solidarnoœci i biblioteka multimedialna, sale kinowo-teatralne, oœrodek naukowo-badawczy zajmuj¹cy siê histori¹ Solidarnoœci, a tak¿e centrum edukacyjne i szkoleniowe,
przeznaczone zw³aszcza dla m³odzie¿y, dzia³aczy spo³ecznych i zwi¹zkowych. 13 grudnia br.
rozstrzygniêty zostanie miêdzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibê ECS. Budynek
ma stan¹æ w roku 2010.
W ECS maj¹ znaleŸæ siê tak¿e np. Centralne Archiwum Solidarnoœci, biblioteka, siedziba
biura Lecha Wa³êsy i organizacji pozarz¹dowych nawi¹zuj¹cych do idei Solidarnoœci. Ma tam
tak¿e powstaæ kaplica poœwiêcona pamiêci Jana Paw³a II.
Europejskie Centrum Solidarnoœci ma ponadto monitorowaæ przestrzeganie praw cz³owieka na œwiecie i upowszechniaæ idee demokracji, wolnoœci i niepodleg³oœci. Integraln¹ jego
czêœæ bêd¹ stanowiæ: sala BHP, w której w sierpniu 1980 r. podpisano Porozumienia Sierpniowe, II Brama Stoczni oraz plac Solidarnoœci z Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców. W sumie
teren ECS ma zaj¹æ ok. 1 ha powierzchni.
Pierwsza czêœæ Europejskiego Centrum Solidarnoœci zosta³aby otwarta w sierpniu 2010 r.
na terenie Stoczni Gdañskiej, w 30. rocznicê Sierpnia ’80.
Akt erekcyjny pod budowê ECS podpisa³o 31 sierpnia 2005 r. prawie 30 prezydentów
i premierów, goszcz¹cych w Gdañsku podczas obchodów 25. rocznicy Sierpnia ’80. Dokument parafowali tak¿e m.in. przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej José Manuel Barroso,
L. Wa³êsa, abp Stanis³aw Dziwisz jako legat papie¿a Benedykta XVI oraz szef NSZZ „Solidarnoœæ” J. Œniadek.
Podczas drugiej czêœci posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu omówiono,
a nastêpnie jednog³oœnie przyjêto stanowisko komisji w sprawie powo³ania instytucji kultury
– Europejskiego Centrum Solidarnoœci w Gdañsku. Posiedzenie na ten temat odby³o siê
17 paŸdziernika br.
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Z koncepcj¹ powstania centrum zapozna³a siê Komisja Kultury i Œrodków Przekazu Senatu VI kadencji. W przyjêtym 7 listopada 2006 r. stanowisku komisja zwróci³a siê do wszystkich, od których zale¿y powo³anie do ¿ycia Europejskiego Centrum Solidarnoœci w Gdañsku,
aby nie szczêdzili si³ i œrodków, wspieraj¹c tê szczytn¹ inicjatywê. Podkreœlono równie¿, ¿e nie
by³o w¹tpliwoœci co do s³usznoœci tej inicjatywy i potrzeby istnienia w Polsce, w³aœnie w Gdañsku, Europejskiego Centrum Solidarnoœci.
***
11 listopada br. odby³y siê uroczyste obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. W uroczystej
odprawie wart na pl. Pi³sudskiego w Warszawie wziêli udzia³ m.in. prezydent Lech Kaczyñski
z ma³¿onk¹, prezydent Litwy Valdas Adamkus, desygnowany na premiera Donald Tusk, marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele parlamentu, cz³onkowie rz¹du, generalicja, duchowieñstwo, kombatanci oraz harcerze.
Przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza z³o¿ono wieñce. W imieniu Senatu wieniec z³o¿yli marsza³ek B. Borusewicz i senator Marek Rocki. Z³o¿ono tak¿e kwiaty przy pomniku marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego.
Podczas uroczystoœci prezydent L. Kaczyñski przypomnia³, ¿e „89 lat temu spe³ni³ siê
sen ca³ych pokoleñ Polaków. Po 123 latach niewoli, 146 lat od pierwszego rozbioru, Polska odzyska³a niepodleg³oœæ”.
W swoim przemówieniu prezydent Litwy V. Adamkus podkreœli³, ¿e wolnoœæ to najwiêksza wartoœæ narodowa, któr¹ trzeba stale pielêgnowaæ i jej broniæ. Doda³, ¿e dziêki polskiej i litewskiej walce o niepodleg³oœæ Europa jest bardziej bezpieczna.
Nastêpnie w Pa³acu Prezydenckim prezydent L. Kaczyñski wrêczy³ odznaczenia za wybitne zas³ugi dla niepodleg³oœci Polski i nominacje na wy¿sze stopnie kilkudziesiêciu osobom,
m.in. ¿o³nierzom AK, dzia³aczom „Solidarnoœci” i ROPCiO. Odznaczeni zostali te¿ dotychczasowy dowódca Marynarki Wojennej adm. Roman Krzy¿elewski i Edward Pietrzyk, by³y dowódca Wojsk L¹dowych i ambasador w Iraku, który w paŸdzierniku odniós³ powa¿ne obra¿enia
podczas zamachu w Bagdadzie.
Tysi¹ce warszawiaków obejrza³o w niedzielê historyczn¹ defiladê. Przez centrum stolicy
przemaszerowa³y pododdzia³y reprezentacyjne Wojska Polskiego, Policji, Stra¿y Granicznej,
Szwadron Kawalerii WP oraz cz³onkowie grup rekonstrukcji historycznej i harcerze ubrani
w mundury m.in. powstañców wielkopolskich, ¿o³nierzy z wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
miêdzywojennych kawalerzystów i ¿o³nierzy kampanii wrzeœniowej 1939 r.
Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w ca³ym kraju odprawiano msze œwiête w intencji ojczyzny. W Warszawie biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz P³oski w czasie homilii podkreœla³, ¿e
wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest tak¿e wielkim zadaniem. Przypomnia³, ¿e
przez lata niewoli myœl o niepodleg³oœci ¿y³a w sercach Polaków dziêki Koœcio³owi i jego pracy
narodowej wœród wszystkich warstw i stanów.
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