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Dobiega koñca siódma kadencja odrodzonego Senatu, Izby, która funkcjonuje nieprzerwanie ju¿ po-
nad dwadzieœcia lat. Koniec kadencji to bardzo dobry czas na podsumowanie.

Mówi siê o Senacie jako o izbie refleksji. Oznacza to, ¿e nasze funkcjonowanie jest uzasadnione spra-
wowaniem pieczy nad jakoœci¹ prawa stanowionego w Sejmie, kontroli nieograniczaj¹cej siê tylko i wy-
³¹cznie do kwestii techniki legislacyjnej, lecz szerzej, kontroli racjonalnoœci przyjmowanych ustaw. By ta
kontrola by³a wykonywana skutecznie, musi byæ spe³nionych kilka warunków. Senat musi byæ wzglêdnie
niezale¿ny od rz¹du i Sejmu, musi mieæ czas na refleksjê i odpowiednie wsparcie merytoryczne. Musi te¿
byæ realnym forum œcierania siê pogl¹dów, twardej, ale rzeczowej dyskusji. Ta dyskusja bêdzie mo¿liwa,
gdy szanowane bêd¹ dobre obyczaje i prawa opozycji. Jeœli te warunki bêd¹ spe³nione, Senat bêdzie móg³
dokonywaæ rzeczy wielkich. Wiemy wszyscy, czego dokona³ Senat pierwszej kadencji pod kierownictwem
profesora Stelmachowskiego tworz¹cy podstawy lokalnej samorz¹dnoœci. Powszechne by³o wówczas Ti-
schnerowskie rozumienie cnoty politycznej jako respektu dla prawdy, uznania dla rozumu w³asnego i wy-
borców, wiary w to, ¿e ludzie s¹ darem dla polityka i ¿e takim darem s¹ dla niego równie¿ przeciwnicy
polityczni otwieraj¹cy mu oczy na inne strony spo³ecznej rzeczywistoœci. Pokuœmy siê o ocenê naszej ka-
dencji z tej perspektywy.

Otwieraj¹c pierwsze posiedzenie obecnej kadencji, ówczesny prezydent Najjaœniejszej Rzeczypospo-
litej, œwiêtej pamiêci pan profesor Lech Kaczyñski, zwróci³ uwagê na symboliczne znaczenie Izby, w któ-
rej przysz³o nam zasiadaæ. Przypomnia³, ¿e Senat istnieje tak d³ugo, jak istnieje polski parlamentaryzm,
istnieje zawsze wtedy, gdy Polska jest wolna. Mówi³ wtedy tak: dbajmy wiêc o Senat, o jego presti¿, ja-
koœæ jego pracy, bo od tego te¿ zale¿y wolnoœæ kraju. Dalej stwierdzi³: chcemy wolnej Polski, a wiêc chce-
my i Senatu. Tych s³ów prezydenta s³uchali z nami goœcie obecni na pierwszym posiedzeniu: marsza³ek
senior Zbigniew Religa, wicemarsza³ek Sejmu Krzysztof Putra, prezes Narodowego Banku Polskiego
S³awomir Skrzypek, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Pomiêdzy nami zasiada³y se-
nator Krystyna Bochenek i senator Janina Fetliñska. By³ wtedy równie¿ senator Andrzej Mazurkiewicz.
W czasie tej kadencji œmieræ zabra³a ich wszystkich. Zabra³a równie¿ marsza³ka Stanis³awa Zaj¹ca, któ-
ry obj¹³ mandat po przedwczeœnie zmar³ym Andrzeju Mazurkiewiczu. Bêdziemy zawsze o nich pamiêtaæ
i tê pamiêæ bêdziemy przekazywaæ naszym nastêpcom.

Tak na marginesie… Niestety nie da siê zapomnieæ o tym, jaki przebieg mia³a ostatnia wizyta w na-
szym Senacie by³ego senatora, by³ego ministra, profesora Zbigniewa Religi. Ja osobiœcie, jak równie¿
wielu z nas, bêdê pamiêtaæ odtr¹cenie jego wyci¹gniêtej rêki, kiedy to gotowy by³ do wejœcia na mównicê
i zabrania g³osu.

Chyba nie ma wœród nas cz³owieka, który by nie straci³ na pok³adzie samolotu rozbitego pod Smoleñ-
skiem przyjació³ czy dobrych znajomych. Ta katastrofa nie mia³a sobie równych wœród tragedii w histo-
rii Polski. Niestety wiêkszoœæ senacka d³ugo odrzuca³a nasze wnioski o to, byœmy uzyskali informacje
o przebiegu dochodzenia. To niepojête… Niechêæ do prawdy, prawdy o tym strasznym wydarzeniu, któ-
re dotknê³o nas wszystkich niezale¿nie od przynale¿noœci partyjnej i pogl¹dów politycznych.

Jak nigdy wczeœniej w historii Izby czyniono z Senatu w tej kadencji bardzo czêsto swoist¹ maszynkê
do g³osowania. Regulamin przewiduje krótkie terminy poddawania punktów pod obrady, jednak nawet
przy zachowaniu tych terminów trudno jest dobrze poznaæ omawiane projekty. Tymczasem bardzo czê-
sto, mo¿na powiedzieæ, ¿e notorycznie, za zgod¹ wiêkszoœci terminy rozpatrywania poszczególnych
punktów by³y skracane poni¿ej norm regulaminowych. Materia³y do dwóch czy trzech punktów porz¹d-
ku dziennego wielu posiedzeñ otrzymywaliœmy po terminie. Czêsto legislatorzy nie zd¹¿yli nawet spo-
rz¹dziæ opinii. Taki sposób pracy Senatu uderzy³ w nas wszystkich, bowiem obni¿y³ presti¿ ca³ej Izby
i ka¿dego z nas z osobna. Jak mo¿na traktowaæ powa¿nie Senat, który w ci¹gu dwóch dni – a to siê uda-
³o na obecnym posiedzeniu – rozpatrzy³ czterdzieœci piêæ punktów. Staro¿ytni mawiali quod cito fit, cito
perit, co oznacza: co szybko powstaje, szybko ginie. Nie chcemy, aby efekty naszej pracy szybko przykry³
kurz zapomnienia.

Inny przyk³ad. Kilkanaœcie godzin wystarczy³o naszej Izbie, by przewróciæ do góry nogami kodeks wy-
borczy. Potem trzeba by³o go kilkakrotnie poprawiaæ i skutki tego zamieszania ponosimy do dzisiaj. Przy-
pomnê te¿ ekspresowy tryb pracy nad ustawami dotycz¹cymi fundamentalnej problematyki zdrowia.

Na szeœædziesi¹tym ósmym posiedzeniu w dniu 11 stycznia, w chwili ustalania porz¹dku dziennego,
nie mo¿na by³o w Senacie znaleŸæ wydrukowanego egzemplarza projektu bud¿etu pañstwa, który mia³



byæ wtedy rozpatrywany. Przy tym tempie, tym trybie pracy, ginie z pola widzenia nasz najwa¿niejszy
obowi¹zek – obowi¹zek stanowienia stabilnego i czytelnego prawa. Niestety tempo prac pozwala³o nam
jedynie na ograniczon¹ ingerencjê w teksty ustaw przyjmowanych przez Sejm, najczêœciej bêd¹cych
przed³o¿eniami rz¹du. Rz¹d nie dba³ o jakoœæ legislacji. Bo gdyby dba³, nie nowelizowalibyœmy wci¹¿
prawa o ruchu drogowym czy ustawy o transporcie kolejowym. Coraz trudniejsze do zrozumienia, wy-
pe³nione rosn¹c¹ liczb¹ sprzecznoœci, coraz d³u¿sze teksty ustaw narzucamy naszym rodakom.

Sensem i istot¹ parlamentu jest rozmowa, dialog, wymiana pogl¹dów. Dominuj¹cy klub niestety
zbyt czêsto ba³ siê tego dialogu i go unika³. Unika³ te¿ uznania s³usznych i tradycyjnych obyczajów par-
lamentarnych. Kontrowersje zwi¹zane z wyborem senatora Zbigniewa Romaszewskiego na wicemar-
sza³ka Senatu wskazuj¹, ¿e wiêkszoœci trudno by³o siê pogodziæ z oczywistymi prawami mniejszoœci.
Szczególna absurdalnoœæ sprzeciwu wobec osoby kandydata stawa³a siê oczywista w oczach tego, kto
uzmys³owi³ sobie, ¿e chodzi o senatora, który zasiada w tej Izbie od czasów jej powo³ania, od pierwszej
kadencji.

Czy koñczymy tê kadencjê z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku? Ka¿dy z nas musi to rozwa-
¿yæ we w³asnym sumieniu.

Bardzo dziêkujê wszystkim kole¿ankom i kolegom z senackiego klubu „Prawo i Sprawiedliwoœæ” za
determinacjê we wprowadzaniu idei solidarnej Polski. Dziêkujê senatorom z Platformy Obywatelskiej za
to, i¿ gdy poznali Senat, docenili jego rolê, znaczenie w systemie politycznym kraju i wycofali siê – mam
nadziejê, ¿e na trwa³e – ze szkodliwego pomys³u likwidacji izby wy¿szej. Dziêkujê wszystkim pracowni-
kom kancelarii: zawsze uœmiechniêtej i ¿yczliwej pani minister Ewie Polkowskiej, wiecznie zabieganej
pani dyrektor Marii Lasocie, zawsze ¿yczliwemu i gotowemu do pomocy panu dyrektorowi Piotrowi
Œwi¹teckiemu, zespo³owi sprawnie organizuj¹cemu senackie wystawy, wspania³ym, œwietnie pracu-
j¹cym profesjonalistom, naszym legislatorom, wszystkim paniom i panom sekretarzom komisji, bez kt-
órych nasza praca nie mia³aby miejsca, by³aby z³a, kierowcom i wszystkim tym, którzy wspierali nas
w naszej s³u¿bie.

Myœlê z nadziej¹ i optymizmem o Senacie ósmej kadencji. Partia „Prawo i Sprawiedliwoœæ” zg³osi³a do
Senatu wiêcej kandydatów ni¿ ktokolwiek inny. Nastêpna kadencja mo¿e wiêc byæ lepsza i dla Senatu,
i dla Polski.

Stanis³aw Karczewski




