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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław 
Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dobry wieczór, witam państwa.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.
Przedmiotem obrad naszej komisji jest punkt dotyczą-

cy rozpatrzenia wniosków, a właściwie wniosku, 1 wnio-
sku, który został zgłoszony na posiedzeniu plenarnym do 
uchwały zawartej w druku senackim nr 522 S… nr 522. 
W każdym razie chodzi tu o uchwałę w 25. rocznicę od-
wołania rządu Jana Olszewskiego. To jest druk nr 522. 
W druku nr 522 S znajduje się sprawozdanie komisji.

Pan senator Wcisła zgłosił propozycję, państwo ma-
cie ją w swoich materiałach, ażeby w czwartym akapicie 
wpisać słowa, które są zawarte w zgłoszonym wniosku. 
Mianowicie w czwartym akapicie po czwartym zdaniu 
proponuje dodać zdanie „Kolejni przedstawiciele władz 
RP wpisywali się w koalicję strachu, w tym: prezydenci 
Lech Kaczyński i Andrzej Duda oraz premierzy Jarosław 
Kaczyński i Beata Szydło”.

To było uzasadniane na posiedzeniu plenarnym, tak 
że myślę, że powinniśmy przystąpić do… A, pan senator.

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym wyjaśnić, dlaczego będę głosował tak, 

a nie inaczej. Otóż ja się wstrzymam od głosu. Jeszcze 
raz chciałbym podkreślić, że w przypadku tak świeżych 
spraw, kiedy tak wielu uczestników tych wydarzeń jest 
czynnymi, nawet bardzo czynnymi politykami, tego typu 
uchwały niestety tylko i wyłącznie nas antagonizują, nie 
pozwalają nam o innych sprawach, sprawach ważnych dla 
Polski rozmawiać w sposób spokojny. Ponieważ jestem 
przeciwny takiemu antagonizowaniu, wstrzymam się od 
głosu w głosowaniu nad tą poprawką. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pan wnioskodawca, senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Chciałbym tylko stwierdzić, że poprawka, która została 
złożona przez senatora Wcisłę, proponuje zdanie po prostu 
niezgodne z rzeczywistością. Osoby, które zostały tutaj 
wymienione, zawsze starały się doprowadzić do pokazania 
prawdy w życiu publicznym, w szczególności do wyświe-
tlenia kwestii związanych z lustracją.

Ja przypomnę tylko działania rządu, na którego czele 
stał pan Jarosław Kaczyński w latach 2005–2007, oraz 
obecne działania. To przecież za naszych czasów tutaj gło-
sowaliśmy nad ujawnieniem zbioru zastrzeżonego, można 
powiedzieć, ostatniego bastionu tajemnicy lustracyjnej.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Boję się, że to wymazywanie historii również tutaj się 

przytrafiło, przed sekundą w tej wypowiedzi, ponieważ 
między 2005 a 2007 rokiem jeszcze był wspaniały pan 
premier Marcinkiewicz. Jeśli dobrze pamiętam, Jarosław 
Kaczyński dopiero w 2006 r. zaczął być premierem. Czyli 
rozumiem, że od roku 2005 do roku 2006 tę wspaniałą pra-
cę, o której mówił przed sekundą pan senator, wykonywał 
premier Marcinkiewicz. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, skoro nie ma innych głosów, myślę, 

że możemy przystąpić do przegłosowania wniosku zgło-
szonego przez pana senatora Wcisłę, wniosku, który już 
tu przedstawiłem, a który państwo posiadacie w swoich 
materiałach.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki, która została zgło-
szona przez senatora Wcisłę? (0)

Kto jest przeciwny tej poprawce, temu wnioskowi? (8)
Kto wstrzymał się od głosu? (1)
Stwierdzam, że komisja nie udzieliła poparcia wnio-

skowi zgłoszonemu przez senatora Wcisłę.
Nad całością oczywiście nie głosujemy.
Sprawozdawcą będzie osoba, która była nim do tej pory, 

czyli pan senator Jerzy Czerwiński.
Dziękuję panu mecenasowi. Dziękuję państwu bardzo.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 58)

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 03)
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