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28
listopada 1922 roku,
otwierając obrady
odrodzonego Senatu,
Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski powiedział:
„Wielka jest tradycja

Senatu w Polsce. W dziejach dawnej Polski,
którą odnajdujemy nie tylko w dawnych
księgach i badaniach współczesnych
historyków, ale której pamięć żywym nieraz
płomieniem wybucha w sercach, tęskniących
do siły i potęgi naszej Ojczyzny – praca
i wytrwałość senatorów wpływały na losy
kraju. Lecz konstytucja obecna zakreśla
Senatowi rolę skromniejszą. Czyni ona
z Panów nie główny motor pracy
państwowej, ale, zgodnie z duchem
konstytucji współczesnych krajów
demokratycznych, nakazuje Wam być
rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary
w spełnianiu zadań, poruczonych organom
władzy państwowej”.

Nic dodać, nic ująć. Słowa Marszałka
wypowiedziane przed 90 laty wiernie oddają
dzieje Senatu w dawnej Polsce oraz jego rolę
w czasach najnowszych – zarówno
przed wojną, jak i od 1989 roku, w znów
niepodległym państwie. Można je
potraktować jako motto dziesiejszego
dodatku, w którym przedstawiamy materiały
tworzące historyczną triadę:

∑ Senat wyrosły z piastowskiej jeszcze Rady
Królewskiej w państwie Jagiellonów oraz
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów;

∑ 17 lat Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej;
∑ oraz Senat III RP, demokratycznie

wybrany już w 1989 roku i działający dziś
w swej VIII kadencji.

W przeddzień uroczystego jubileuszu
90-lecia inauguracji w międzywojniu
przypominamy, jacy dostojnicy zasiadali
przed wiekami w tej izbie starszych – nie z racji
wieku, lecz dostojeństwa. Przybliżamy
funkcjonowanie Senatu wedle obu
konstytucji – z lat 1921 i 1935 – oraz naj-
wybitniejsze indywidualności wśród
senatorów II Rzeczypospolitej, a także ofiary,
jakie ponieśli podczas okupacji niemieckiej
i sowieckiej. Piszemy o wkładzie tej izby
w ustawodawstwo obecnej Polski. 
Ale czytelnik znajdzie też nieco lżejsze
szczegóły. Na przykład: czym różnił się
kasztelan „krzesłowy” od „drążkowego”, kim
był z zawodu senator Henryk Jędrusik – ojciec
Kaliny, albo kto kryje się dziś na Wiejskiej
za ścianą z weneckiego lustra. Zapraszamy
do lektury.

Zapraszamy też 1 grudnia br. do Senatu
na dzień otwarty dla wszystkich chętnych
do zwiedzenia i ujrzenia na własne oczy, 
jak dziś urządzona jest kolebka polskiego
parlamentaryzmu. 

≥Zdjęcie wykonane w Lublinie w czerwcu 2009 roku podczas spotkania parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy 
w 440. rocznicę unii lubelskiej. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz stoi między Aronasem

Valinskasem – przewodniczącym Sejmu litewskiego oraz Mykołą Tomenko – wiceprzewodniczącym
ukraińskiej Rady  Najwyższej. W tle – obraz Jana Matejki  – Unia lubelska

POLSKI SENAT

Triada
rozsądku
rozwagi 
i miary

DZIEŃ OTWARTY 
1 grudnia 2012 r. zapraszamy do odwiedzenia Senatu.
Każdy będzie mógł w tym dniu od godz. 10. do godz. 16. zwiedzić Senat.
Wystarczy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę poświęconą marszałkom Senatu 
II Rzeczypospolitej, wziąć udział w konkursach, wysłuchać wykładów 
o historii parlamentaryzmu.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.senat.gov.pl

Piątek 23 listopada 2012

od I do III Rzeczypospolitej
Dodatek specjalny w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w odrodzonym państwie
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MACIEJ ROSALAK

Ra da star szych 

– od ła ciń skie go po ję cia „se na -
tus” – pod na zwą Ra dy Kró lew -
skiej wspie ra ła rzą dy ostat nich
Pia stów, a skła da ła się nie ze
star szych w zna cze niu „sę dzi -
wych”, ale zaj mu ją cych istot ną
po zy cję w struk tu rze wła dzy.
Król do bie rał do niej naj wyż -
szych do stoj ni ków pań stwa
pro wa dzą cych je go kan ce la rię
oraz za rzą dza ją cych naj więk -
szy mi zie mia mi i mia sta mi kró -
le stwa, a tak że bi sku pów,
z gnieź nień skim i kra kow skim
na cze le. Bra li oni też udział
w zjaz dach pro win cjo nal nych
i ge ne ral nych, na któ re przy jeż -
dżał ogół ry cer stwa oraz przed -
sta wi cie le miesz czań stwa i ko -
ściel nych ka pi tuł ge ne ral nych.
Już więc w XIV wie ku za zna cza -
ła się struk tu ra przy szłe go sej -
mu.

Ro la do stoj ni ków

– szcze gól nie ma ło pol skich,
ma ją cych wpływ na kie ru nek
po li ty ki ca łe go pań stwa – nie -
by wa le wzro sła w okre sie, ja ki
na stą pił po śmier ci Lu dwi ka
An de ga weń skie go, kie dy
w Wiel ko pol sce wy buchł kon -
flikt zbroj ny i trwa ły ne go cja cje
z Wę gra mi o to, któ ra z je go có -
rek (oraz ich wy brań ców) ma

ob jąć tron w Kra ko wie. W re -
zul ta cie spro wa dzo no ma leń ką
Ja dwi gę, później nie po zwo lo -
no jej na skon su mo wa nie mał -
żeń stwa z Wil hel mem Habs -
bur giem, a tron i łoż ni cę ob jął
Ja gieł ło na mo cy unii w Kre wie
(1385). To pa no wie ma ło pol scy
za de cy do wa li o lo sach kró le -
stwa oraz o unii z Li twą, któ ra
prze trwa ła 400 lat i wpły nę ła
na lo sy Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej.

Za Ja giel lo nów

Ra da Kró lew ska i zjaz dy ge -
ne ral ne szlach ty, ma ją cej co raz

więk sze zna cze nie w Pol sce,
rzu to wa ły w XV wie ku na sto -
sun ki w księ stwie li tew skim,
choć po zo sta wa ło ono dzie -
dzicz ną do me ną Ja giel lo nów.
Pierw szy Sejm – w któ rym
uczest ni czy li wy bra ni przed -
sta wi cie le ry cer stwa, a nie je go
ogół – od był się w 1493 ro ku
w Piotr ko wie. Ale pań stwo po -
zo sta wa ło zło żo ne fak tycz nie
z dwóch kra jów z od ręb ny mi
sys te ma mi władz, jed no czy ło
się stop nio wo, z opo ra mi, i cią -
gle ewo lu owa ło pod wzglę dem
ustro jo wym. Na przy kład Alek -
san der Ja giel loń czyk w Miel ni -
ku (1501) zgo dził się fak tycz nie
na in kor po ra cję Li twy przez

Pol skę, a kosz tem wła dzy kró -
lew skiej i przy wi le jów szla chec -
kich zwięk szył pre ro ga ty wy Se -
na tu i spro wa dzo ny zo stał
do ro li je go prze wod ni czą ce go
oraz wy ko naw cy uchwał. Ob sa -
dzał tyl ko niż sze urzę dy i god -
no ści da ją ce miej sce w Se na cie,
a sta ro stów, je dy nych je go re -
pre zen tan tów w te re nie, po wo -
ły wał i kon tro lo wał se nat. Se nat
mógł też wy po wie dzieć mo nar -
sze po słu szeń stwo.

Ta kie upraw nie nia moż no -
wład ców ry chło jed nak oba li ła
szlach ta we współ dzia ła niu zsa -
mym Alek san drem oraz po wo -
ła nym prze zeń kanc le rzem
wiel kim ko ron nym – Ja nem Ła -

W Królestwie Polskim     Interesująca
wyprawa w dzieje
parlamentaryzmu

Nazwa „senat” pojawiła się u nas w XV wieku. Ujęta w prawie
państwowym instytucja o tej nazwie działała 

od następnego stulecia. Ale jej polskiego rodowodu 
należy szukać u schyłku epoki piastowskiej...

BOGDAN BORUSEWICZ
marszałek Senatu RP

Starsi radzą
królom

Jan Dłu gosz:
Królowa węgierska Elżbieta, wdowa

po Ludwiku, na ponawiane raz po raz 
przez posłów prośby panów polskich, 
by jak najszybciej przysłała do Królestwa
Polskiego jedną z córek, którą by wydano za mąż
za jakiegoś pożądanego dla Polaków księcia, 
by objęła rządy nad Polakami, kiedy Polacy
twierdzili, że wobec wzmagających się klęsk
w Wielkopolsce nie ścierpią dłużej bezkrólewia,
przysyła na zjazd generalny, który zebrał się
w Sieradzu dwudziestego szóstego lutego,
biskupa weszpremskiego Mikołaja i dwu panów.
Ci wprowadzeni na narady, które odbywały się
w bardzo licznym gronie prałatów i panów
polskich, kiedy im pozwolono mówić, na mocy
specjalnego pisemnego upoważnienia,
zwalniają wszystkich prałatów, panów i możnych
Królestwa Polskiego od przysięgi na wierność,
którą złożyli starszej córce króla Ludwika, Marii

i jej mężowi, margrabiemu Zygmuntowi.
Oświadczają, że wdowa po Ludwiku królowa
Elżbieta prześle do Królestwa Polskiego
na najbliższe święta Wielkanocy drugą, młodszą
córkę Jadwigę, przyrzeczoną na żonę, 
a według twierdzenia innych zaślubioną 
przez króla Ludwika księciu Austrii Wilhelmowi,
skoro tylko prałaci i panowie Królestwa
Polskiego na piśmie i pod przysięgą najpierw
zobowiążą się, że ukoronują wspomnianą
królewnę Jadwigę koroną polską (...)

Kiedy jednak [Wilhelma] sprowadzono
do zamku królewskiego, do łożnicy, by poznał
tajniki łoża z królową Jadwigą, staraniem
i na rozkaz panów polskich bardzo niechętnych
temu związkowi usunięto go w haniebny
i obraźliwy sposób i wypędzono zarówno
z zamku, jak i z sypialni, i nie dopuszczono
w ogóle do spełnienia małżeństwa 
ze wspomnianą królową.

Pa no wie pol scy de cy du ją o ko ro nie i łoż ni cy
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Dodatek specjalny 
POLSKI SENAT 

powstał dzięki współpracy „Rzeczpospolitej” z Senatem RP
Przygotowali do publikacji: 

Katarzyna Czerwińska, Aleksandra Leicht, 
Jarosław Zawadzki (Kancelaria Senatu), 

Robert Lutomski, Maciej Rosalak („Rzeczpospolita”) 

S
enat jest jednym z filarów polskiej
demokracji.  W II Rzeczypospolitej
Polskiej, podobnie jak w III,
poszukiwano właściwego usytuowania
Senatu w nowoczesnej konstytucji.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, otwierając
pierwsze posiedzenie Senatu w 1922 r., podkreślił
trwałość tradycji Senatu w Polsce. Widział Senat
jako instytucję państwową reprezentującą umiar,
która  „staje zawsze po stronie tych, 
którzy czy to z urzędu, czy to ze skłonności łagodzą
tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do
koniecznej równowagi zamierzeń, celów i
środków".

Najważniejszym wówczas zadaniem była
odbudowa państwa ze zniszczeń wojennych,
scalenie kraju po rozbiorach, stworzenie instytucji
państwa i jednolitego systemu prawa. Odrodzony
w 1989 r.,  Senat był pierwszym, demokratycznie
wybranym organem władzy państwowej.
Uczestniczył w ustrojowej i gospodarczej
transformacji państwa. Dzisiejszy Senat dba 
o jakość stanowionego prawa. Korzysta z
inicjatywy  ustawodawczej, porządkując nasz
system prawny m.in. poprzez dostosowanie prawa
do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Aby dać
obywatelom dodatkową możliwość wpływania 
na sprawy publiczne Senat zajął się
rozpatrywaniem petycji, zawierających propozycje
obywateli, dotyczące zmian w prawie. Senat na
początku lat 90. zainicjował budowę
społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się
do restytucji samorządu terytorialnego w Polsce,
na jego podstawowym, gminnym poziomie.
Utworzenie gmin i przeprowadzenie
powszechnych wyborów samorządowych
wyzwoliło lokalną aktywność ich mieszkańców 
i zapoczątkowało zmianę świadomości społecznej.
Senat ma więc zasługi w budowie polskiej
samorządności, która jest istotą demokracji. 
Tak jak przed wojną Senat objął opieką Polaków
żyjących w diasporze. Przez blisko 22 lata
kształtował politykę państwa polskiego w tym
obszarze. Te działania Senatu na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą stworzyły trwałą więź między
krajem a diasporą. Senat uczestniczył aktywnie 
w procesie dostosowywania polskiego prawa 
do norm unijnych, miał swój udział w staraniach 
o członkostwo Polski w Unii i NATO.

Myślę zatem, że Senat, zgodnie z życzeniami
marszałka Piłsudskiego, nawiązując do tradycji 
II Rzeczypospolitej, nadal służy rozważną radą 
w procesie ustawodawczym.

Zachęcam Państwa do lektury tego dodatku 
o historii Senatu. Będzie to interesująca  wyprawa
w przeszłość, w dzieje polskiego
parlamentaryzmu.
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skim. W Piotr ko wie (1504)
szlach ta unie waż ni ła łą cze nie
szcze gól nie do cho do wych
urzę dów, pod da ła sej mo wej
kon tro li roz da wa nie i za sta wia -
nie dóbr kró lew skich, ści śle
usta li ła kom pe ten cje kanc le rzy,
mar szał ków oraz pod skar bich,
aby ukró cić sa mo wo lę naj wyż -
szych urzęd ni ków. Sejm li tew ski
rów nież nie zgo dził się napo sta -
no wie nia miel nic kie. W Ra do -
miu zaś (1505) uchwa lo no kon -
sty tu cję „Ni hil no vi” (łac. „nic no -
we go”). Od tąd król nie mógł nic
no we go po sta no wić bez zgo dy
Izby Po sel skiej i Se na tu.

Za Zyg mun ta Sta re go usta lo -
no z ko lei skład Se na tu. Za sia -
da li w nim od tąd wy łącz nie
rzym sko ka to lic cy bi sku pi die -
ce zjal ni, w tym ar cy bi skup
gnieź nień ski bę dą cy za ra zem
pry ma sem Pol ski i Li twy oraz
ar cy bi skup lwow ski. Na stęp ni
by li wo je wo do wie, a po tem
kasz te la no wie. Ci ostat ni dzie li li
się na więk szych, za sia da ją cych
na krze słach (stąd na zwa: krze -
sło wi), oraz mniej szych, któ rzy
mie li do dys po zy cji ła wy (zwa ni
by li drąż ko wy mi). Wresz cie
skład Se na tu uzu peł nia li naj -
wyż si urzęd ni cy po wo ły wa ni
przez kró la.

W Rze czy po spo li tej

Do pie ro nie mal 200 lat
po unii w Kre wie ostat ni z Ja -
giel lo nów – Zyg munt Au -
gust – na dał w Lu bli nie (1569)
kształt osta tecz ny ustro jo wi
pań stwa zło żo ne mu z pol skiej

Ko ro ny (znacz nie po więk szo -
nej o zie mie ru skie ukra in ne)
i Wiel kie go Księ stwa Li tew skie -
go. Od tąd ob ra do wał je den
Sejm zło żo ny z trzech sta nów
sej mu ją cych: kró la, Se na tu
i Izby Po sel skiej. O Se na cie trze -
ba mó wić w dwóch zna cze -
niach: wła śnie ja ko sta nu sej -
mu ją ce go, ale też daw nej Ra dy
Kró lew skiej dzia ła ją cej po -
za sej mem. W Sej mie zwo ły wa -
nym przez kró la co dwa la ta za -
sia dło w 1569 ro ku oko ło 170
po słów i 140 se na to rów – 113
ko ron nych i 27 li tew skich.

Wśród nich by ło 15 bi sku pów
(wtym2 li tew skich),32 wo je wo -
dów (10 li tew skich, przy czym
w księ stwie żmudz kim za miast
wo je wo dy wy stę po wał sta ro sta
żmudz ki), 83 kasz te la nów (10 li -
tew skich; nie by ło wśród nich
drąż ko wych) oraz 10 mi ni strów
(5 li tew skich). Mi ni stro wie – to
naj wyż si urzęd ni cy pań stwo wi,
od ręb ni dla Ko ro ny i Li twy,
a mia no wi cie: mar sza łek wiel ki,
mar sza łek na dwor ny, kanc lerz
wiel ki, pod kanc le rzy i pod skar -
bi (wszy scy ra zy dwa, z do dat -
kiem „ko ron ny” lub „li tew ski”).

Wszyst kich se na to rów świec -
kich mia no wał król, za wy jąt -
kiem obie ra nych przez sej mi ki:
sta ro sty żmudz kie go oraz wo je -
wo dów po łoc kie go i wi teb skie -
go (król ich za twier dzał). Król
z re gu ły też no mi no wał bi sku -
pów, ale wy bie ra ła ich ka pi tu ła
ka te dral na, a wy bór za twier -
dzał pa pież i do pie ro po tem or -
dy na riusz die ce zji zaj mo wał
cze ka ją ce na nie go miej sce
w se na cie. Po sta no wie nia unii

lu bel skiej uzu peł nia ły ar ty ku ły
hen ry kow skie, sfor mu ło wa ne
przy pierw szej wol nej elek cji.
Król po wi nien nada wać wszyst -
kie urzę dy „lu dziom sta tecz -
nym, god nym i za słu żo nym
oboj ga na ro dów, a nie ob cym”,
tyl ko ze sta nu szla chec kie go,
po se sjo na tom, ma ją cym ukoń -
czo ne 25 lat. Sta no wi ska ko ron -
ne mia ły być przy zna wa ne tyl -
ko szlach cie ko ron nej, a li tew -
skie – li tew skiej. Na to miast aż
do XVIII wie ku to le ran cyj -
na i w du żej mie rze wie lo wy -
zna nio wa szlach ta Rze czy po -
spo li tej nie sta wia ła ta my dla
ka rie ry pu blicz nej nie ka to lic -
kich pa nów bra ci. Ta kie ba rie ry
wpro wa dzo no w la tach 1733–
1768 oraz od ro ku 1773.

Aż do upad ku Rze czy po spo -
li tej Oboj ga Na ro dów skład Se -
na tu zmie niał się nie znacz nie,
głów nie z po wo du po więk sza -
nia lub zmniej sza nia te ry to -
rium, zresz tą ode rwa nie ja kiejś
kra iny nie mu sia ło po cią gać
za so bą utra ty ty tu łu i pra wa za -
sia da nia w se na cie. W 1768 ro ku
do szli het ma ni wiel cy i po lni
oraz pod skar bio wie na dwor ni,
ko ron ni i li tew scy. A do pie ro
pod czas Sej mu Wiel kie go
(w 1790 ro ku) w Se na cie zna la -
zło się miej sce dla bi sku pa unic -
kie go, któ rym był ar cy bi skup ki -
jow ski, me tro po li ta ca łej Ru si.
Wowym ro ku izba wyż sza li czy -
ła 155 se na to rów (przy 236 po -
słach), w tym 34 z Li twy. Bi sku -
pów by ło 14 (4 li tew skich), a wo -
je wo dów 35 (11 li tew skich).
Namo cy Kon sty tu cji3 Ma ja król
prze stał być „sta nem sej mu ją -

cym”, a Sejm skła dał się z Izby
Se na tor skiej i Izby Po sel skiej.

***
Prze gra na woj na z Ro sją, tar -

go wi ca, upa dek po wsta nia Ko -
ściusz ki i trze ci roz biór do pro -

wa dzi ły do li kwi da cji pań stwa
pol skie go. Pa mięć o nim jed nak
trwa ła wśród Po la ków, ajed nym
z jej prze ja wów by ło się ga nie
do tra dy cji ustro jo wych – tak że
Se na tu – wcza sie Księ stwa War -

szaw skie go i Kró le stwa Pol skie -
go (Kon gre so we go) oraz Wol ne -
go Mia sta Kra ko wa. Se nat utwo -
rzo no wresz cie na mo cy de mo -
kra tycz nej de cy zji wod ro dzo nej
po 1918 ro ku Rze czy po spo li tej.

  i Rzeczypospolitej Obojga Narodów

≥Krzyż prymacjalny z 1667
roku. Krucyfer nosił go
przed prymasem; w Senacie
stał z krzyżem za krzesłem
prymasa

>Stany sejmowe
zgromadzone w sali obrad
Senatu za panowania króla
Aleksandra I

<Uchwalenie Konstytucji 3
maja 1791 roku w Sali
Senatorskiej na Zamku
Królewskim w Warszawie
(rysunek Jana Pawła
Norblina) B
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W Królestwie Polskim i w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów obowiązywały zasady, które
dziś nazwalibyśmy regulaminem senatu.
Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Pre ce den cja
– ozna cza ła ko lej ność pierw szeń stwa w zaj -
mo wa niu miejsc i za bie ra niu gło su. Im bli żej
tro nu kró lew skie go, tym wyż sze miej sce
w hie rar chii se na tor skiej: naj pierw bi sku pi,
po tem wo je wo do wie, kasz te la no wie i mi ni -
stro wie. Mię dzy wo je wo da mi za sia dał kasz te -
lan kra kow ski, a w 1569 ro ku da no tam miej sce
rów nież kasz te la nom wi leń skie mu i troc kie -
mu oraz sta ro ście żmudz kie mu. Spo ry o pre -
ce den cję mię dzy bi sku pa mi wi leń skim z po -
znań skim i łuc kim z war miń skim roz strzy -
gnię to w ten spo sób, że stro ny uzna no za rów -
ne i przy zna wa no im pierw szeń stwo prze -
mien nie.

Pierw szy se na tor
– był nim za wsze ar cy bi skup gnieź nień ski,
któ ry też pod czas bez kró le wia sta wał się gło -
wą pań stwa, czy li in ter rek sem. Na to miast
pierw szym se na to rem świec kim był kasz te lan
kra kow ski.

Miej sce ob rad 
– w XV i XVI wie ku był to Piotr ków Try bu nal -
ski i Kra ków, po 1569 ro ku War sza wa znaj du ją -
ca się bli żej Li twy lub, do raź nie, in ne mia sta.
W 1653 ro ku sejm od był się po raz pierw szy
po za Ko ro ną – w Brze ściu Li tew skim. Od 1673

ro ku co trze ci Sejm od by wał się w Grod nie,
a więc w Wiel kim Księ stwie Li tew skim. Se na -
to rów i po słów go ści ły zam ki kró lew skie.

Ob ra dy 
– pro wa dził je w imie niu kró la mar sza łek
wiel ki ko ron ny. „Tłu ma czem wo li i my śli kró -
la” by wał na ogół kanc lerz; je den z wiel kich
bądź pod kanc le rzy. Sam król głos za bie rał
rzad ko. Znacz ne, po wo li po ko ny wa ne od le -
gło ści oraz woj ny wpły wa ły na fre kwen cję.
U schył ku XVII wie ku po nad po ło wa za sia da -
ła tyl ko bi sku pów i mi ni strów, wo je wo dów
przy by wa ło po ni żej 50 pro cent, a z kasz te la -
nów zja wiał się co dzie sią ty.

Ini cja ty wa usta wo daw cza 
– na le ża ła do każ de go se na to ra z osob na, jak
rów nież do gru py se na to rów, a tak że do kró la
i po słów, a więc do wszyst kich trzech sta nów
sej mu ją cych.

Gło so wa nie 
– od by wa ło się al bo przez akla ma cję, al bo
imien nie, czy li osob no „per tur num”. Wte dy
se kre tarz se na tu wpi sy wał kre ski w ru bry -
kach „af fir ma ti ve” lub „ne ga ti ve”. Obie izby
ob ra do wa ły osob no, ale pod ko niec Sej mu
spo ty ka ły się w sa li se na tor skiej, aby tam
wspól nie pod jąć uchwa ły zwa ne kon sty tu cja -
mi. Obo wią zy wa ła jed no myśl ność, któ rą
po dys ku sjach na ogół uzy ski wa no – aż
do 1652 ro ku, kie dy po raz pierw szy po sel skie
li be rum ve to ze rwa ło Sejm.

Se na to ro wie w ak cji
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Pod czas 17 lat II RP

Od mi nia tu ry Sej mu 
do izby eli ty

TO MASZ STAŃ CZYK

K
we stia dru giej
izby, któ ra osta -
tecz nie przy ję ła
po stać bez po -
śred nio wy bie ra -

ne go przez oby wa te li Se na tu
(pro po no wa no tak że Izbę Pra -
cy i Straż Praw, któ rych człon -
ko wie mie li być po wo ły wa ni
na in nych za sa dach), by ła jed -
nym z po waż niej szych spor -
nych pro ble mów w pra cach ko -
mi sji kon sty tu cyj nej, za rów no

przed jak i po wspo mnia nym
gło so wa niu.

Le wi ca, na cze le z PPS, i cen -
tro le wi ca, ale tak że PSL „Piast”
by ły prze ciw ne po wsta niu Se -
na tu. Sko ro jed nak Sejm zde cy -
do wał ina czej, par tie te sta ra ły
się jak naj bar dziej ogra ni czyć
je go kom pe ten cje. Osta tecz nie
upadł po mysł pra wi cy, by część
człon ków Se na tu sta no wi li wi -
ry li ści, czy li przed sta wi cie le
uni wer sy te tów oraz du cho -
wień stwa. Pew ne go ro dza ju
zwy cię stwem prze ciw ni ków Se -
na tu by ła de cy zja, że dru gi Sejm

wy bra ny na pod sta wie kon sty -
tu cji uchwa lo nej w 1921 ro ku,
bę dzie mógł ją zmie nić swo ją
uchwa łą. „Ozna cza ło to – pi sał
hi sto ryk Adam Próch nik
w „Pierw szym pięt na sto le ciu
Pol ski Nie pod le głej” – wpro wa -
dze nie Se na tu na pró bę na czas
dwóch sej mo wych ka den cji”.

Kon sty tu cja mar co wa po sta -
na wia ła, ze se na to rów bę -
dzie 111 (sejm li czył 444 po -
słów). Trze ba by ło mieć 30 lat,
by gło so wać w wy bo rach do Se -
na tu (o 9 lat wię cej niż przy wy -
bo rach do Sej mu) i 40 lat, by
być wy bra nym skład tej izby (aż
o 15 wię cej niż kan dy dat na po -
sła). Każ de wo je wódz two sta -
no wi ło je den okręg wy bor czy.

Se nat nie miał ini cja ty wy
usta wo daw czej, a był to ewe ne -
ment w ska li świa to wej – twier -
dzą Jó zef Łap tos i An drzej Ma -
nia w książ ce „Kto był kim
w II Rze czy po spo li tej”. Mógł
tyl ko wno sić po praw ki

do ustaw sej mo wych. Jed nak
Sejm mógł je od rzu cić nie -
znacz ną więk szo ścią (11/20).
Waż nym upraw nie niem Se na tu
by ło to, że pre zy dent po trze bo -
wał zgo dy tej izby (więk szo -
ścią 3/5 gło sów), by roz wią zać
par la ment. Se na to ro wie ra zem
z po sła mi two rzy li Zgro ma dze -
nie Na ro do we, któ re wy bie ra ło
pre zy den ta Rze czy po spo li tej.

Pierw sze wy bo ry do Se na tu,
w 1922 ro ku, da ły 36 proc. man -
da tów pra wi cy (Zwią zek Lu do -
wo -Na ro do wy i Stron nic two
Chrze ści jań sko -Na ro do we).
Cen trum mia ło 24 proc. (Chrze -
ści jań ska De mo kra cja, PSL
„Piast”, NPR), Le wi ca (PSL „Wy -
zwo le nie” i PPS) – 13 proc.
i mniej szo ści na ro do we 24 pro -
cent se na to rów. Pierw szym
mar szał kiem Se na tu zo stał
Woj ciech Trąmp czyń ski, po li -
tyk en dec ki.

Pod czas in au gu ra cyj ne go
po sie dze nia pierw sze go Se na -

tu II Rze czy po spo li tej 28 li sto -
pa da 1922 ro ku na czel nik pań -
stwa Jó zef Pił sud ski mó wił, że
se na to ro wie po win ni być
„rzecz ni ka mi spo ko ju, roz wa gi
i mia ry”, a jest to szcze gól nie
waż ne przy nie zwy kle ostrej
wal ce po li tycz nej, ry wa li za cji
mię dzy par tia mi. Wy ra ził ży -
cze nie, by Se nat ła go dził tar cia,
zmniej szał kon flik ty i do pro wa -
dzał do ko niecz nej rów no wa gi
za mie rzeń, ce lów i środ ków.

„Se nat stał się rze czy wi ście
w pra cach par la men tu w znacz -
nym stop niu czyn ni kiem roz wa -
gi i umia ru. (...). W izbie dys ku to -
wa no w at mos fe rze więk sze go
spo ko ju, w spo sób czę sto bar -
dziej me ry to rycz ny ani że li od -
by wa ło się to wSej mie” – oce niał
hi sto ryk prof. An drzej Aj nen kiel.

Po zdo by ciu wła dzy w 1926
ro ku pił sud czy cy zmie rza li
do za sad ni czej zmia ny mo de lu
ustro jo we go pań stwa przez
zde cy do wa ne wzmoc nie nie

wła dzy pre zy den ta, a zra zem
zmniej sze nie ro li par la men tu.
Zmia ny te wpro wa dzo no
w kon sty tu cji uchwa lo nej
w kwiet niu 1935 ro ku. Jed nak
po zy cja Se na tu wo bec Sej mu
ule gła wzmoc nie niu. Te raz
do od rzu ce nia po pra wek Se na -
tu Sejm mu siał zgro ma dzić nie -
co wię cej gło sów (3/5 za miast
do tych cza so wych 11/20). Waż -
niej szą zmia ną by ło to, że już nie
mar sza łek Sej mu, lecz mar sza -
łek Se na tu miał peł nić cza so wo
obo wiąz ki pre zy den ta, gdy
urząd ten był opróż nio ny. On
też prze wod ni czył Zgro ma dze -
niu Elek to rów, któ re wy bie ra ło
pre zy den ta. No wą po zy cję Se -
na tu oraz se na to rów w par la -
men cie pod kre śla ło też to, że
o ile licz bę po słów zmniej szo no
z 444 do 208, to licz bę se na to -
rów pro por cjo nal nie znacz nie
mniej – ze 111 do 96.

Wzmoc nie nie ro li Se na tu,
wy po sa że nie go w więk szy pre -

Senatorzy – nie tylko politycy

W
1922 r. se na to -
rem zo stał 87-
let ni Bo le sław
L i  m a  n ow  s k i ,
ze sła niec, emi -

grant, ne stor i współ twór ca ru -
chu so cja li stycz ne go w Pol sce,
czło nek PPS. Za sia dał w Se na -
cie do śmier ci w wie ku 100 lat.
Se na to rem II ka den cji zo stał
Alek san der Dęb ski, tak że we -
te ran ru chu so cja li stycz ne go,
czło nek I Pro le ta ria tu i współ -
za ło ży ciel PPS. Z tą par tią
zwią za ny był pi sarz An drzej
Strug (Ta de usz Ga łec ki), au tor
po wie ści i opo wia dań o bo -
jow cach PPS i le gio ni stach.
Jed nym z nich był se na tor Ste -
fan Dąb kow ski, któ ry zaj mo -

wał się pod czas re wol ty 1905–
1907 ro ku pro duk cją bomb.
Był ze sła ny na Sy be rię, wal czył
w I Bry ga dzie Le gio nów.
Obroń cą bo jow ców, w tym
Ste fa na Okrzei, był Sta ni sław
Pa tek, w II RP se na tor i dy plo -
ma ta.

Se na to ra mi by li Bo le sław
Wy sło uch, z któ re go in spi ra cji
po wsta ło Stron nic two Lu do we,
au tor pro gra mu tej par tii, oraz
Ja kub Boj ko, współ or ga ni za tor
SL. Ze wsią był zwią za ny ksiądz
Wa cław Bli ziń ski, pro boszcz
w Li sko wie. Za ło żył sie ro ci niec,
szko ły, kół ko rol ni cze, dom lu -
do wy, ośro dek zdro wia, sklep
i ka sę kre dy to wą. Li sków był
przed woj ną słyn ny ja ko wzo ro -
wa wieś spół dziel cza.

Na ukow ców w Se na cie re -
pre zen to wa li m. in. wy bit ny
che mik prof. Woj ciech Świę to -
sław ski, no mi no wa ny do Na -
gro dy No bla, oraz prof. Le on
Mar chlew ski, che mik i bio che -
mik, rek tor Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go, brat zna ne go
dzia ła cza so cja li stycz ne go,
a po tem ko mu ni stycz ne go Ju -
lia na Mar chlew skie go. Prof.
Sta ni sław Ka li now ski to za ło ży -
ciel pierw sze go na zie miach
pol skich ob ser wa to rium geo fi -
zycz ne go, któ re po wsta ło
w Świ drze pod War sza wą. Ju -
liusz Ma ka re wicz, wy bit ny
praw nik, pro fe sor Uni wer sy te -
tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie,
był głów nym twór cą ko dek su
kar ne go z 1932 ro ku.

Se na to rem był wy bit ny ar ty -
sta, pro fe sor war szaw skiej ASP
Woj ciech Ja strzę bow ski,
współ twór ca Spół dziel ni Ar ty -
stów „Ład”, współ au tor wnętrz
trans atlan ty ków „Ba to ry” i „Pił -
sud ski”, któ re by ły wi zy tów ka -
mi pol skiej sztu ki współ cze snej.
Był też pro jek tan tem pol skich
mo net.

Nie za bra kło w Se na cie lu dzi
biz ne su, ta kich jak Jan Go etz -
-Oko cim ski, wła ści ciel jed ne go
z naj bar dziej zna nych pol skich
bro wa rów. Ze słyn nej war szaw -
skiej ro dzi ny ku piec kiej wy wo -
dził się Sta ni sław Gu staw Brun.
Prze my sło wiec i han dlo wiec
Lu dwik Evert był współ twór cą
zna nej w dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym fir my wy daw ni -

czej Trza ska, Evert i Mi chal ski.
We wrze śniu 1939 ro ku zo stał
człon kiem Oby wa tel skie go Ko -
mi te tu Obro ny War sza wy. Ja ko
pre zes ko le gium war szaw skiej
pa ra fii ewan ge lic ko -au gs bur -
skiej, do pro wa dził do uzna nia
przez oku pan tów nie miec kich
pol skiej pa ra fii ewan ge lic ko -
-au gs bur skiej.

Wśród ko biet, któ re zna la zły
się w Se na cie II Rze czy po spo li -
tej, do mi no wa ły uczest nicz ki
wal ki o pra wa na ro do we i nie -
pod le głość, dzia ła ją ce w ru chu
so cja li stycz nym i lu do wym,
POW, Le gio nach. Jó ze fa Bra -
mow ska by ła kil ka krot nie wię -
zio na przez wła dze pru skie
za pro pa go wa nie pol skich ga -
zet i czy tel nic twa wśród Po la -

ków na Ślą sku. Pod czas po -
wsta nia ślą skie go w 1921 ro ku
w jej miesz ka niu znaj do wał się
ma ga zyn bro ni i lo kal kon spi ra -
cyj ny.

Wła dy sła wa Ma cie szy na by ła
współ za ło ży ciel ką ko bie cej
Dru ży ny Strze lec kiej, słu ży ła
w Od dzia le Wy wia dow -
czym I Bry ga dy Le gio nów. Pod -
czas dru giej woj ny świa to wej
by ła żoł nie rzem AK, na le ża ła
do do wódz twa ko bie cej gru py
dy wer sji i sa bo ta żu „Dysk”. By ła
też ku rie rem wy wia du AK.

Ra czej nie pa mię ta się o tym,
że w la tach 1938–1939 se na to -
rem RP był na uczy ciel z Gna -
szy na (dziś część Czę sto cho wy)
Hen ryk Ję dru sik, oj ciec zna nej
ak tor ki Ka li ny.                                  —t.s.

Niedużą większością głosów:
195 przeciw 183 posłowie

zdecydowali 21 października
1920 roku o tym, że parlament

będzie dwuizbowy

W Senacie II RP zasiadało wiele osób, dla których godność senatora była zwieńczeniem 
ich politycznej działalności i których zasługi honorowano wyborem do tej izby parlamentu. 

Nie brakowało też indywidualności ze świata nauki, kultury oraz biznesu
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Ofiary totalitaryzmów

N
iem cy już je sie -
nią 1939 ro ku za -
czę li ak cję wy nisz -
cza nia pol skiej eli ty,
szcze gól nie w Wiel -

ko pol sce i na Po mo rzu. 10 wrze -
śnia aresz to wa li i za mor do wa li
póź niej Bła że ja Sto lar skie go,
zna ne go dzia ła cza ru chu lu do -
we go, wi ce mar szał ka Se na tu.
Sta ni sław Kar łow ski, wiel ko -
pol ski zie mia nin, zo stał roz -
strze la ny w gru pie 30 miesz -
kań ców Go sty nia w paź dzier ni -
ku 1939 ro ku, w eg ze ku cji
na ryn ku te go mia sta. W tym sa -
mym mie sią cu Niem cy za mor -
do wa li pod To ru niem Paw ła
Ossow skie go, by łe go sta ro stę
cheł miń skie go. Po aresz to wa -
niu je sie nią 1939 ro ku zgi nął

w na stęp nym ro ku w obo zie
Stut thof ksiądz Fe liks Bolt,
przed 1918 za an ga żo wa ny
w dzia łal ność na ro do wą i kul tu -
ral ną na Po mo rzu Gdań skim.
Mi chał Róg, dzia łacz ru chu lu -
do we go zo stał za bi ty w Da chau
w 1940 ro ku za nie zdję cie czap -
ki przed nie miec kim żoł nie -
rzem. W 1940 ro ku w Pal mi rach
zo sta ła za mor do wa na He le na
Ja ro sze wi czo wa, pod czas
pierw szej woj ny świa to wej
dzia ła ją ca w POW.

Adolf Bniń ski, by ły wo je wo -
da po znań ski, a w cza sie oku -
pa cji de le gat rzą du RP na zie -
mie za chod nie, zo stał za mor -
do wa ny w 1942 ro ku. Ka zi -
mierz Bar tel, kil ku krot ny pre -
mier RP, był jed nym

z kil ku dzie się ciu lwow skich
pro fe so rów za mor do wa nych
przez Niem ców w lip cu 1941.
To masz Brze ziń ski zgi nął
w obo zie Mau thau sen, Jan Ta -
de usz Cu piał w Da chau. Wśród
ofiar do ko na nej przez Niem -
ców ma sa kry pod czas we se la
w dwo rze w Zby dnio wie
w 1943 r. był zie mia nin i dzia -
łacz Stron nic twa Kon ser wa -
tyw ne go Sta ni sław Wań ko wicz.

Sta ni sław Grusz czyń ski pod -
czas nie miec kiej oku pa cji Lwo -
wa prze cho wy wał ży dow skie
dziec ko. Po ujaw nie niu te go
przez Niem ców wy sko czył
przez okno pod czas pró by
aresz to wa nia, w wy ni ku cze go
zmarł. Po śmiert nie me dal Yad
Va shem otrzy mał gen. Jan Koł -
łą taj -Srzed nic ki, pro wa dzą cy

pra cę kon spi ra cyj ną na Wę -
grzech. Zo stał za strze lo ny przez
Niem ców w 1944 ro ku. Pod czas
po wsta nia war szaw skie go żoł -
nie rze nie miec cy za mor do wa li
li te ra ta Sta ni sła wa Mi ła szew -
skie go, któ ry sta nął w obro nie
żo ny bru tal nie po trak to wa nej
przez jed ne go nich.

***

Rów no cze śnie z ak cją nie -
miec ką na wschod nich te re -
nach Pol ski NKWD prze pro wa -
dzi ło je sie nią 1939 ro ku aresz -
to wa nia wśród pol skich, ukra -
iń skich, bia ło ru skich i ży dow -
skich elit. Ich ofia rą sta li się
tak że se na to ro wie Rze czy po -
spo li tej. By li na stęp nie roz -

strze li wa ni, za bi ja ni pod czas
ewa ku acji wię zień po wy bu chu
woj ny nie miec ko -so wiec kiej,
umie ra li w ła grach.

Na li ście ofiar zbrod ni ka tyń -
skiej zna lazł się płk Ta de usz Pe -
tra życ ki, wię zień Sta ro biel ska
za mor do wa ny w Char ko wie.
W 1941 r. zmarł w mo skiew skim
wię zie niu Alek san der Pry stor,
wię zień ca ra tu, by ły pre mier
i mar sza łek Se na tu, ska za ny
na dziesięć lat ła grów. Sta ni sław
Głą biń ski, by ły mi ni ster i wi ce -
pre mier, zmarł pod czas dro gi
do ko lej ne go wię zie nia. W ła -
grze umarł Ka zi mierz Bi sping,
dzia łacz or ga ni za cji rol ni czych.

Ofia ra mi NKWD sta li się
przed sta wi cie le mniej szo ści na -
ro do wych wSe na cie, m. in. Alek -
san der Wła sow, pre zes To wa rzy -

stwa Szko ły Bia ło ru skiej, Wa syl
Ba ra nyk, ad wo kat i dzia łacz
spół dziel czo ści ukra iń skiej, prof.
Moj żesz Schorr, dy rek tor In sty -
tu tu Na uk Ju da istycz nych, My -
ko ła Ma słow, pre zes Ukra iń skie -
go To wa rzy stwa Te atral ne go.

Jed ną z ostat nich ofiar So -
wie tów był praw nik Ste fan Eh -
ren kreutz, pro fe sor Uni wer sy -
te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie,
aresz to wa ny w 1944 r. Tor tu ro -
wa ny, zmarł w lip cu 1945 r.
w wię zien nym szpi ta lu na Łu -
kisz kach.

                                                     —t.s.

Na podstawie książki
„Senatorowie zamordowani,

zaginieni, zmarli w latach II wojny
światowej” wydanej przez Kancelarię

Senatu

stiż, wią za ło się ze zmia ną spo -
so bu for mo wa nia skła du izby
se na tor skiej. Au tor ko men ta rza
do kon sty tu cji kwiet nio wej Jan
Din ces stwier dzał w ro ku jej
uchwa le nia, że po przed nia
kon sty tu cja czy ni ła z Se na tu
tyl ko zbęd ną mi nia tu rę Sej mu
z nie zwy kle ogra ni czo nym
kom pe ten cja mi. Je den ze
współ twór ców kon sty tu cji Sta -
ni sław Car mó wił zaś na po sie -
dze niu Par la men tar ne go Klu bu
BBWR, że trze ba do prac par la -
men tu wpro wa dzić pier wiast ki
re flek sji i cią gło ści. „Z tej po trze -
by uro dzi ła się kon cep cja Se na -
tu ja ko czyn ni ka umia ru i doj -
rza ło ści w pra cach usta wo daw -
czych (...) Se nat nie mo że być
tyl ko od bi ciem na stro jów emo -
cjo nal nych spo łe czeń stwa, lecz
po wi nien re pre zen to wać opi -
nię ele men tów naj bar dziej
świa do mych i do świad czo -
nych”.

Pre zy dent zy skał pra wo
do mia no wa nia 1/3 skła du Se -
na tu, by móc wpro wa dzić do tej
izby lu dzi „war to ścio wych i fa -

cho wych, któ rzy mo gli by być
po mi nię ci przez czyn nik wy -
bor czy”. Bier ne pra wo wy bor -
cze przy słu gi wa ło wszyst kim
oby wa te lom, któ rzy mo gli być
wy bie ra ni do Sej mu, ale mie li
skoń czo ne 40 lat. Pra wo do wy -
bie ra nia se na to rów, w gło so wa -
niu po śred nim zo sta ło ogra ni -
czo ne do dość wą skie go gro -
na oby wa te li. Pił sud czy cy by li
bo wiem zwo len ni ka mi da nia
szcze gól ne go miej sca w ży ciu
pu blicz nym tym, któ rzy wy róż -
nia li się ak tyw no ścią na rzecz
pań stwa i spo łe czeń stwa. Or dy -
na cja do Se na tu przy zna wa ła
czyn ne pra wo wy bor cze tak ro -
zu mia nej eli cie. A by li to m. in.
po sia da cze kon kret nych od -
zna czeń, wy kształ ce nia wyż sze -
go i ab sol wen ci szkół za wo do -
wych stop nia li ce al ne go, li ce ów
pe da go gicz nych, ab sol wen ci
szkół pod cho rą żych, ofi ce ro -
wie, oso by pia stu ją ce sta no wi -
ska z wy bo ru w sa mo rzą dzie te -
ry to rial nym i go spo dar czym
i sto wa rzy sze niach uży tecz no -
ści pu blicz nej.

W ten m. in. spo sób miał re -
ali zo wać się ar ty kuł 7 kon sty tu -
cji kwiet nio wej „War to ścią wy -
sił ku i za sług oby wa te la na rzecz
do bra po wszech ne go mie rzo ne
bę dą je go upraw nie nia
do wpły wa nia na spra wy pu -
blicz ne”. W isto cie or dy na cja
do Se na tu (jak i do Sej mu)
w du żej mie rze fa wo ry zo wa ła
zwo len ni ków obo zu rzą dzą ce -
go.

Prof. Ewa Gdu le wicz pod czas
kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej
w 80–le cie pierw sze go po sie -
dze nia Se na tu w II RP, mó wi ła
o Se na cie po 1935 ro ku:

„Se nat, zwłasz cza czwar tej
ka den cji, po dob nie jak Sejm,
na dal wal czył o swo je pra wa.
Chciał być wia ry god ny i zy skać
za ufa nie spo łe czeń stwa. Na dal
zaj mo wał sta no wi ska w waż -
nych spra wach pań stwo wych
i sta no wił w ja kimś też stop niu
od bi cie opi nii pu blicz nej.
Świad czą o tym np. nie zwy kle
głę bo kie i kry tycz ne w oce nie
ów cze sne go sta nu pań stwa de -
ba ty to czą ce się w 1938 r., spo ry

wo kół po li ty ki go spo dar czej
Eu ge niu sza Kwiat kow skie go”.

Kry tycz ne gło sy pa da ły ze
stro ny se na to rów wy wo dzą -
cych się z obo zu pił sud czy kow -
skie go oraz nie za leż nych – opo -
zy cja nie mia ła re pre zen ta cji
w par la men cie, boj ko to wa ła
bo wiem wy bo ry za rów no
w 1935, jak i 1938 ro ku.

Osta nie po sie dze nie Se na -
tu II Rze czy po spo li tej od by ło
się 2 wrze śnia 1939 ro ku. Dwa
mie sią ce póź niej Se nat i Sejm
zo sta ły roz wią za nie przez pre -
zy den ta RP Wła dy sła wa Racz -
kie wi cza. Mia ły się ze brać
po wy bo rach prze wi dzia nych
jak naj szyb ciej po za koń cze niu
woj ny. Ale ko mu ni ści pod osło -
ną So wie tów zwle ka li z za rzą -
dze niem wy bo rów, a za miast
nich w czerw cu 1946 ro ku prze -
pro wa dzi li re fe ren dum, w któ -
rym jed no z trzech py tań do ty -
czy ło ist nie nia Se na tu. Na pod -
sta wie sfał szo wa nych wy ni ków
prze pro wa dzi li w na stęp nym
ro ku wy bo ry już tyl ko do Sej -
mu, też zresz tą sfał szo wa ne.

Podczas drugiej wojny światowej z rąk niemieckich zginęło 55 senatorów II Rzeczypospolitej, 
z rąk sowieckich – 44

N
a posiedzeniu Senatu 28 stycznia 1925 roku senator
Józef Buzek przedstawił sprawozdanie Komisji Spraw
Zagranicznych i Wojskowych dotyczące Wolnego
Miasta Gdańska. Buzek mówił, że Gdańsk ogromnie
zyskuje na gospodarczym związku z Polską oraz

przewozie towarów eksportowanych i importowanych przez nią.
Zauważał, ze polskie Ministerstwo Kolei faworyzuje, poprzez
politykę taryfową, eksport towarów przez Gdańsk. Jednocześnie,
jak stwierdzał, władze gdańskie jawnie dyskryminowały ludność
polską. W konkluzji powiedział: „Nie mamy przecież
najmniejszego powodu popierać sztucznie i za pomocą ulg ruchu
towarowego na Gdańsk i wzmacniać pośrednio w ten sposób
politykę nacjonalistyczną Sahma (prezydent Senatu Gdańska –
red.) i Senatu gdańskiego”.

Senator Buzek zaproponował rezolucję w tej sprawie:
„Senat wzywa rząd 1) aby zniósł wszelkie ulgi forytujące

przewóz i wywóz przez Gdańsk. 2) aby (…) zażądał
natychmiastowego usunięcia krzywdzącego Polskę podziału ceł (…
) 4) aby przyspieszył budowę portu w Gdyni i złożył Sejmowi
bezzwłocznie projekt ustawy zabezpieczającej szybką budowę
polskiej floty handlowej. 5) aby utworzył w możliwie najkrótszym
czasie pierwszorzędne połączenie z Gdynią przez terytorium
Rzeczypospolitej”.

Rezolucja została przyjęta przez Senat jednogłośnie.
—t.s.

Rezolucja Senatu 
w sprawie Gdańska i Gdyni

>Siedziba Sejmu
Ustawodawczego w
latach 1919–1922
przy ul. Wiejskiej,
gdzie aż po 1939
rok odbywały się
obrady Senatu.
Wcześniej mieścił
się tu
Aleksandryjsko-
-Maryjski Instytut
Wychowania Panien

<Pierwsze
posiedzenie Senatu
28 listopada 1922
roku

≤Wojciech
Trąmpczyński 
– pierwszy
marszałek Senatu
odrodzonej Polski
(1922–1927) na
obrazie Konrada
Krzyżanowskiego
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Lepsze prawo z drugiej   

Po 1989 roku – w III Rzeczypospolitej

Przyczółek demokracji
GRZE GORZ ŁYŚ

P
o dob nie jak Pań stwo,
czu ję pew ne ci śnie -
nie hi sto rii, bo prze -
cież Se nat Naj ja śniej -
szej Rze czy po spo li tej

to wa rzy szył jej dzie jom od wie -
lu se tek lat w chwi lach do brych
i złych, i oto te raz, po 50-let niej
bez ma ła prze rwie, znów wra ca
do ist nie nia...” – tak w pierw -
szym swym wy stą pie niu mar -
sza łek Se na tu An drzej Stel ma -
chow ski zwró cił się do zgro ma -
dzo nych na in au gu ra cyj nym
po sie dze niu od ro dzo nej izby.

Wie lu se na to rów od czu wa ło
w owej chwi li nie tyl ko ci śnie nie
hi sto rii, ale też pre sję ocze ki wań
i ogrom wy zwań, ja kie sta ły
przed je dy ną w owym cza sie in -
sty tu cją wła dzy wy bra -
ną – w prze ci wień stwie do kon -
trak to we go Sej mu – we dług
w peł ni de mo kra tycz nych re guł.
Był 4 lip ca 1989 r., upły nął za le -
d wie mie siąc od pa mięt nych
wy bo rów, w któ rych wy ni ku
na 100 miejsc w Se na cie 99
przy pa dło kan dy da tom wy sta -
wio nym przez Ko mi te ty Oby -
wa tel skie „So li dar ność”. 

W izbie za sia dła eli ta na sze go
spo łe czeń stwa – w tym wie lu
wy bit nych na ukow ców i ar ty -
stów, m. in. Wła dy sław Fin de -
isen, Jan Józef Lipski, Gu staw
Ho lo ubek i Andrzej Wajda. Po -
mi mo te go trium fu ma ło kto są -
dził, że Se nat sta nie się wkrót ce
tyl ko jed nym z or ga nów wła dzy
de mo kra tycz ne go pań stwa. Są -
dzo no, że przy pad nie mu nie -
zwy kła w pol skiej tra dy cji dla
te go sza cow ne go cia ła ro la „izby
opo ru”. Za kła da no, że se na to ro -
wie – na grun cie sys te mu wła -
dzy, ja ki po wstał w na stęp stwie
kom pro mi su za war te go
przy Okrą głym Sto le – to czyć
bę dą za cię te bo je z rzą dzą cą
par tią, kon tro lo wać po czy na nia
pre zy den ta i kon trak to we go
Sej mu i po przez ini cja ty wy
usta wo daw cze to ro wać dro gę
de mo kra cji.

Samorządność
odrodzona

Pierw szym po lem kon flik tu
oka zał się rzą do wy pro jekt usta -
wy o zmia nie usta wy bu dże to -
wej na rok 1989 r., któ ry tra fił
pod ob ra dy izby już na jej
czwar tym po sie dze niu. W swym
sta no wi sku Se nat stwier dził na -
ru sze nie usta wy bu dże to wej
i prze gło so wał wnio sek o zwró -
ce nie się do Sej mu o po cią gnię -
cie człon ków rzą du i pre ze sa
NBP do od po wie dzial no ści
przed Try bu na łem Sta nu. Jed -
no cze śnie izba po dej mo wa ła
waż ne kro ki o zna cze niu sym -
bo licz nym. Tak np. 1 sierp nia,
w 45. rocz ni cę wy bu chu po -
wsta nia war szaw skie go, se na to -
ro wie zło ży li kwia ty pod po mni -
kiem żoł nie rzy AK na Cmen ta -

rzu Po wąz kow skim. W związ ku
z 21. rocz ni cą in ter wen cji wojsk
Ukła du War szaw skie go w Cze -
cho sło wa cji Se nat wy dał
oświad cze nie po tę pia ją ce tę
agre sję.

Prze wi dy wa nia, że Se nat sta -
nie się swe go ro dza ju try bu ną
opo zy cji oka za ły się bez przed -
mio to we po za le d wie kil ku ty -
go dniach od chwi li ze bra nia się
se na to rów na pierw szym po sie -
dze niu. Po po wsta niu rzą du Ta -
de usza Ma zo wiec kie go i fak -
tycz nym prze ję ciu ste ru wła dzy
w kra ju przez ruch „So li dar no -
ści” za da niem izby sta ło się bu -
do wa nie we współ dzia ła niu
z Ra dą Mi ni strów i Sej mem
pod staw de mo kra cji i pań stwa
pra wa.

Do nio słym osią gnię ciem Se -
na tu by ło przy go to wa -

nie – przez ko mi sję kie ro wa ną
przez Je rze go Re gul skie go,
a na stęp nie Je rze go Stęp -
nia – pa kie tu ustaw o sa mo rzą -
dzie te ry to rial nym. Obej mo wał
on pro jek ty ustaw o sa mo rzą -
dzie te ry to rial nym, o or dy na cji
wy bor czej do or ga nów gmi ny,
o pra cow ni kach sa mo rzą do -
wych, zmia nach w kon sty tu cji
nie zbęd nych w związ ku z pro -
jek to wa nym no wym mo de lem
sa mo rzą dów te ry to rial nych.
Pro jek ty te zo sta ły roz pa trzo ne
przez Sejm i przy ję te w mar -
cu 1990 r. Sa mo rząd ność w Pol -
sce od ro dzi ła się za le d wie kil ka
mie się cy po prze ło mie ustro jo -
wym – w znacz nej mie rze dzię ki
Se na to wi. Z ini cja ty wy izby
przy wró co no Świę to Na ro do -
we 3 Ma ja oraz uzna no za nie -
waż ne orze cze nia wy da ne wo -

bec osób re pre sjo no wa nych
za dzia łal ność na rzecz nie pod -
le głe go by tu pań stwa pol skie go.
W cza sie pierw szej ka den cji Se -
nat wy stą pił ogó łem z 27 ini cja -
ty wa mi usta wo daw czy mi (przy -
ję to 17) oraz zgło sił po praw ki
do 84 ustaw, z cze go w 67 przy -
pad kach Sejm uwzględ nił je
w czę ści lub w ca ło ści.

Jak ostu dzić 
sej mo wą ka wę

In ten syw nej pra cy usta wo -
daw czej to wa rzy szy ła stop nio -
wa sta bi li za cja Se na tu ja ko in -
sty tu cji. Po cząt ko wo se na to ro -
wie zbie ra li się w sa li po sie dzeń
Sej mu, a na stęp nie w sej mo wej
Sa li Ko lum no wej. Ale już wio -
sną 1991 r. Se nat ob ra do wał we

wła snej sie dzi bie, w pa wi lo-
nie A – po ło żo nym naj da lej
na wschód, na skar pie wi śla nej,
bu dyn ku kom plek su sej mo we -
go zbu do wa ne go w la -
tach 1949–1952 według pro jek -
tu Boh da na Pniew skie go.

Jed no cze śnie co raz czę ściej
za czę ły się po ja wiać py ta nia
o miej sce Se na tu w pol skim sys -
te mie praw no -ustro jo wym.
Trze ba bo wiem wspo mnieć, że
od ro dze nie się izby w pew nym
sen sie za sko czy ło kon sty tu cjo -
na li stów. Se nat, wy wo dzą cy się
z Ra dy Kró lew skiej, po ja wił się
w Pol sce w koń cu XV w. Je den
z trzech oprócz Izby Po sel skiej
i kró la „sta nów sej mu ją cych”,
w któ rym za sia da li wo je wo do -
wie i kasz te la no wie, był sym bo -
lem su we ren no ści i świet no ści
Rze czy po spo li tej. We współ cze -
snej Eu ro pie dru gim izbom par -
la men tów wy zna cza się zwy kle
za da nia bar dziej prak tycz ne.
Tak więc Se nat po wi nien – w na -
wią za niu do słyn nej roz mo wy
Wa szyng to na i Jef fer so na o kon -
sty tu cji ame ry kań skiej – „mie -
szać ły żecz ką, aby ostu dzić ka -
wę po da ną przez Sejm”. Tak też
je go ro lę, ja ko uczest ni ka pro ce -
su le gi sla cyj ne go, okre śla pol -
ska kon sty tu cja. Se nat zy skał
trwa łe miej sce w pol skiej de mo -
kra cji, ale dys ku sja o je go re for -
mie trwa. Naj częst szym po stu -
la tem jest od po li tycz nie nie izby,
a do kład niej jej od par tyj nie nie,
tj. zwią za nie man da tu se na to ra
głów nie z oso bi stym au to ry te -
tem kan dy da ta, a nie przy na leż -
no ścią par tyj ną.

Szcze gól ną mi sję dru giej izby
par la men tu, ugrun to wa ną
od cza sów II RP, sta no wi opie ka
nad Po la ka mi i oso ba mi pol -
skie go po cho dze nia miesz ka ją -
cy mi za gra ni cą. Mar sza łek Se -
na tu – już trze ci  ka den cję funk -
cję tę peł ni Bog dan Bo ru se -
wicz – jest ho no ro wym pa tro -
nem Po lo nii. Do nie daw na
Se nat dys po no wał po nad to
pew ną pu lą środ ków fi nan so -
wych prze zna czo nych na bez -
po śred nie wspie ra nie po lo nij -
nych or ga ni za cji, szkół i in sty tu -
cji kul tu ral nych.

Senat w Polsce ma pięć wieków
tradycji. Był zawsze symbolem
suwerenności Rzeczypospolitej.
Nie wszyscy konstytucjonaliści
i politycy są jednak przekonani, że
i dziś jest potrzebny...

Izba senatorska – jako
część składowa Sejmu, 
bo taka była wówczas
struktura naszego
parlamentu – istniała

nieprzerwanie do czasu
likwidacji naszej
państwowości w okresie
rozbiorów. Senat
przywrócono po odzyskaniu
niepodległości. Ale już wtedy
zgłaszano obiekcje, głównie
ze strony ludowców i lewicy,
że to izba reakcyjna,
a w najlepszym wypadku
niepotrzebna... Senat dawniej
rzeczywiście reprezentował
najwyższe warstwy
społeczne, arystokrację.
Po drugiej wojnie światowej
nie został przywrócony.
Formalnie zadecydował
o tym wynik sfałszowanego
referendum w 1946 r. W 1989
r. pojawił się szczególny
i bardzo istotny powód
powołania i istnienia drugiej

izby. Wolne wybory
do Senatu, podczas gdy Sejm
miał w znacznej części
reprezentować
dotychczasową władzę, były
ważną koncesją na rzecz
opozycji i zasadniczym
krokiem na drodze budowy
systemu demokratycznego.
Ale po pierwszych wolnych
wyborach do Sejmu zaczęły
się rodzić wątpliwości, nie
tyle co do samego istnienia
Senatu, lecz jego miejsca i roli
w państwie. I te wątpliwości
tlą się dalej.

Co jest ich powodem?
Głównie fakt, że Senat

reprezentuje w gruncie
rzeczy to samo środowisko co
Sejm. Skład polityczny obu

izb niewiele się różni. Tak
w Sejmie, jak i w Senacie
dominują dwie największe
partie. Jest tak, pomimo że
senatorów wybiera się
w trochę inny sposób niż
posłów, zwłaszcza
po ostatniej zmianie
ordynacji i wprowadzeniu
jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach
do Senatu. Ten nowy system
wcale nie doprowadził, na co
liczyli niektórzy zwolennicy
takiego rozwiązania,
do odpolitycznienia ani
nawet odpartyjnienia Senatu.
Ja w to zresztą nie wierzyłem.
Doświadczenie krajów, gdzie
okręgi wyborcze są
jednomandatowe, np.
w Wielkiej Brytanii podczas

wyborów do Izby Gmin czy
Francji, gdzie wybiera się
w ten sposób Zgromadzenie
Narodowe, pokazują, że
wszędzie dominująca jest
rola partii. Bo wybory
w demokratycznych
warunkach są domeną
ugrupowań politycznych.
Tego się nie da uniknąć. Jeśli
zaś Senat jest podobny
pod względem struktury
politycznej do Sejmu
i reprezentuje tę samą
zbiorowość, czyli ogół
obywateli kraju, zasadne
staje się pytanie, czy jest
w ogóle potrzebny. Ja
uważam, że jeżeli Senat
skutecznie uczestniczy
w poprawianiu prawa, które
stanowi Sejm – a każda

ustawa musi u nas
przechodzić przez ręce
senatorów – jego rola jest
cenna.

Czy prawo w Polsce jest lepsze
dzięki Senatowi?

Jaki jest wpływ Senatu
na jakość prawa, można by
ustalić dopiero
po przeprowadzeniu
solidnych, szeroko
zakrojonych badań
empirycznych, połączonych
z analizą konkretnych
przypadków i przepisów.
A całkowitą pewność
uzyskalibyśmy tylko
porównując prawo
stanowione z jego udziałem
i bez niego, co jest rzecz jasna
niemożliwe. Ale racjonalnie

prof. Piotr Winczorek, konstytucjonalista

>Podczas pierwszego posiedzenia Senatu 4 lipca 1989 roku w sali obrad Sejmu
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Andrzej Stelmachowski – mą dre ra dy, twar de za sa dy

Senator Mieczysław Augustyn,
przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej,
wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, inicjator
rozpatrywania petycji przez
Senat

Od cza su do cza su mo że my
oglą dać w me diach, jak de le ga -
cja re pre zen tu ją ca ja kąś gru pę
oby wa te li przy by wa w bla sku
fle szów do Sej mu czy któ re goś
zurzę dów pań stwo wych, by zło -
żyć w nim pe ty cję. Bar dzo rzad -
ko na to miast do wia du je my się,
ja ki od nio sła sku tek. 

Jak wy ni ka zdo świad czeń or -
ga ni za cji po za rzą do wych, któ -
rych dzia ła cze są au to ra mi
znacz nej czę ści pe ty cji, czę sto
po zo sta ją one bez od po wie -
dzi – nie mó wiąc już o ja kich kol -
wiek wy mier nych re zul ta tach.
Dzie je się tak po mi mo za pi su
kon sty tu cji, któ ra w art. 63 sta -
no wi, że oby wa te le ma ją pra wo
zwra cać się do władz pu blicz -
nych z wnio ska mi, skar ga mi
oraz wła śnie pe ty cja mi. Tryb
skła da nia iroz pa try wa nia wnio -
sków i skarg zo stał okre ślo ny
wko dek sie po stę po wa nia ad mi -
ni stra cyj ne go, na to miast prze pi -
sów do ty czą cych pe ty cji na dal
nie ma.  

W Se na cie zaj mu je my się pe -
ty cja mi w spo sób zor ga ni zo wa -
ny od trzech lat. Przy ję li śmy
pro ce du rę po stę po wa nia, któ ra
gwa ran tu je, że wszyst kie wy stą -
pie nia, dla któ rych Se nat jest
wła ści wym ad re sa tem, tzn. ma -
ją ce cha rak ter ini cja tyw usta -
wo daw czych, są wni kli wie roz -
pa try wa ne. W kil ku przy pad -
kach po stu la ty pod no szo ne
w pe ty cjach zna la zły fi nał w po -
sta ci zmian w usta wach. Jest już
go to wy pro jekt usta wy o pe ty -
cjach, któ ra wy peł ni lu kę praw -
ną, wy ni ka ją cą z nie wy ko na nia
dys po zy cji art. 63 kon sty tu cji,
i kom plek so wo ure gu lu je tę
kwe stię. Na czel ną za sa dą po -
stę po wa nia z pe ty cja mi ma być
jaw ność. Każ dy ad re sat pe ty cji
bę dzie miał obo wią zek opu bli -
ko wa nia jej na swych stro nach
in ter ne to wych oraz in for mo -
wa nia na bie żą co, w ja kim try -
bie, w ja kich ter mi nach i w ja ki
spo sób pod wzglę dem me ry to -
rycz nym jest roz pa try wa na.
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Naprawianie prawa

Se na tor Piotr Zien tar ski,
prze wod ni czą cy 

Se nac kiej Ko mi sji 
Usta wo daw czej

Na stęp stwem orze czeń Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, wska zu -
ją cych nie zgod ność za skar żo -

nych prze pi sów pra wa z kon -
sty tu cją, są czę sto lu ki praw ne.
Trze ba te bra ki wy peł niać no -
wy mi nor ma mi. Nie ma jed nak
prze pi sów, któ re roz strzy ga ły -
by, kto w i ja kiej for mie ma się
tym zaj mo wać. W re zul ta cie w
ubie głych la tach więk szość luk
w pra wie po ja wia ją cych się ja -
ko kon se kwen cja wy ro ków
Try bu na łu, nie by ła uzu peł nia -
na. Ro sną ce za le gło ści, brak
no wych roz wią zań w miej sce
za kwe stio no wa nych, w co raz
więk szym stop niu za gra ża ły
jego spój no ści i kom plet no ści
sys te mu pra wa.

Za da nie je go na pra wia nia
wziął za tem na sie bie Se nat.
Już na pierw szym po sie dze niu
ubie głej ka den cji uchwa lo no
od po wied nie zmia ny w re gu -
la mi nie. Pod czas jej trwa nia
pod da li śmy ana li zie 208 wy ro -
ków Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go. Re zul ta tem tej pra cy by -
ło 77 ini cja tyw usta wo daw -
czych, z któ rych 58 za koń czy ło
się uchwa le niem ustaw wpro -

wa dza ją cych zmia ny do sto so -
wu ją ce usta wo daw stwo do
norm kon sty tu cyj nych. W po -
zo sta łych przy pad kach cho -
dzi ło o ak ty praw ne niż sze go
rzę du, np. roz po rzą dze nia,
któ rych ko ry go wa nie na le ży
do kom pe ten cji rzą du al bo o
wy ro ki nie po wo du ją ce luk w
pra wie. Wie lo let nie opóź nie -
nia zo sta ły w prak ty ce nad ro -
bio ne. Se nac kie Biu ro Le gi sla -
cyj ne mo ni to ru je na bie żą co,
orzecz nic two Trybunału
Konstytucyjnego.

Wy ro ki tra fia ją do Ko mi sji
Usta wo daw czej, któ ra przy po -
mo cy eks per tów usta la, czy
dalej skut ku je on lu ka mi w pra -
wie, wy ma ga ją cy mi je go na pra -
wy w dro dze usta wo wej. Pro ce -
du ra przy go to wa nia ini cja ty wy
usta wo daw czej prze wi du je
m.in. trzy czy ta nia, w tym dwa
na po sie dze niu ple nar nym. W
obec nej ka den cji Ko mi sja Usta -
wo daw cza roz pa try wa ła już
pra wie 40 wy ro ków Trybunału.

                                                   —ges

K
ie dy ostat ni pre zy -
dent na uchodź -
stwie Ry szard Ka -
czo row ski miał
prze ka zać in sy gnia

pre zy denc kie II Rze czy po spo li -
tej pierw sze mu w wol nej Pol sce
wy bra ne mu de mo kra tycz nie
pre zy den to wi, Le cho wi Wa łę -
sie, po sta no wił zło żyć je na rę ce
mar szał ka Se na tu An drze ja
Stel ma chow skie go. Se nat był
bo wiem w la tach 1989–1990,
w cza sach Sej mu kon trak to we -
go, je dy ną in sty tu cją wła dzy
pań stwo wej wy bra ną w spo sób
w peł ni de mo kra tycz ny. Je go
ist nie nie sta no wi ło dla dzia ła -
czy pań stwo wych na uchodź -
stwie „wi do my znak, że Pol ska
zmie rza do su we ren no ści”.

Pro fe sor An drzej Stel ma -
chow ski, pierw szy mar sza łek
od ro dzo nej po dzie się cio le -
ciach izby se na tor skiej, w owym
hi sto rycz nym zwro cie, dzię ki
któ re mu Po la cy po wró ci li
do ro dzi ny wol nych na ro dów,
miał wal ny udział – ja ko do rad -
ca „So li dar no ści”, je den z ini cja -
to rów Okrą głe go Sto łu, a póź -
niej li de rów de mo kra tycz ne go
ży cia po li tycz ne go.

Je den ze współ twór ców dzi -
siej szej pol skiej pań stwo wo ści

sto sun ko wo naj mniej, jak wy ni -
ka ze świa dec twa lu dzi mu bli -
skich, czuł się po li ty kiem,
zwłasz cza po li ty kiem par tyj -
nym. Swo je za da nia na szczy -
tach wła dzy poj mo wał ja ko
służ bę pań stwu i je go oby wa te -
lom. Ale naj le piej od po wia da ła
mu funk cja do rad cy. Nie przy -
pad kiem pod czas uro czy ste go
po sie dze nia Se na tu z oka zji

dwu dzie sto le cia je go od ro dze -
nia mar sza łek Bog dan Bo ru se -
wicz wy ra ził wdzięcz ność
zmar łe mu wio sną 2009 r. pro fe -
so ro wi „za ro lę, ja ką ode grał
w od zy ska niu przez Pol skę nie -
pod le gło ści i za mą dre ra dy,
wte dy kie dy ta nie pod le głość
i de mo kra cja już by ły”.

Z po wo ła nia i za wo du An -
drzej Stel ma chow ski był

przede wszyst kim praw ni kiem
i na uczy cie lem aka de mic kim,
wy bit nym znaw cą i teo re ty -
kiem pra wa cy wil ne go i rol ne -
go. Wy kła dał na Uni wer sy te cie
Wro cław skim, War szaw skim,
Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej.
Swy mi mą dry mi ra da mi, po -
par ty mi grun tow ną praw ni czą
wie dzą słu żył pol skie mu Ko -
ścio ło wi i ro dzą cej się „So li dar -

no ści”. W 1980 r. był do rad cą
Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu
Straj ko we go w Stocz ni Gdań -
skiej, a w okre sie sta nu wo jen -
ne go Tym cza so wej Ko mi sji Ko -
or dy na cyj nej „S”, a po tem Kra -
jo wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej.
Na le żał do gro na do rad ców
pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie -
go. Był m. in. człon kiem Pry ma -
sow skiej Ra dy Bu do wy Ko ścio -

łów i ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski
Iu sti tia et Pax. Se nat, któ re go
pra ca mi ja ko mar sza łek kie ro -
wał, stał się jed nym z fun da -
men tów praw no -ustro jo wych
od ra dza ją cej się pol skiej de -
mo kra cji. Za słu gą An drze ja
Stel ma chow skie go by ło też na -
wią za nie do przed wo jen nej
tra dy cji tej izby ja ko opie ku na
osób pol skie go po cho dze nia
i Po la ków miesz ka ją cych
za gra ni cą. Tę mi sję kon ty nu -
ował ja ko za ło ży ciel i wie lo let ni
pre zes Sto wa rzy sze nia „Wspól -
no ta Pol ska”.

Pro fe so ra Stel ma chow skie go
zna no ja ko skłon ne go do kom -
pro mi su ne go cja to ra, otwar te go
i to le ran cyj ne go. Jed no cze śnie
jed nak był on czło wie kiem nie -
wzru szo nych za sad. Z okre su,
gdy kie ro wał re sor tem edu ka cji,
za pa mię ta no go, gdy gro ził la ską
straj ku ją cym na uczy cie lom. Ten
gest nie przy spo rzył mu po pu -
lar no ści. Ale był to od ruch pły ną -
cy zgłę bi du szy. An drzej Stel ma -
chow ski, pa mię ta ją cy po świę ce -
nie na uczy cie li, któ rzy uczy li go
na taj nych kom ple tach pod czas
oku pa cji, na praw dę uwa żał, że
strajk w szko le jest sprze nie wie -
rze niem się po wo ła niu na uczy -
ciel skie mu

.                                                       —ges

  kuchni
rzecz biorąc, taka ponowna
deliberacja nad ustawą
z możliwością jej odrzucenia
czy wniesienia poprawek,
jaką podejmuje Senat,
stwarza pewne nadzieje, że
zostanie ona ulepszona. Ta
nadzieja byłaby większa,
gdyby skład obu izb się
znacząco różnił. Tak czy
inaczej jestem przekonany, że
działania Senatu nie
zmieniają ustaw na gorsze.
Istnienie drugiej „kuchni
legislacyjnej”, gdzie można
prawie gotowe potrawy
doprawić – choć i np.
przypalić – jest bez wątpienia
korzystne. Wszystkie duże
kraje europejskie mają
parlamenty dwuizbowe. Taka
instytucja z pewnością jest

w naszym systemie władzy
i stanowienia prawa
potrzebna.

Nie zawsze się to dostrzega.
Bo Senat nie jest zbyt

popularny. Nie dzieją się
w nim różne atrakcyjne dla
mediów wydarzenia. Nie jest
główną areną walki
politycznej. I lepiej, żeby tak
pozostało. Można by się
rozejrzeć natomiast
za lepszym jego
usytuowaniem, tak aby był
bardziej pożyteczny
i reprezentował nieco inne
środowiska niż Sejm.

Na przykład współczesną klasę
średnią? Jak np. w cesarstwie
austro-węgierskim, gdzie

w wyniku obowiązywania
systemu kurialnego, dominowały
w parlamencie klasy wyższe?

Oczywiście kurie,
różnicujące siłę głosów
wyborców w zależności
od ich statusu społecznego
i majątkowego, czy cenzusy
ograniczające w istotny
sposób bierne czy czynne
prawo wyborcze nie wchodzą
dziś w grę. Ale można
rozważyć, czy Senat nie
mógłby reprezentować
samorządów terytorialnych.
Taki model drugiej izby jest
dosyć znany w świecie.
Można tu wskazać senat
francuski, który jest
przedstawicielstwem
społeczności lokalnych.
Wybory senatorów byłyby

powszechne, ale
przeprowadzane
na podobnych zasadach jak
np. do sejmików
wojewódzkich. Albo
pośrednie, wtedy wyborcami
byliby radni. Izbie
powierzono by różne
uprawnienia związane
z działalnością samorządową
nie tylko terytorialną, ale np.
zawodową.

W dyskusji o reformie
Senatu pojawiają się też
różne propozycje
szczegółowe, m. in. taka, by
byli prezydenci dożywotnio
zasiadali w Senacie, jak jest
we Włoszech. Są też głosy, by
zmniejszyć liczbę senatorów
do 50 czy nawet 30. 100
senatorów to rzeczywiście

liczba sztuczna, ale każda
inna też byłaby
sztuczna – chyba żeby się
powiązało skład Senatu
z liczbą dzisiejszych
województw jako
przedstawicielstwo
samorządu terytorialnego.

Czy oprócz świetnej przeszłości
Senat ma także przyszłość?

Można i należy rozważać
różne jego modyfikacje. Ale
radykalnego poglądu, że
Senat należy zlikwidować, bo
pieniądze przeznaczone
na jego funkcjonowanie lepiej
wydać na inne cele,
zdecydowanie nie podzielam.
Oczywiście koszty
utrzymania senatorów
i urzędników, którzy im

pomagają, są spore, chodzi
o dziesiątki milionów złotych
rocznie. Jednak z tego
punktu widzenia
najkorzystniej i najtaniej
byłoby tworzyć prawo także
bez Sejmu, w drodze
dekretów. Zmartwiło mnie, że
Senat stracił uprawnienia
do gospodarowania
pieniędzmi przeznaczonymi
na pomoc Polakom
za granicą. Możliwość
realnego ich wspierania
umacniała pozycję izby jako
opiekuna Polonii. Szkoda, że
tak się stało, bo senatorowie
są w stanie lepiej chyba niż
urzędnicy wczuwać się
w potrzeby różnych
środowisk.

—rozmawiał Grzegorz Łyś

Petycja rangi ustawowej

<Marszałek Andrzej
Stelmachowski
prowadzi obrady
Senatu 5 lipca
1989 rokuE
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Refleksja i inicjatywa

O
prócz sto łu pre zy dial ne -
go, mów ni cy i 100 miejsc
dla se na to rów w ukła dzie
am fi te atral nym, uda ło się
w nim zmie ścić prawie 40

fo te li – dla pre zy den ta, człon ków rzą -
du, dzien ni ka rzy i pu blicz no ści.
Przed so bą ma ją se na to ro wie szkla ną
ścia nę z wi do kiem na skar pę wi śla ną
i sta re drze wa w par ku im. Ry dza Śmi -
głe go. Pod czas ob rad, by zgro ma dze ni
nie mu sie li przez wie le go dzin pa trzeć
pod świa tło, za sła nia ją jed nak sza ro -
nie bie ska kur ty na. Sa la spra wia wra -
że nie więk szej niż jest na praw dę, dzię -
ki czte rem du żym lu strom ze sre brzy -
sty mi kan de la bra mi. W rze czy wi sto ści
są to szy by, we nec kie zwier cia dła,
za któ ry mi pra cu ją służ by tech nicz ne
na gry wa ją ce ob ra dy oraz dba ją ce
o oświe tle nie i na gło śnie nie sa li.

Nie wiel ka ka me ral na sa la, to jak się
uwa ża, je den z po wo dów, że w Se na -
cie, w prze ci wień stwie do Sej mu, bar -
dzo rzad ko do cho dzi do scy sji, gwał -
tow nych po le mik, de ma go gicz nych
wy stą pień i in nych in cy den tów go dzą -
cych w po wa gę par la men tu. Nie bez
zna cze nia jest też fakt, że ob ra dy se -
nac kie nie są trans mi to wa ne w te le wi -
zji. Po stu la ty, by ta kie trans mi sje wpro -
wa dzić, by ły jak do tych czas kon se -
kwent nie od rzu ca ne. Se nat po zo sta je
więc, jak za kła da no „izbą re flek sji”, po -
łą czo ną z Sej mem funk cjo nal nie
i prze strzen nie, ale o wy raź nie od -
mien nym du chu.

Wy ni ka to pew nie rów nież z bar -
dziej za awan so wa ne go niż w przy pad -
ku po słów wie ku se na to rów. Sta ty -
stycz ny se na tor ma obec nie 56 lat. Tyl -
ko czte ry oso by w tym sza cow nym
gro nie nie prze kro czy ły czter dziest ki.
Po nad to, choć ko bie ty, jak np. Zo fia
Ku ra tow ska czy Ali cja Grześ ko wiak,
od gry wa ły w nim w prze szło ści waż ne
ro le, Se nat jest izbą zdo mi no wa ną
przez męż czyzn. W obec nej VIII ka -
den cji w je go skład wcho dzi tyl ko 13
ko biet. Po za do świad cze niem ży cio -
wym se na to ro wie wy róż nia ją się tak że
wy kształ ce niem, 94 z nich ma wy -
kształ ce nie wyż sze, a 14 ty tu ły pro fe -
sor skie. Więk szość, 72 se na to rów, za -
sia da ła już wcze śniej w Se na cie lub

Sej mie, z cze go dwie oso by ma ją za so -
bą aż sześć ka den cji par la men tu. Je dy -
nie 22 se na to rów jest bez par tyj nych.
Po zo sta li to głów nie człon ko wie PO
(52) i PiS (23). Za or ga ni za cję pra cy Se -
na tu i po moc se na to rom w wy peł nia -
niu ich obo wiąz ków od po wia da za -
trud nia ją ca apo li tycz nych urzęd ni ków
Kan ce la ria Se na tu, dys po nu ją ca w tym
ro ku bu dże tem w wy so ko ści nie speł -
na 102 mln zł, o 74 mln mniej szym niż
przed ro kiem.

Po sie dze nia ple nar ne – by ło ich
w bie żą cej ka den cji 17 i trwa ły łącz -
nie 31 dni – to naj bar dziej zna na,
nie ja ko od święt na stro na dzia łal no -

ści Se na tu. W rze czy wi sto ści w pra cy
izby naj więk szy udział ma ją ko mi sje
se nac kie. Każ dy se na tor jest zo bo -
wią za ny do człon ko stwa przy naj -
mniej w jed nej – ale nie wię cej niż
w dwóch – ko mi sji sta łej. W obec nej
ka den cji po wo ła no ta kich ko mi sji 16.
Są to m. in. Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan -
sów Pu blicz nych, Ko mi sja Praw
Czło wie ka, Pra wo rząd no ści i Pe ty cji,
Ko mi sja Spraw Emi gra cji i Łącz no ści
z Po la ka mi za Gra ni cą, Ko mi sja Usta -
wo daw cza. Od je sie ni ubie głe go ro -
ku do po ło wy wrze śnia od by ło się
ogó łem aż 541 po sie dzeń ko mi sji
i pod ko mi sji. Od ja ko ści i spraw no ści

ich pra cy za le ży w du żej mie rze rze -
czy wi ste zna cze nie Se na tu ja ko in -
sty tu cji praw no -ustro jo wej uczest ni -
czą cej w sta no wie niu pra -
wa – w szcze gól no ści w uchwa la niu
ustaw. 

Zgod nie z kon sty tu cją usta wy
uchwa lo ne przez Sejm tra fia ją do Se -
na tu, któ ry – w cią gu 30 dni – mo że je
od rzu cić, wpro wa dzić do nich po -
praw ki lub przy jąć bez po pra wek.
Se na to ro wie bie żą cej ka den cji roz -
pa trzy li do tych czas 78 ustaw. Do 24
z nich zgło si li ogó łem 146 po pra wek.
Sejm przy jął zde cy do wa ną więk -
szość z nich, bo aż 120, w tym w 15

usta wach uwzględ nił sta no wi sko Se -
na tu we wszyst kich punk tach.

Na fo rum ko mi sji se nac kich przy go -
to wy wa ne są tak że kie ro wa ne do Sej -
mu pro jek ty ini cja tyw usta wo daw -
czych izby. Od je sie ni ubie głe go ro ku
by ło ich 20, z cze go aż 19 wznie sio no
w na stęp stwie orze czeń Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wska zu ją cych nie -
zgod ność za skar żo nych ak tów praw -
nych z kon sty tu cją. Dzia łal ność Se na tu
na rzecz wy ko ny wa nia owych orze -
czeń, ukształ to wa na w du żej mie rze
przez prak ty kę, sta ła się waż nym ele -
men tem kształ to wa nia sys te mu pra wa
w Pol sce.                                                    —ges

Jak twierdzą znawcy życia parlamentarnego, sala obrad polskiego Senatu 
należy do najmniejszych w Europie. Zajmuje powierzchnię tylko 220 metrów kwadratowych

O
bok sa li ob rad ple nar nych
Se na tu znaj du je się nie -
wiel kie po miesz cze nie,
no szą ce nie ofi cjal ną na -
zwę akwa rium. Czu wa ją

tu pod czas po sie dzeń praw ni cy i
urzęd ni cy, słu żą cy po mo cą i ra dą se na -
to rom i mar szał kom. Bez ich dys kret -
ne go udzia łu spraw ne pro wa dze nie
ob rad, gło so wań czy dys ku sji – a za tem
pra ca le gi sla cyj na – nie by ło by moż li -
we. W są sied nim po miesz cze niu, od -
dzie lo nym od sa li ple nar nej „we nec -
kim lu strem”, dy żu ru ją tech ni cy od po -
wie dzial ni m.in. za jej oświe tle nie i na -
gło śnie nie. Obok sto łu pre zy dial ne go,
choć ob ra dy są na gry wa ne, wciąż za -
sia da ją ste no gra fo wie.

Za da niem ze spo łu fa cho wych
urzęd ni ków, praw ni ków, eks per tów,
pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych i
tech nicz nych Kan ce la rii Se na tu jest
za pew nie nie wła ści we go funk cjo no -
wa nia Se na tu i je go or ga nów oraz po -
moc se na to rom w spra wo wa niu man -
da tu. Kan ce la ria Se na tu, wła sny apo li -
tycz ny – jej pra cow ni kom prze pi sy za -
ka zu ją ma ni fe sto wa nia pu blicz nie
swych po glą dów po li tycz nych – apa rat
urzęd ni czy jest tak że jed ną z gwa ran cji
nie za leż no ści izby od in nych or ga nów
pań stwa. Zwłasz cza że kie ru je nim szef

Kan ce la rii w ran dze mi ni stra, po wo ły -
wa ny i od wo ły wa ny przez mar szał ka
Se na tu. Od 2006 r. funk cję tę spra wu je
Ewa Po lkow ska.

Or ga ni za cją po sie dzeń Se na tu i ko -
mi sji se nac kich, ich ob słu gą i do ku -
men to wa niem zaj mu je się Biu ro Prac
Se nac kich. Za da niem Biu ra Le gi sla -
cyj ne go jest przy go to wy wa nie od
stro ny praw nej pro ce su roz pa try wa -
nia ustaw uchwa lo nych przez Sejm,
po dej mo wa nia ini cja tyw usta wo daw -
czych oraz uchwał, a tak że nad zór nad
zgod no ścią prze bie gu ob rad z re gu la -
mi nem Se na tu. Za spraw ną pra cę
urzę du mar szał ka i wi ce mar szał ków
oraz or ga ni za cję po sie dzeń pre zy -
dium izby i Kon wen tu Se nio rów od -
po wia da Ga bi net Mar szał ka Se na tu.
Biu ro Spraw Se na tor skich po ma ga se -
na to rom w or ga ni zo wa niu i pro wa -
dze niu ich biur. Pra cow ni cy zaj mu ją
się też m.in. za kwa te ro wa niem se na to -
rów w sto li cy. In for ma cji o pra cach Se -
na tu udzie la oby wa te lom Biu ro Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej, któ re po nad to
po pu la ry zu je wie dzę o izbie po przez
pu bli ka cje, wy sta wy, gru po we zwie -
dza nie sie dzi by Se na tu. Szcze gól ną
ro lę wy ni ka ją cą z wy jąt ko wej funk cji
Se na tu ja ko opie ku na Po la ków miesz -
ka ją cych za gra ni cą peł ni Biu ro Po lo -
nij ne.                                                          —ges

Kadencja po kadencji

W Senacie I kadencji wyłonionym w pamiętnych wyborach w czerwcu
1989 r. zasiadł tylko jeden senator niezależny, pozostałych 99 należało
do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Ale w II kadencji izby na
senackiej scenie pojawiło aż 14 klubów parlamentarnych, liczących od 2
(PSL „Solidarność”) do 22 senatorów (Unia Demokratyczna). W III
kadencji liczba klubów spadła do 6, a od kadencji IV jest ich 5 – choć
skład owej piątki zmieniał się często z wyborów na wybory.

Od czasu odrodzenia Senatu w ławach senatorskich zasiadło ogółem 581
osób. Najlepiej wykształconych senatorów wybrano w VI i VIII kadencji
– 94 osoby z wyższym wykształceniem, w kadencji III było ich 85. W
historycznym składzie Senatu I kadencji znalazło się tylko 6 kobiet.
Najwięcej pań (23) wybrano w kadencji V.

Podczas swej pierwszej kadencji Senat obradował na posiedzeniach
plenarnych przez 90 dni. Trwała ona jednak tylko niewiele ponad dwa
lata, skrócone były także kadencje II i VI. Najdłużej, 188 dni, trwały
obrady plenarne w IV kadencji.

W drugiej kadencji pierwszego marszałka Senatu prof. Andrzeja
Stelmachowskiego zastąpił August Chełkowski, profesor fizyki, rektor
Uniwersytetu Śląskiego, jedyny rektor internowany podczas stanu
wojennego. Marszałkiem w III kadencji był działacz ludowy i
samorządowy Adam Struzik, w IV – Alicja Grześkowiak, profesor KUL,
autorka prac z zakresu prawa karnego i praw człowieka, Dama Zakonu
Grobu Bożego w Jerozolimie, w V – prof. Longin Pastusiak z SLD,
politolog, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych.
Obecnie, trzecią już kadencję funkcję marszałka sprawuje Bogdan
Borusewicz, działacz opozycji demokratycznej od lat 70.,
współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz
strajku sierpniowego (1980) w Stoczni Gdańskiej.
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Kancelaria umacnia niezależność
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≥Szef Kancelarii Senatu 
Ewa Polkowska

≥ Sala posiedzeń Senatu


