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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Spraw Zagranicznych (184.) 

w dniu 29 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej VIII kadencji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Włodzi-
mierz Cimoszewicz)

Przewodniczący 
Włodzimierz Cimoszewicz:
Proszę państwa, otwieram sto osiemdziesiąte czwar-

te, i ostatnie, posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych 
Senatu tej kadencji.

W porządku obrad jest rozpatrzenie projektu sprawoz-
dania z naszej działalności w tej kadencji. Wszyscy państwo 
otrzymali projekt tego sprawozdania. Wiem, że bardzo 
uważnie go przeczytaliście. Jakby ktoś zapomniał, jak je 
ocenia, to powiem, że ja oceniam je pozytywnie, nie mam 
zastrzeżeń do tego sprawozdania.

(Wesołość na sali)
Jeżelibyście zgodzili się ze mną, to moglibyśmy zaak-

ceptować to sprawozdanie. Tak?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
O, świetnie! Tak więc akceptujemy je.
W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad tego ostat-

niego posiedzenia.
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Zamykam to posiedzenie.
A teraz pozwólcie, że wam wszystkim bardzo, bardzo 

serdecznie podziękuję. Muszę powiedzieć, że w ciągu dwu-
dziestu sześciu lat działalności parlamentarnej nie zdarzyło 
mi się pracować w komisji, w której przez cztery lata nikt 
z nikim się nie kłócił. Tak że jestem wszystkim bardzo ser-
decznie zobowiązany za atmosferę tej współpracy. Myślę, 
że to było w sumie interesujące. Rozmawialiśmy z tylo-
ma naszymi dyplomatami, była okazja do porozmawiania 
o najważniejszych sprawach naszej polityki zagranicznej. 
Mam nadzieję, że wszyscy coś wynieśliśmy z tego.

No, jak wiecie, w kolejnej kadencji już się ze mną nie 
spotkacie…

(Głos z sali: Będziesz nas odwiedzał…)
Chcę bardzo serdecznie wszystkim państwu życzyć 

sukcesu w nadchodzących wyborach. Nie jest tajemni-
cą, wiecie o tym, że gdy chodzi o, powiedzmy, poparcie, 
większe, mniejsze, dla partii politycznych, to może nie 
wszystkich jednakowo popieramy, ale gdy chodzi o indy-
widualne słowa sympatii, poparcia, to adresuję je w iden-
tycznym stopniu do was wszystkich i mam nadzieję, że 
w większości się tutaj spotkacie. Mówię „w większości” 
tylko dlatego, że niektórzy może zostaną posłami. Ale ci, 
którzy będą senatorami…

(Głos z sali: Przecież wszyscy do Senatu…)
(Głos z sali: Nieobecny dzisiaj Norbert startuje do 

Sejmu.)
Tak, Obrycki.
(Głos z sali: Aha.)
Tak, on startuje do Sejmu.
Mam nadzieję, że się tutaj spotkacie i że ta atmosfera 

bardzo dobrej współpracy będzie trwała dłużej. Tak że 
naprawdę z serca dziękuję bardzo. Najlepszego.

(Głos z sali: My również dziękujemy.)
(Senator Alicja Zając: W związku z tym, że ja jestem 

z Podkarpacia, a pan przewodniczący jest człowiekiem lasu 
– tak powiem – przywiozłam na pamiątkę naszej współpra-
cy książkę „Opowieści karpackiego lasu”.)

Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję w takim razie i do widzenia.
(Głosy z sali: Dziękujemy.)
Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Do widzenia.)
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Cześć.
Oczywiście współpracownikom też serdecznie dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 10)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 11)
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