
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (2.) 

w dniu 19 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Fedorowicz)

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:

Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków 
Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji 
jest transmitowane w internecie.

Proponuję, aby porządek obrad posiedzenia komisji 
obejmował następujący punkt: wybór zastępców przewod-
niczącego komisji.

Informuję państwa senatorów, że zgodnie z Regulaminem 
Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i od-
bywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. 
Komisja została powołana w składzie 12 senatorów. Aby 
mogła podejmować uchwały, musi być obecnych 4 senato-
rów. Stwierdzam, że posiadamy wymagane kworum.

Teraz poproszę o zgłaszanie kandydatur na zastępców 
przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Maria Koc:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja pragnę zgłosić kandydaturę pana senatora Czesława 

Ryszki – dziennikarza, publicysty, pisarza, autora wielu 
cennych publikacji, ponad 50 książek.

Pan senator jest senatorem od czterech kadencji. Był 
posłem z ramienia AWS w latach 1997–2001. Swój mandat 
senatorski sprawuje od 2005 r. Był zastępcą przewodni-
czącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był redak-
torem i publicystą Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. 
Przepraszam, pomyliłam się, jest autorem ponad 70 ksią-
żek. Przepraszam, Panie Senatorze. To bardzo impo-
nująca twórczość. Między innymi jest autorem trylogii 
„Jasnogórska opowieść”, „Przeor Kordecki” i „Blizny” 
oraz autorem 6 książek o papieżu Polaku, w tym pierwszej 
na świecie, zatytułowanej „Jan Paweł II Wielki”, a wyda-
nej w 2003 r. Dzielił się także swoimi refleksjami z pracy 
w Sejmie i w Senacie. Jest autorem takich książek jak: 
„Prosto z Sejmu”, „Prosto i jasno z Senatu” oraz „Widziane 
z Senatu”. Ta ostatnia ukazała się w 2011 r. Jest senatorem 
z okręgu nr 75, obejmującego miasta Mysłowice i Tychy 
oraz powiat bieruńsko-lędziński.

Proszę państwa o przyjęcie tej kandydatury.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zgłoszenie drugiej kandydatury.
Jarosław Rusiecki. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowne Panie Senator! Szanowni Panowie 

Senatorowie! Drodzy Państwo!
Chciałbym zgłosić kandydaturę pana senatora Jana 

Marii Jackowskiego. Jeśli mogę powiedzieć – chociaż pan 
senator jest ciągle młodym i dynamicznym politykiem – to 
senator, który na młodych konserwatystów, a za takiego 
się uważałem, miał istotny i ważny wpływ poprzez liczne 
prace pisarskie. Dla młodych ludzi w czasach po wybu-
chu „Solidarności” jego 12 książek, a wśród nich „Bitwa 
o Polskę” i „Bitwa o Prawdę”, było bardzo ważnymi lek-
turami. I za to chciałbym w tym momencie jako senator 
prezentujący biografię bardzo podziękować. Pan senator 
jest też znany wielu z państwa jako publicysta, w tym pu-
blicysta ogólnopolskiego tygodnika „Niedziela”, ze swoimi 
bardzo trafnymi felietonami. W mojej pamięci pozostaje też 
jako człowiek mediów, szczególnie tych elektronicznych, 
który swoją pracą przysłużył się temu, żeby media zbliżały 
się do prawdy.

Pan senator w latach 1993–1995 był członkiem Rady 
d.s. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP. W latach 
1997–2001 został posłem, przewodniczącym sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu. W latach 2002–2005 
był radnym – najpierw wiceprzewodniczącym, a później 
przewodniczącym Rady m.st. Warszawy. Był bliskim 
współpracownikiem świętej pamięci pana prezydenta, pana 
profesora Lecha Kaczyńskiego.

Warto również odnotować fakt, że pan senator zaj-
muje się nie tylko kwestiami związanymi z pisarstwem, 
publicystyką czy historią, ale też zgłębia doktryny prawne 
w naukach politycznych. Stąd też w latach 2005–2007 był 
sędzią Trybunału Stanu.

A od 2011 r. jest senatorem Rzeczypospolitej, aktyw-
nie działającym na polu życia politycznego w Senacie 
Rzeczypospolitej.

Uprzejmie proszę o oddanie głosu na pana senatora 
Jana Marię Jackowskiego w głosowaniu na wiceprzewod-
niczącego senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. 
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 30)
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Stwierdzam, że panowie senatorowie zostali zastępcami 
przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. 
Brawo!

(Oklaski)
Czy panowie senatorowie zastępcy przewodniczącego 

chcieliby zabrać głos?

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak, poproszę, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wysokiej 

Komisji i powiedzieć, że w tej kadencji, mam nadzieję, 
będziemy pracowali bardzo owocnie. Mam też nadzieję, 
że będzie możliwość wyjazdowych posiedzeń naszej ko-
misji. Szczególnie w obszarze kultury jest ważne, żebyśmy 
mogli obradować nie tylko tu, na miejscu. Tak że jestem 
zwolennikiem przygotowania takich rozwiązań. Myślę, 
że w gronie prezydium będziemy uzgadniali plan naszej 
pracy, bo na pewno poza bieżącą legislacją ważne byłoby 
spotkanie z ludźmi kultury, z przedstawicielami świata te-
atru, literatury, muzeów i tych wszystkich obszarów, które 
w profilu naszej komisji się znajdują.

I jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
za poparcie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Ja również bardzo dziękuję Wysokiej Komisji i panu 

przewodniczącemu za bardzo sprawne przeprowadzenie 
wyborów. Dziękuję za okazane mi zaufanie i obiecuję, że 
będę aktywnym wiceprzewodniczącym Komisji Kultury 
i Środków Przekazu.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałbym zabrać 

głos? Nie.
W takim razie jako przewodniczący bardzo serdecznie 

gratuluję panom. Oczywiście współpraca będzie świetna. 
Przygotujemy program pracy.

Jeżeli państwo macie jakieś projekty, które chcielibyście 
realizować w tej komisji, to proszę je na następnym posie-
dzeniu przedstawić naszemu prezydium. My się spotkamy 
i opracujemy program.

Liczę też bardzo na Wrocław, bo to będzie Europejska 
Stolica Kultury. Mamy w tym względzie doświadczenie.

Dziękuję.
Zamykam posiedzenie.
Do widzenia.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chciałbym teraz zapytać, czy panowie senatorowie 

wyrażają zgodę na kandydowanie.
Pan senator Jan Maria Jackowski?

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Pan senator Czesław Ryszka?

Senator Czesław Ryszka:
Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygoto-

wanie kart do głosowania.
Proszę o zgłoszenie się 3 senatorów do przeprowadzenia 

głosowania nad wyborem zastępców przewodniczącego 
komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszę o przygotowanie list.
Ogłaszam pięciominutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Wznawiam obrady.
Proszę o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie 

procedury głosowania.
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 

głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:
Wznawiam obrady.
Odczytuję protokół głosowania tajnego w sprawie 

wyboru.
Powołani przez przewodniczącego komisji do prze-

prowadzenia głosowania tajnego senatorowie Ryszard 
Bonisławski, Jarosław Obremski, Barbara Zdrojewska 
stwierdzają, że w głosowaniu na zastępcę przewodniczą-
cego komisji – na senatora Jana Marię Jackowskiego od-
dano głosów 10, w tym głosów ważnych 10, za głosowało 
10 senatorów; na senatora Czesława Ryszkę oddano głosów 
10, w tym głosów ważnych 10, za głosowało 9, 1 senator 
był przeciw.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 46)
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