
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 120 

data posiedzenia: 19 marca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Opinia komisji w sprawie wniosku prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza 

Piotra Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Profesor Andrzej 

Stelmachowski – Marszałek Senatu RP I kadencji”. 

2. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 

senatora Kazimierza Wiatra o zorganizowanie w Senacie wystawy „Matematyka – 

wyzwania przyszłości w stulecie PTM”. 

3. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego, senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Tak 

daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”. 

4. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego, senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy 

„Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”. 

5. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, 

Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, wicemarszałek Marii Koc o zorganizowanie 

w Senacie wystawy „Drogi do niepodległości”. 

6. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora 

Jarosława Rusieckiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „20. rocznica przystąpienia 

Polski do NATO”. 

7. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Jerzego Fedorowicza o zorganizowanie 

w Senacie wystawy „Rola kart pocztowych w szerzeniu idei patriotycznych u progu 

odzyskania niepodległości Państwa Polskiego”. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz, Jan 

Maria Jackowski, Andrzej Kobiak, Maria Pańczyk-Pozdziej, Czesław Ryszka, Aleksander 

Szwed, Barbara Zdrojewska, 

 
senator: 

 Kazimierz Wiatr, 

 

 
goście: 

Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk ze 

współpracownikami. 

 



 

 

 

Ad 1–7. 
 

 Wnioski o zorganizowanie w Senacie wystaw „Profesor Andrzej Stelmachowski – Marszałek 

Senatu RP I kadencji”, „Matematyka – wyzwania przyszłości w stulecie PTM”, „Tak daleko, 

a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii”, „Pierwsza odsłona. 

Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”, „Drogi do niepodległości”, 

„20. rocznica przystąpienia Polski do NATO”, „Rola kart pocztowych w szerzeniu idei 

patriotycznych u progu odzyskania niepodległości Państwa Polskiego” przedstawiła 

wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk. 

Wicedyrektor CIS poinformowała, że wnioski spełniają wymagania formalne wynikające 

z zarządzenia marszałka Senatu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania 

wystaw w budynku Senatu. 

Zastępca przewodniczącego komisji Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o pozytywne 

zaopiniowanie wszystkich wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o zorganizowanie w Senacie wystaw „Profesor 

Andrzej Stelmachowski – Marszałek Senatu RP I kadencji”, „Matematyka – wyzwania 

przyszłości w stulecie PTM”, „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat 

wspólnej historii”, „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu 

w 1939 r.”, „Drogi do niepodległości”, „20. rocznica przystąpienia Polski do NATO”, „Rola 

kart pocztowych w szerzeniu idei patriotycznych u progu odzyskania niepodległości Państwa 

Polskiego” pod względem formalnym i merytorycznym. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


