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Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewo Zapis stenograficzny 
– posiedzenie Komisji Zdrowia (001.) 

w dniu 13 listopada 2019 r.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Krzysztof Kwiatkowski)

PRZEWODNICZĄCY 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodaw- 
czej.

Zbieramy się w  związku ze zgłoszonymi 
poprawkami do projektu uchwały w 75. rocznicę 
Tragedii Górnośląskiej.

Poprawki zgłosił pan senator Czerwiński. 
Poprawki są tożsame z tymi, które były przed-
stawiane rano, dlatego, jeżeli pan senator wyra-
zi zgodę, po prostu każdą z tych 3 poprawek po 
kolei byśmy poddali pod głosowanie.

Czy pan senator…
Przepraszam, czy jest pan senator Czer-

wiński?
(Głosy z sali: Jest, jest.)
Panie Senatorze, poprawki są tożsame 

z tymi, które pan zgłaszał rano. Czy w takim ra-
zie możemy przystąpić do procedury głosowa-
nia nad poszczególnymi poprawkami?

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI

Myślę, że tak. Jeśli państwo macie te po-
prawki, to tak.

PRZEWODNICZĄCY 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

Szanowni Państwo, jako pierwszą poddam 
pod głosowanie poprawkę, która przed aka-
pitem pierwszym dodaje akapit w  brzmieniu: 
„We wrześniu 1939  r. dwa zbrodnicze systemy 

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 18)

totalitarne”… i dalej tak jak w zapisie, który pań-
stwo mają przed sobą, a  zapis ten kończy się 
słowami „prześladowań stosowanych wcześniej 
wobec polskich obywateli”.

Kto z  pań senator i  panów senatorów jest  
za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesie-
nie ręki. (10)

Kto jest przeciwny? (14)
Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że poprawka ta nie uzyskała 

wymaganej większości i nie została przyjęta.
Poprawka nr 2: „skreśla się akapit siódmy”.
Kto z pań senator i panów senatorów jest za 

przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie 
ręki. (10)

Kto z  państwa senatorów jest przeciwny 
temu wnioskowi? (14)

Kto się wstrzymał? (1)
Stwierdzam, że poprawka ta nie uzyskała 

wymaganej większości, w  związku z  czym nie 
została przyjęta.

Poprawka nr  3 to poprawka, która mówi,  
że akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie: „Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej w 75. rocznicę wy-
darzeń zwanych Tragedią Górnośląską oddaje 
hołd wszystkim obywatelom Polski represjono-
wanym przez Armię Czerwoną i komunistyczny 
aparat bezpieczeństwa. Niech pamięć o ofiarach 
Tragedii Górnośląskiej będzie godnie uczczona 
przez mieszkańców naszego kraju”.

Kto z pań senator i panów senatorów jest za 
przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciwny? (13)
Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że poprawka ta nie uzyskała 

wymaganej większości, w  związku z  czym nie 
jest przyjęta.

Czy pani senator Bieda będzie sprawozdaw-
cą komisji?

(Senator Halina Bieda: Tak.)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewo Zapis stenograficzny 
– posiedzenie Komisji Zdrowia (001.) 

w dniu 13 listopada 2019 r.
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Nie widzę żadnych innych wniosków.
Zamykam posiedzenie Komisji Ustawo-

dawczej.
Za 5 minut będzie… Panie Przewodniczący, 

czy za 3 minuty? Nie wiem, jak byli poinformo-
wani…

(Głosy z sali: Za 3 minuty.)
Za 3 minuty odbędzie się wspólne posiedze-

nie Komisji Ustawodawczej oraz komisji spraw 
zagranicznych w sprawie kolejnej uchwały oko-
licznościowej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 22)
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