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Polska droga
do parlamentaryzmu

Termin parlament pochodzi z języka francuskiego i z ca-
łą pewnością nie był powszechny w czasach, gdy kształ-
towały się polskie tradycje demokratyczne. Współczes-
ne nam słowo było zastępowane takimi określeniami 
jak: conventio solemnis, conventio generalis totius Reg-
ni, dieta lub słowiańskimi terminami: snem, sjem, soim, 
sejm. Co dokładnie kryje się pod tymi terminami? Czy na 
pewno oznaczają dokładnie to samo?

Stan dominujący

Geneza sejmu polskiego związana jest 
z ewolucją średniowiecznego systemu 
stanowego. Zgodnie z nim społeczeń-
stwo dzieliło się na trzy stany: arysto-
krację oraz szlachtę, duchowieństwo 
i tak zwane pospólstwo (chłopi, kupcy, 
rzemieślnicy). W zamyśle taki porzą-
dek miał być niezwykle spójny - szlach-
ta miała rządzić, duchowieństwo mod-
lić się, natomiast pospólstwo pracować. 

Szybko jednak okazało się, iż stany dzie-
liła ogromna dysproporcja praw i obo-
wiązków. Szlachta zagarnęła dla sie-
bie przywileje, natomiast większość 
obciążeń przerzucono na barki biedne-
go pospólstwa. Duchowieństwo z za-
sady sprzyjało szlachcie. Gdzie w tym 
wszystkim jest król? Z pewnością to pa-
radoksalne, jednak król w ówczesnej 
Rzeczypospolitej nie posiadał dużej wła-
dzy. Postać króla kojarzy się z władzą 

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.ciąg dalszy na stronie następnej
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absolutną, która jednak nigdy nie ist-
niała na naszych ziemiach. Zawsze ist-
niał czynnik, który tę władzę ograniczał. 
Najważniejszy to - szlachta. W XIV oraz 
XV stuleciu król nie mógł podjąć żadnej 
decyzji bez jej zgody. Natomiast, aby ją 
uzyskać, trzeba było zaproponować coś 
w zamian. Dlaczego to właśnie ona by-
ła aż tak istotna? Szlachta z jednej strony 
brała udział w wojnie, a z drugiej posia-
dała ogromne majątki ziemskie, z któ-
rych później płacono podatki. 

Sejmiki

Początkowo zwoływano wiece feu-
dalne, czyli obrady lokalnej szlachty. 
Kroniki mówią o czterech takich zgro-
madzeniach w czasach Władysława 
Łokietka, jednak z pewnością było ich 
znacznie więcej. Na tych wiecach nie 
podejmowano raczej istotnych decyzji. 
Zwoływano je jedynie, aby wyrazić opi-
nię na dany temat. Z nich wykształciły 
się tak zwane sejmiki ziemskie. Były to 
większe, ale wciąż lokalne zebrania lo-
kalnej szlachty oraz duchowieństwa. 
Obrady odbywały się najczęściej na 
cmentarzu lub w kościele. Sejmiki czę-
sto miały burzliwy przebieg, dlatego do 
obowiązków proboszcza należało wy-
niesienie Najświętszego Sakramentu 

z kościoła. Decydowano się najczęś-
ciej na te miejsca, ponieważ stanowiły 
one jednocześnie teren azylu oraz mi-
ru - pod groźbą kary śmierci nie wolno 
było popełnić przestępstwa na terenie 
objętym mirem. Początkowo sejmi-
ki były odrębne tylko dla Wielkopolski 
oraz Małopolski, jednak z czasem po-
wstały na jeszcze innych ziemiach. Na 
obradach podejmowano uchwały, czy-
li tzw. laudy. Od XVI wieku stanowiły 
część prawa miejscowego. W sejmiku 
mógł brać udział każdy szlachcic oraz 
rycerz, który posiadał, choć skrawek 
ziemi na własność. Wkrótce wykształ-
ciło się pojęcie wspólnoty całej szlachty, 
czyli communitas nobilium.

Przywilej koszycki

Król, aby uzyskać przychylność 
szlachty dla swoich planów, musiał 
przekonać ją tak zwanym przywile-
jem. W 1374 roku w Koszycach Lu-
dwik Węgierski wydał właśnie taki 
dokument, który ograniczył do mini-
mum obowiązki podatkowe. Rów-
nież od teraz, aby uzyskać fundusze 
na potrzeby państwa, należało uzyskać 
zgodę uprzywilejowanych. Począt-
ko królowie, aby uzyskać właśnie ta-
ką zgodę, odwoływali się do sejmików. 
Jednak ostateczna zgoda zależała od 

pozytywnego werdyktu ogółu szlach-
ty. Nie trudno zauważyć, iż musiało 
to trwać bardzo długo. Znacznie wy-
godniejszą formą było zwołanie sej-
mu walnego. Pierwszy raz zwołano 
go w 1468 roku w Piotrkowie (szerzej 
na ten temat w artykule pt. przełomo-
wy sejm.) Część historyków uważa, że 
wydanie przywileju koszyckiego by-
ło oznaką słabości króla wobec szlach-
ty. Współczesne badania dostarczają 
nam jednak przekonujących kontr-
argumentów dla takiego twierdzenia. 
Przed 1374 rokiem zbierano wyższe 
podatki, jednak nie do końca skutecz-
nie. Szacuje się, że pobierano maksy-
malnie 40-50% wymaganych kwot. Po 
wydaniu przywileju podatek był sta-
ły i generalnie zawsze opłacany. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że to właś-
nie ten dokument przyczynił się do 
rozwoju polskich tradycji demokra-
tycznych poprzez wymóg uzyskiwania 
zgody od szlachty. Od 1424 roku za-
częło kształtować się pojęcie reprezen-
tacji bądź przedstawicielstwa. Na sejm 
walny delegowano zawsze po dwóch 
posłów wybranych wcześniej na sejmi-
ku. Przed wyjazdem otrzymywali oni 
dokładne instrukcje oraz spis postu-
latów. Po powrocie zwoływano sejmik 
relacyjny, na którym składano oczywi-
ście relację z przebiegu obrad. 

Kazimierz Jagiellończyk

W latach 1447-1491 na ziemiach pol-
skich odbyło się ponad 50 sejmów. 
Najczęściej obradowano w Piotrko-
wie, ponieważ miasto to znajdowa-
ło się w centrum ówczesnej Polski. 
W czasach Kazimierza Jagiellończyka 
ukształtował się skład polskiego sej-
mu. Razem ze szlachtą obradował za-
wsze król wraz z doradcami, czyli tak 
zwana rada królewska. Wkrótce prze-
obraziła się ona w izbę wyższą - senat. 
Szlachta (około 40 osób) utworzyła iz-
bę niższą. W senacie zasiadali także 
arcybiskupi, biskupi, wojewodowie, 
kasztelanowie oraz marszałek wiel-
ki, kanclerz, podkanclerz, podskarbi 
i marszałek nadworny. W obradach 
sejmu nigdy nie brali udziału miesz-
czanie, a także chłopi. Nieobecność 
tych ostatni była oczywista w tamtych 
czasach, natomiast mieszczanie posia-
dali własny samorząd miejski, a także 
byli niemile widziani przez szlachtę. 
Na sejmie w Radomiu, w 1505 roku, 
uchwalono konstytucję Nihil novi, 
czyli potwierdzenie dotychczasowe-
go stanu rzeczy - nic nowego stano-
wione być nie ma przez nas i naszych 
następców bez wspólnej zgody sena-
torów i posłów ziemskich, co by było 

ciąg dalszy ze strony poprzedniej

ciąg dalszy na stronie następnej
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z ujmą i ku ciążeniu Rze-
czypospolitej oraz z czyją-
kolwiek szkodą i krzywdą 
prywatną (...). Aby przez 
nieznajomość nowej usta-
wy nikt nie uważał się za 
oszukanego, gdyby cokol-
wiek działo się przeciw 
ustawie, która nie zosta-
ła podana do wiadomości 
ogółu (...).
Zgodnie z niniejszą treś-

cią konstytucji akty praw-
ne uchwalano tylko wte-
dy, gdy wszyscy wyrazili 
na to zgodę, czyli król, se-
nat oraz izba poselska. Na-
leży jednak podkreślić, iż 
już wtedy izba niższa oraz 
izba wyższa obradowały 
osobno. 

Zwyczaje sejmowe

Każdy sejm o godzinie 
10:00 otwierała uroczysta 
msza święta w obrządku 
katolickim. W późniejszym 
okresie, gdy znaczna część 
szlachty była wyznania protestan-
ckiego, tradycję odprawiania katoli-
ckiej mszy świętej, również utrzyma-
no. W jej trakcie wygłaszano kazanie, 
które nawiązywało do programu ob-
rad. Na początku głos zabierał kan-
clerz, który artykułował oczekiwa-
nia oraz stanowisko króla. Następnie 
obie izby rozchodziły się. Izbą wyż-
szą kierował król, natomiast niższą 
marszałek. W obu izbach istniał spe-
cyficzny porządek wypowiedzi. W se-
nacie najpierw głos zabierały osoby, 
które stały na szczycie hierarchii. Ro-
lą osób, które wypowiadały się póź-
niej, było wyłącznie potwierdzenie 

Polski sejm za panowania Zygmunta III Wazy.

wcześniejszych słów. W senacie nie 
głosowano - wyrażano jedynie tak 
zwane konkluzje, czyli ustalone sta-
nowisko całej izby. W sejmie głos za-
bierał ten, kto potrafił przekrzyczeć 
innych.

Liberum veto

Już od czasów konstytucji Nihil no-
vi stosowano zasadę jednomyślności. 
Uważano jednak, iż nie należy jej trak-
tować dosłownie. Konsensus osiąga-
no wtedy, gdy generalnie zgadzano się 
na dane stanowisko. Zmiana nastą-
piła w XVII wieku. Zaczęto wówczas 

traktować ją dosłownie. Jednak rów-
nież wtedy sprzeciw jednego posła 
nie powodował zerwania obrad. Gdy 
ktoś podnosił weto, starano się go za-
krzyczeć lub w skrajnych przypadkach 
przemocą zmusić do uległości. Nie-
rzadko proponowano pieniądze bądź 
grożono pobiciem. Przełom nastą-
pił w 1652 roku, gdy jeden z posłów, 
Władysław Siciński, nie zgodził się na 
przedłużenie obrad. Krzyknął veto, 
a następnie błyskawicznie uciekł z sa-
li sejmowej. W tej sytuacji prowadze-
nie obrad okazało się niemożliwe. Gdy 
marszałek ogłaszał rozwiązanie sej-
mu, wojewoda brzesko-kujawski Jakub 

Szczawiński krzyknął: Bodajby 
przepadł!. Następnie cała izba 
senacka krzyknęła: Amen! 

Tylko podatki?

Przez większość czasu deba-
towano o podatkach oraz kwe-
stiach finansowych. Poza tym 
sejm decydował także o zwoła-
niu pospolitego ruszenia, czy-
li zebraniu szlachty w jednym 
miejscu w celu udania się na 
wyprawę wojenną lub obronę 
granic Rzeczypospolitej. Zajmo-
wano się także dyplomacją, czy-
li przyjmowano poselstwa oraz 
decydowano o wypowiedzeniu 
wojny. Do kompetencji sejmu 
należało także prawo łaski oraz 
ogłaszanie amnestii. Generalnie 
podjęte stanowisko zapisywano 
po łacinie w dokumentach, któ-
re nazywano konstytucjami. 

Wspólny sejm

Unia lubelska zapoczątkowa-
ła nowy etap polskiego parla-

mentaryzmu. Po 1569 roku sejm stał 
się wieloetniczny. Do polskich posłów 
dołączyło ponad 40 przedstawicieli 
z Litwy. Dodatkowo, na skutek inkor-
poracji, czyli wchłonięcia do Królestwa 
Polskiego Podlasia, Wołynia oraz Ki-
jowszczyzny, sejm powiększył się także 
o rusinów. Co więcej, po 1569 roku do-
łączyli się także posłowie z trzech woje-
wództw pruskich oraz przedstawiciele 
z Inflant. Sejm Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, obradujący najczęściej 
w Warszawie lub w Grodnie, liczył od 
teraz 307 osób.

Artykuły henrykowskie

Polskie tradycje parlamentarne zaczęły 
kształtować się wraz z polityką szlachty 
oraz wydaniem przywileju koszyckie-
go. Z pewnością historia Polski była-
by znacznie uboższa, gdyby nie wyda-
ne w 1573 roku artykuły henrykowskie. 
Po śmierci ostatniego Jagiellona zde-
cydowano się, że kolejny król zostanie 
obrany w drodze wolnej elekcji. Wybór 
padł na Henryka Walezego, który na-
tychmiast został zobowiązany do pod-
pisania artykułów henrykowskich. Był 
to zbiór praw, który określał między in-
nymi kompetencje sejmu oraz obowią-
zek zwoływania sejmu zwyczjnego co 
dwa lata na sześć tygodni. Chyba istot-
niejszy był jednak sam wydźwięk doku-
mentów. Uważano go za pewien rodzaj 
porozumienia oraz potwierdzenia po-
zycji sejmu, który wkrótce stał się rów-
nym monarsze, a nawet wyższym… 

TEKST: KAMIL DUDKA

ciąg dalszy ze strony poprzedniej
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Dlaczego zdecydowałem się na poparcie 
Adama Kośmidra jako kandydata do Sena-
tu? Przekonało mnie zwłaszcza to, że naj-
ważniejsze dla mnie osobiście projekty, te 
z których jestem szczególnie dumny, który 
uchwaliliśmy w Lesznie w latach 2015-2019, 
tworzyłem właśnie z Adamem. Przygoto-
wanie programów „Leszczyńskie Becikowe” 
czy unikatowego na skalę kraju programu 
stypendialnego dla leszczyńskich żaków 
„Student Plus” to dziesiątki, a może setki go-
dzin spędzonych z Adamem na dyskusjach, 

rozmowach czy ustalaniu treści uchwał 
wprowadzających te rozwiązania. Często 
dyskutowaliśmy nad przecinkiem, kropką 
czy jednym wyrazem, zdając sobie sprawę, 
jak duże znaczenie może to mieć. Co jed-
nak ciekawe, mimo że w leszczyńskiej Ra-
dzie Miejskiej zasiadali członkowie różnych 
ugrupowań, w przypadku tych projektów 
udawało nam się z Adamem przekonać 
wszystkich radnych od lewicy po prawicę. 
Sądzę, że duża w tym zasługa Adama, któ-
ry potrafi rozmawiać z ludźmi, także z tymi, 

którzy często mają odmienne poglądy niż 
on. Ostatnie lata pracy w samorządzie lesz-
czyńskim przekonały mnie, że aktywny par-
lamentarzysta, który chce zrobić coś dla 
swojego regionu, może być niezwykle waż-
ny dla rozwoju miasta. Dodatkowym czyn-
nikiem, który skłonił mnie do poparcia Ada-
ma Kośmidra w wyborach do Senatu był 
fakt, iż wybory po raz kolejny będą odby-
wały się w okręgach jednomandatowych. 
Uważam, iż przy takiej ordynacji wyborczej 
nie ma miejsca na wielką politykę i spory 
pomiędzy kandydatami poszczególnych 

partii. Nie do końca liczy się szyld partyjny, 
ale sam kandydat. Celem parlamentarzy-
sty, zwłaszcza senatora wybranego w du-
żo mniejszym okręgu niż okręg do Sejmu, 
powinno być między innymi budowanie 
dróg, boisk i sal sportowych, rozwój go-
spodarczy i infrastrukturalny swojego rejo-
nu. Ważnym polem działalności jest także 
turystyka, sport, ekologia i nauka. Są to te 
elementy, na które kładzie szczególny na-
cisk w swej działalności zawodowej Adam 
i mam nadzieję, że podobnie będzie w jego 
przyszłej pracy senatorskiej.            

Adam Kośmider z poparciem
Prezydentów Miasta Leszna

Na liście wyborczej do Senatu posta-
wię znak „X” przy nazwisku Adama 
Kośmidra. Jako bezpartyjny samo-
rządowiec, wiceprezydent Miasta 
Leszna, każdego dnia spotykam się  
z osobami pochodzącymi z różnych 
środowisk i o różnych poglądach. 
Dotychczasowe doświadczenie na-
uczyło mnie, aby nigdy nie oceniać 
ludzi przez pryzmat barw politycz-
nych i składanych obietnic. Jest kil-
ka cech, których poszukuję u dru-
giego człowieka. To między innymi 
pracowitość, rzetelność i wiarygod-
ność. Bez chwili zawahania mogę 
stwierdzić, że Adam Kośmider je po-
siada. Na przestrzeni kilku ostatnich 
lat Adam dał się poznać jako osoba 

silnie zaangażowana w wypełnia-
nie swoich zobowiązań i deklaracji 
- to wzbudza zaufanie. Ponadto ce-
nię Adama za szacunek, z jakim od-
nosi się do swojego rozmówcy. W je-
go wypowiedziach nie usłyszymy 
złośliwości czy niewybrednych pod-
tekstów; zawsze skoncentrowany 
na merytorycznym dialogu. Jestem 
również pełen uznania dla jego wie-
dzy. Mam wielką nadzieję, że Adam 
Kośmider będzie dobrze sprawo-
wał mandat senatora, a jego obec-
ność w Warszawie przyniesie wy-
mierne korzyści dla miasta i regionu 
leszczyńskiego. Aby tak się stało, 13 
października głosujmy na Adama 
Kośmidra! 

Adam Mytych – I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna:
13 października w wyborach do Senatu swój 
głos oddam na Adama Kośmidra! Dlacze-
go? O mojej decyzji zdecydowały te cechy 
charakteru Adama, które nie są powszech-
nie znane opinii publicznej. Większość Pań-
stwa kojarzy Adama Kośmidra z roli samo-
rządowca, radnego poprzedniej i aktualnej 
kadencji Rady Miejskiej Leszna, polityka Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz twórcy nieszablo-
nowych pomysłów. Adam niejednokrotnie 
zdumiewał mnie swoją determinacją i kon-
sekwencją, z jaką dąży do realizacji obra-
nych celów. Zawsze wierny swoim ideałom 
i wyznawanym wartościom, gotowy na dia-
log, otwarty na konstruktywną krytykę lo-
kalny patriota. Prywatnie dobry mąż i czuły 
ojciec. Człowiek wielu talentów, z pasją do 
gotowania, o czym mogliście Państwo się 

przekonać podczas naszego wspólnego po-
jedynku kulinarnego. Choć nie zdradza tego 
jego postura, drzemią w nim duże pokłady 
wrażliwości, szczególnie na ludzką krzywdę 
i niesprawiedliwość. Człowiek godny zaufa-
nia, a nade wszystko dotrzymujący danego 
słowa, na którym w każdej sytuacji można 
polegać. Te i wiele innych cech sprawiły, że 
postanowiłem w dniu wyborów zagłosować 
na Adama, do czego namawiam również 
i Państwa. Mamy jedyną okazję w staraniach 
o miejsce w Senacie poprzeć mieszkańca 
Leszna, który będzie orędownikiem naszych 
spraw w Warszawie. Jest to zgodne ze słowa-
mi kandydata Koalicji Obywatelskiej, który 
na konferencji prasowej apelował, by głoso-
wać na leszczyniaków. Ponad wszelkie po-
działy i różnice zawsze #Łączy nas Leszno.

Łukasz Borowiak - Prezydent Miasta Leszna:

Dr Piotr Jóźwiak – II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna:
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Szlachcic na zagrodzie…
...równy wojewodzie - to dość stare powiedzenie oznacza, że każdy szlachcic, niezależnie od posiadanego majątku i zaj-
mowanego stanowiska, był sobie równy pod względem prawnym, czyli na przykład przed sądem lub w sejmie. Czasami 
niestety brano tę zasadę zbyt dosłownie, czego przykładem były niezwykłe historie z czasów demokracji szlacheckiej. 

Bójka Pana Nakielskiego

Niektóre obrady sejmu I Rzeczy-
pospolitej kończyły się awantu-
rami, a niekiedy nawet bójkami. 
W 1570 roku, na sejmie w Warsza-
wie, doszło do niemiłego incyden-
tu z udziałem marszałka nadwor-
nego. W zamkniętej sali obradował 
król z senatorami prawdopodob-
nie na temat podwyższenia podat-
ku dla najuboższej szlachty. Je-
den z posłów litewskich koniecznie 
chciał dołączyć do dyskusji, więc 
przez długi czas natarczywie pukał 
w drzwi. Gdy biskupi wyrazili znie-
cierpliwienie, poprosili marszałka 
nadwornego, aby stanowczo wytłu-
maczył, iż posłowie nie mają wstępu 
na obrady izby wyższej. Gdy poseł 
litewski nie posłuchał napomnie-
nia, marszałek wyciągnął swoją la-
skę, a następnie zaczął go nią odpy-
chać. Oburzony poseł, wraz z grupą 
innych szlachciców, opuścił War-
szawę, a obrady przerwano. Do naj-
większej bójki doszło w  trakcie ob-
rad sejmu walnego w 1592 roku. 
Poseł Szemot pokłócił się wówczas 
z posłem Nakielskim. Wkrótce do 
bijących się dołączyli kolejni i kolej-
ni. Ci bardziej nerwowi sięgali na-
wet po broń! Arcybiskupi skutecz-
nie zaproponowali zorganizowanie 
uczty z winem dla rozładowania na-
pięcia. Przy okazji warto podkre-
ślić, iż niektórzy posłowie przyjeż-
dżali na sejm uzbrojeni. Wojewoda 
poznański pewnego razu przyjechał 
z prywatną armią oraz dziesięcio-
ma wielkimi działami. Widocznie 

koniecznie chciał przeforsować swój 
postulat… Sytuacja wyglądała gorzej 
na sejmikach. Tam nie tylko docho-
dziło do bójek, ale także do śmier-
ci posłów! Co ciekawe, nikogo to 
nie bulwersowało: tegoż dnia w Ko-
le dwu postrzelono, nie bez przyczy-
ny. Autor tych słów, nieznany bli-
żej pisarz z Gdańska, wspomina też 
o śmierci ośmiu osób w ciągu jed-
nego dnia, które zginęły z powo-
du oryginalnych ekscesów. Oceń-
cie sami: - Połotyński pijany, prze 
zdrowie P. wojewody Wileńskiego, 
chcąc za nim na koniu płynąć przez 
Wisłę, gdy się wiózł tegoż dnia uto-
nął. Podobnie skończyła się bójka 
na sejmiku w Ostrowie w 1645 ro-
ku, gdy doszło do strzelaniny w koś-
ciele, w wyniku czego trzy osoby 
straciły życie, a około pięćdziesię-
ciu było rannych. Na sejmiku średz-
kim w 1670 roku poszkodowany zo-
stał kasztelan poznański Krzysztof 
Grzymółtowski: cięty w lewą stronę 
w gębę i w głowę z tyłu raz i w głowę 
obuchem. Kość przetrącono i cię-
to go w bok prawy przez żebra aż 
do wnętrzności i w nogę nad kola-
nem, na podwórzu plebaniji. Więcej 
szczęścia miał pewien łowczy koron-
ny, który został uderzony w głowę: 
aż mu peruka spadła. W innej bójce, 
na sejmie w Warszawie, na szczęś-
cie skończyło się bez ofiar, gdy je-
den z posłów obraził przedstawicie-
li szlachty mazowieckiej, nazywając 
ich: grabarzami. Mogło skończyć się 
znacznie gorzej, gdyż: stał się huk, 
potem jęli się buntować, owa ma-
ło mu jeden nie dał stołkiem, drugi 

siekierką, aż panowie niektórzy wy-
wiedli go za kudły. Sekunda, frag-
ment ze stołkiem brzmi znajomo… 

Niech Pan ludzi nie śmieszy!

Podczas obrad panował nieustanny 
hałas. Czytając sprawozdania sejmo-
we, zastanawiam się, czy już wtedy 
nie stosowano jakichś prymityw-
nych zatyczek do uszu… Głos zabie-
rano najczęściej poprzez zakrzycze-
nie posła, który akurat wypowiadał 
się. Głosy niektórych posłów, mó-
wiących ciszej, po prostu były lekce-
ważone. Aprobatę wyrażano poprzez 
klaskanie, natomiast dezaprobatę 
poprzez gwizdanie. Nierzadko wy-
buchano wręcz przeraźliwym śmie-
chem. Pewnego razu jeden z posłów 
kazał, aby w jego imieniu przema-
wiał… błazen. Podobno marszałek 
przez dwie godziny nie potrafił opa-
nować śmiechu. Niestety szlach-
ta znalazła sporą uciechę w inicjo-
waniu głośnych awantur z powodu 
błahych tematów. Zaczynkiem do 
całonocnej awantury oraz lekkiej 
bijatyki była następująca sytuacja: 
Pan gnieźnieński kilkakrotnie do-
magał się przyniesienia mu teks-
tu pewnego przywileju, na co, gdy 
mu nic nie odpowiedziano, prosił 
i powtóre. W tym, czemu by się go 
dawniej nie upomniał, gdy spytan 
był, powiedział: Wszakem on prosił. 

W epoce saskiej rozwinął się zwy-
czaj naśladowania odgłosów zwie-
rząt oraz rzucania w nudnych ora-
torów owocami i jajkami. Pewnego 
razu jednego posła oblano winem. 
W jednym ze sprawozdań czyta-
my: gdy tak mówił, poczęli wszystka 
szlachta hukać a wrzeszczeć, krzą-
kać, kaszleć, że mu mówić nie do-
puścili i zagłuszyli wszystko, a że 
ledwo uskromił p. Zborowski mar-
szałek mówiąc: nie potrzebujemy 
go. Jeden z marszałków uskarżał 
się w 1590 roku: Na przeszłym sej-
mie zawodziłem się kilkakroć o tym 
mówić, ale mnie barany żołnierskie 
zagłuszały, które umyślnie draż-
niono. W 1587 roku, gdy wojewo-
da płocki i pan radomski wychodzi-
li z izby, posłowie: poczęli za nimi 
wielkim głosem hukać i świstać al-
bo gwizdać. Szlachta dysponowała 
także sporym zasobem przekleństw, 
choć były one nieco mniej wulgarne, 
niż te używane współcześnie. Hultaj, 
hycel, złodziei, szelm - to tylko nie-
które z nich. Z wyjątkowo wulgarne-
go słownictwa słynęli Stefan Czarne-
cki, Stanisław August Poniatowski 
oraz Jan Kazimierz, który: brzydko 
wszystkich łajał, karczemne słowa 
z ust królewskich wypuszczając i od 
matki lżąc, nie bez wielkiego wielu 
zgorszenia. Największą obrazą było 
nazwanie kogoś kpem. 

Zapis głosowania (tzw. kreskowanie) na posłów na sejmiku przedsejmowym 
w Proszowicach 5 grudnia 1689 roku, głosowanie miało charakter jawny, z 10 
kandydatów wybrano 6.
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Niech żyje wolność słowa!

Niestety szlachta rozumiała ją zbyt 
szeroko. Kłótnie, wyzwiska oraz lekce-
ważenie cudzych wypowiedzi to - zda-
niem szlachty - najlepszy dowód na 
to, że każdy może mówić to, co chce. 
Szlachta uwielbiała się kłócić. Często 
zdarzało się, że obrady nowego sej-
mu rozpoczynały się od kontynuowa-
nia kłótni, którą zaczęto na poprzed-
nich obradach. Nierzadko kłócono się 
o sprawy prywatne: Wątpię, aby by-
ła zgoda, bo na oko widzę, że to do-
ma jeszcze. Niekiedy gwałtowne kłót-
nie brały początek od spraw zupełnie 
błahych: Po tym JMć Kanclerz wstał, 
wziąć chciał de more suo skrypt z ręki 
P. Kazimirskiego, on go mocno trzy-
mając, nie chciał dać, aż się go nadar-
ło. Po tym Kazimirsk: Czemu mnie 
szarpasz P. Kanclerzu? Ów zaś: Nie 
szarpam, ale daj ten skrypt, coś z nie-
go czytał, bo to moja rzecz odbie-
rać. Za tym Kazimirus heros zdarł on 
skrypt w kęsy, a murmur wstał mię-
dzy posły. Z zupełnie niezrozumiałe-
go powodu wybuchło gwałtowne za-
mieszanie, gdy poseł Herbert zdjął 
czapkę. Na to poseł litewski uczynił 
złośliwą uwagę, że: trzebaby nie tyl-
ko czapką, ale i sercem. Wtedy jeden 

z posłów krzyknął: i czapką i ser-
cem i usty u ręką szczerze jako wier-
ni poddani służyć jesteśmy gotowi. 

Za tym tumult się stał i P. Herbert jął 
się za to: stanęło na tym, że deklaro-
wał słowa swe P. Podczaszy, że nie do 

P. Herberta, ale universum i do sie-
bie i do wszystkich to mówił. Równie 

Sala Senatorska, miejsce obrad połączonych stanów na Zamku Królewskim w Warszawie.
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REKLAMA

wrażliwy i obrażalski okazał się po-
seł Czarnkowski. Poseł Uchański, na 
sejmie konwokacyjnym warszaw-
skim w 1587 roku, napominał po-
słów za spóźnienie, gdy nagle poseł 

Czarnkowski: się zaraz jakoby z furią 
porwał i rzekł: o Panie, trzeba tego, 
bom ja nie turbator. Poseł nie mógł 
się długo uspokoić, ponieważ jesz-
cze kilka dni później wpadł w furię 
w trakcie sporu o ekonomię. Szlachta 

wykazywała się też niekiedy sporą 
złośliwością. Gdy okazało się, że król 
Zygmunt III przybędzie nazajutrz, aby 
oficjalnie zakończyć obrady sejmu, 
szlachta natychmiast podjęła decyzję, 
aby jeszcze w nocy rozjechać się do 
domów. Innym razem szlachta obra-
ziła się na króla za to, iż ten ponaglał 
panów Stadnickich, którzy zbyt długo, 
zapewne złośliwie, dyskutowali. Po-
dobno jeden z posłów dla żartu wniósł 
na salę obrad worek szczurów… 

Polsk riksdag

W języku szwedzkim występuje pew-
ne powiedzenie, które wręcz ideal-
nie podsumowuje powyższy artykuł. 
Słów polsk riksdag, czyli polski par-
lament używa się w Szwecji, gdy chce 
się określić sytuację, w której panuje 

niewyobrażalny bałagan i całkowita 
niemożność znalezienia porozumie-
nia, krótko mówiąc: niekończącą się 
awantura. Powiedzenie jest z pew-
nością stereotypowe, ponieważ pol-
ski parlament w okresie I Rzeczy-
pospolitej funkcjonował nad wyraz 
sprawnie. Szwedzki historyk, Peter 
Englund, podkreśla, iż w tym całym 
zamieszaniu udawało się często zna-
leźć wspólny konsensus. Wśród po-
słów występowały wielkie osobisto-
ści, utalentowani oratorzy oraz wielcy 
patrioci. Przedstawiłem chyba najcie-
kawsze ekscesy, ale równie dobrze 
mógłbym napisać o największych 
sukcesach i osiągnięciach ówczesne-
go sejmu - z pewnością byłoby o czym 
pisać.

TEKST: KAMIL DUDKA

Uniwersał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zwołujący Sejm do War-
szawy na 6 listopada 1788 roku i wyznaczający termin sejmików przedsejmo-
wych na 18 sierpnia 1788 roku.

Sejm koronny za panowania Zygmunta II Augusta, grafika z dzieła Jana Her-
burta Statuta y Przywileie Koronne z 1570 roku.

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Przełomowy Sejm,
który odmienił Polskę

W pisaniu artykułów najtrudniejsze jest wymyślenie odpowiedniego tytułu. Zanim ostatecznie go wybrałem, zmie-
niłem zdanie ponad dziesięć razy. Przełomowy Sejm czy przełomowe sejmy? Oto cztery parlamenty najważniejsze 
w historii Polski. Który z nich był tym przełomowym? Chyba wszystkie, bo każdy z nich - wprawdzie pod innym ką-
tem – ale jednak odmienił historię polskiego parlamentaryzmu. 

Odmienił Polskę:
narodził parlamentaryzm

Znaczna część historyków uważała, iż 
po raz pierwszy polski parlament ze-
brał się w 1493 roku w Piotrkowie. Nie-
które z wciąż dostępnych podręczni-
ków szkolnych podają właśnie tę datę 
jako tę, która zapoczątkowała rozwój 
polskiego parlamentaryzmu. Jednak 
najnowsze badania pokazują, iż już 
w 1468 roku odbył się pierwszy w hi-
storii polski sejm walny. Współcześ-
ni historycy przyjmują tę tezę, cze-
go dowodem jest zorganizowanie rok 
temu obchodów 550-lecia polskiego 

parlamentaryzmu. Na początku 1468 
roku król Kazimierz Jagiellończyk pil-
nie potrzebował pieniędzy, aby opłacić 
żołnierzy biorących udział w zakończo-
nej już wojnie z Zakonem krzyżackim. 
W tym celu udał się na sejmiki do Wi-
ślicy oraz do Koła, gdzie polecił, aby 
szlachta wybrała po dwóch posłów 
z każdego powiatu. Wybrani delega-
ci mieli udać się do Piotrkowa, aby tam 
wziąć udział w sejmie walnym. 9 paź-
dziernika 1468 roku w samym centrum 
Polski zebrał się król, członkowie rady 
królewskiej oraz posłowie. Kazimierz 
Jagiellończyk zwrócił się do posłów, 
aby to oni zdecydowali, w jaki sposób 

zostanie wypłacony zaległy żołd. Od-
powiedzieli, że nie mogą decydować za 
ogół szlachty, ponieważ nie są do tego 
uprawnieni. Król polecił, więc aby po-
słowie wrócili do domu i na sejmikach 
podjęli stosowną decyzję. Tam z ko-
lei zdecydowano, iż od teraz reprezen-
tanci będą posiadać tak zwany man-
dat imperatywny. Oznacza on tyle, że 
poseł występuje w imieniu osób, które 
reprezentuje. Od obecnego współcześ-
nie mandatu wolnego, różni się tym, 
iż może podjąć wyłącznie takie decy-
zje, na które zgadzają się osoby, od któ-
rych otrzymał mandat. Od 1468 ro-
ku postępowano regularnie w ten sam 

sposób - szlachta wybrana na sejmi-
kach wspólnie obradowała na sejmie 
walnym, z udziałem króla i senatu.

Odmienił Polskę:zwieńczył 
parlamentaryzm

Sytuacja Rzeczypospolitej w latach 
80. XVIII wieku była wręcz tragicz-
na. Zmartwieniem nie była tylko sy-
tuacja międzynarodowa, ale również 
wewnętrzna. Państwo wymagało na-
tychmiastowych, głębokich reform. 
Desperacką, ale jednocześnie prze-
myślaną próbą ratowania Polski było 

ciąg dalszy na stronie następnej
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zawiązanie Sejmu Wielkiego w latach 
1788-1792 pod przewodnictwem mar-
szałków S. Małachowskiego oraz K.N. 
Sapiehy. Co ciekawe, sejm skupił się naj-
bardziej na reformach wewnętrznych, 
nieco mniej czasu poświęcając sprawom 
zagranicznym. Należy podkreślić, iż po-
słowie pracowali w miarę sprawie - do 
rzadkości należały bezsensowne kłótnie 
oraz bijatyki. Niestety sejm często podej-
mował decyzje oderwane od rzeczywi-
stości. Tak było, gdy zdecydowano o po-
wołaniu stutysięcznej armii, podczas 
gdy budżet pozwalał na maksymalnie 
65.000 żołnierzy. Debatowaniu nad re-
formą państwa sprzyjała szeroka rzesza 
publicystów, na czele z Hugonem Kołłą-
tajem. Dziennikarzy skupionych wokół 
niego nazywano Kuźnicą Kołłątajowską. 
Głównym osiągnięciem Sejmu Wielkie-
go było uchwalenie Konstytucji 3 maja 
w 1791 roku. Z całą pewnością cechowa-
ła się ona nowoczesnością oraz światły-
mi rozwiązaniami, chociaż niektóre jej 

postanowienia były dość konserwatyw-
ne. Ze względu na trudną sytuację po-
lityczną oraz konfederację targowicką 
nie udało się skodyfikować prawa (ująć 
go w ramy dokumentu) oraz zreformo-
wać sądów. 29 maja 1792 roku sejm za-
wiesił swoją działalność, natomiast po 
przegranej bitwie polsko-rosyjskiej anu-
lowano większość postanowień Sejmu 
Wielkiego. Najważniejsze jednak prze-
trwało - wykształciła się nowoczesna, li-
beralna myśl reformatorska, patriotyzm 
oraz parlamentaryzm. To właśnie te ce-
chy w przyszłości odegrają ważną rolę 
w Księstwie Warszawskim, Królestwie 
Polskim oraz na emigracji. 

Odmienił Polskę:
odzyskał parlamentaryzm 

Mimo, że Sejm Wielki zawiesił swo-
ją działalność 126 lat wcześniej, to je-
go idee przetrwały. Parlament, który 
zebrał się w 1918 roku, czerpał prze-
de wszystkim z tradycji pozostawionej 

między innymi przez Hugona Kołłą-
taja oraz innych reformatów związa-
nych z Kuźnicą Kołłątajowską. Wybo-
ry do Sejmu Ustawodawczego odbyły 
się 26 stycznia 1919 roku. W głosowa-
niu mogli wziąć udział wszyscy, którzy 
ukończyli 21. rok życia. Największą fre-
kwencję odnotowano w Koninie - 94% 
oraz w Opocznie 91%. Udział w wybo-
rach oznaczał wówczas wypełnienie 
obywatelskiego obowiązku. Najwięcej 
mandatów zdobyła Narodowa Demo-
kracja (116) oraz Polskie Stronnictwo 
Ludowe ,,Wyzwolenie” (57), pozosta-
łe partie uzyskały mniej niż 50 man-
datów. Klub Żydowski zdobył 10 man-
datów, natomiast Klub Niemiecki - 2. 
Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 
10 lutego 1919 roku. Zgodnie ze staro-
polską tradycją najpierw odprawiono 
uroczystą mszę świętą w katedrze pod 
wezwaniem Świętego Jana. Zaszczyt 
prowadzenia obrad przypadł marszał-
kowi seniorowi Franciszkowi Radzi-
wiłłowi. Pierwszym sukcesem Sejmu 

Ustawodawczego było uchwalenie Ma-
łej Konstytucji, czyli dokumentu, który 
tymczasowo regulował funkcjonowa-
nie państwa. 17 marca 1921 roku Sejm 
Ustawodawczy wypełnił swoje głów-
ne zadanie, uchwalając Konstytucję 
Marcową. Przy tworzeniu jej projektu 
wzorowano się na rozwiązaniach przy-
jętych w konstytucji III Republiki Fran-
cuskiej. Kadencja sejmu zakończyła się 
w listopadzie 1922 roku. Między 1919 
a 1922 rokiem odbyły 342 posiedzenia 
plenarne, uchwalono 547 ustaw oraz 
złożono ponad 4 tysiące interpelacji.

Odmienił Polskę: uzdrowił 
parlamentaryzm

W okresie PRL-u regularnie odbywa-
ły się posiedzenia plenarne Sejmu. Na-
leży jednak pamiętać, że ówczesny sejm 
nie miał nic wspólnego z parlamenta-
ryzmem. Termin ten pochodzi od fran-
cuskiego słowa: parler (mówić, rozma-
wiać) i oznacza miejsce, gdzie można 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni; malował Kazimierz 
Wojniakowski w 1806 roku.

rozmawiać, dyskutować. Przy czym mam 
na myśli niczym nieskrępowaną dysku-
sję, wolną od nacisków z zewnątrz. Nie 
może istnieć parlamentaryzm, gdy jed-
nocześnie posłów ogranicza cenzura. 
Jednocześnie nie można powiedzieć, iż 
posłowie z okresu PRL nie byli parlamen-
tarzystami. Z pewnością niektórzy sądzi-
li, że godnie reprezentują swoich wybor-
ców. Bezpieczniej powiedzieć, iż sejm 
wyłoniony 4 czerwca 1989 roku uzdrowił, 
a nie przywrócił parlamentaryzm w Pol-
sce. Tego dnia odbyły się pierwsze, częś-
ciowo wolne wybory. Okazały się one klu-
czowe, ponieważ pokazały, iż rządząca 
dotychczas Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza nie cieszy się już poparciem 
społeczeństwa. Ogromny sukces odnio-
sła ,,Solidarność” Lecha Wałęsy. Mimo 
ograniczonego dostępu do środków ma-
sowego przekazu udało się jej zdomino-
wać życie publiczne. Poparcia udzieliły jej 
także zachodnie gwiazdy, między innymi 
Jane Fonda, Yves Montand oraz Steve 
Wonder. Wybory czerwcowe ugruntowa-
ły narodziny III Rzeczypospolitej, a wraz 
z nią uzdrowiony został polski parla-
mentaryzm. W 1918 roku zdecydowanie 

nawiązano do tradycji przedrozbioro-
wych, natomiast po roku 1989 starano 
się podążać nieco inną drogą. Odtąd po-
seł zaczął wykonywać pracę, a coraz rza-
dziej pełnił służbę w imieniu swoich wy-
borców. Z drugiej strony parlamentu nie 
utożsamia się już z ogółem społeczeństwa 
- można przecież wyobrazić sobie obywa-
tela, który kompletnie nie interesuje się 
życiem politycznym. W II Rzeczypospo-
litej istniało nieco inne przeświadczenie - 
brak zainteresowania działalnością sejmu 
oceniany był zawsze negatywnie. 

***

Cztery sejmy. Każdy opisałem inaczej, 
ponieważ w każdym istotne było coś in-
nego. Sejm w Piotrkowie zapoznał nas 
z parlamentaryzmem, Sejm Wielki wy-
kształcił w nas ducha parlamentaryzmu, 
Sejm Ustawodawczy go odnowił, nato-
miast jakie dziedzictwo pozostawił po 
sobie sejm z 1989 roku? Wciąż funkcjo-
nujemy w jego cieniu lub blasku, więc 
chyba trudno o obiektywną opinię… 

TEKST: KAMIL DUDKA

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu Usta-
wodawczego 10 lutego 1919 roku.

ciąg dalszy z poprzedniej strony

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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REKLAMA

Sejm, Wiejska i Senat pod lupą
Najstarszy na świecie parlament zebrał się w Þingvellir, w Islandii, w 930 roku. Wkrótce także w innych państwach zaczął roz-
wijać się parlamentaryzm. Cechą charakterystyczną pierwszych zgromadzeń było to, że prawie zawsze odbywały się na świe-
żym powietrzu. Do budynków przeniesiono się znacznie później. 

W 1918 roku prawie każde euro-
pejskie państwo posiadało budy-
nek parlamentu. Polska, pomimo 
ogromnych tradycji parlamentar-
nych, nie. Oczywiście biorąc pod 
uwagę zabory, jest to w pełni zro-
zumiałe. Niemniej władze II Rzecz-
pospolitej musiały zmierzyć się 
z poważnym problemem. Budynek 
parlamentu to nie tylko sala ob-
rad, ale również całe zaplecze kan-
celaryjno-biurowe. Budowa od ze-
ra, z racji ograniczonego budżetu, 
była niemożliwa. Poza tym potrze-
bowano parlamentu od zaraz. Bra-
no pod uwagę budynek stołecznej 
Filharmonii, gmach Rotundy przy 
ulicy Karowej oraz pomieszcze-
nia Giełdy i Banku Polskiego przy 
ulicy Rymarskiej. W zdecydowa-
nej mniejszości był pogląd postu-
lujący przeniesienie parlamentu na 
Wawel. Ostatecznie wybrano bu-
dynek usytuowany pomiędzy koś-
ciołem Świętego Aleksandra a Za-
mkiem Ujazdowskim. Znajdował się 
tam początkowo Instytut Szlache-
cki, później przemianowany na In-
stytut Aleksandryjsko-Maryjski Wy-
chowania Panien. Była to elitarna 
uczelnia, która kładła jednak więk-
szy nacisk na savoir vivre, taniec 
oraz poznanie sztuki. Uczęszcza-
ły do niej dziewczyny pochodzące 

z zamożnych rodzin, chociaż nie by-
ło to regułą. Niestety obecnie może-
my podziwiać tylko jeden budynek 
z całego kompleksu - współcześnie 
odbywają się tam obrady komisji 
senackich. 

51 dni roboczych

Niektórzy uważali, że wybrano naj-
brzydszy z budynków, który miał 
jednak pewną zaletę. Można go było 
mianowicie przebudować oraz w ca-
łości dostosować do wymagań parla-
mentu. Zadanie przebudowy Insty-
tutu powierzono sekcji budowlanej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
które na ten cel otrzymało milion 
marek oraz 51 dni. Budową kiero-
wali Kazimierz Tołłoczko oraz Ro-
muald Miller. Zadanie było trud-
ne, ale nie niemożliwe. Ustalono, iż 
główna sala obrad będzie znajdo-
wać się w dawnej szkolnej jadalni. 
Było to największe pomieszczenie, 
a także stosunkowo łatwo można by-
ło je przebudować na ogromną au-
lę. Prace zakończono punktualnie. 

Instytut Szlachecki przy ul. Wiejskiej (1852). Siedziba Sejmu od 10 lutego 1919 roku.

Główny budynek Sejmu przed przebudową, następnie budynek Senatu.

Po 51 dniach zebrało się Zgromadze-
nie Narodowe. Osobistym życzeniem 
Józefa Piłsudskiego było umiesz-
czenie nad miejscem dla marszałka 
sentencji: Salis Rei Publicae Supre-
ma Lex, czyli „Dobro Rzeczypospo-
litej najwyższym prawem“. Niestety, 
w obiekcie panowała ogromna wil-
goć, a większość wnętrza była wciąż 
zaniedbana. 

Kazimierz Skórewicz

W 1918 roku nie istniał jeszcze se-
nat - powstał dopiero cztery lata póź-
niej. Co ciekawe, przeciwnicy powo-
łania izby wyższej jako główny zarzut 
podnosili brak budynku, w którym 
mógłby on obradować. Ostatecznie 
uznano, że również kompleks sej-
mowy wymaga znacznego remontu. 
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Sejm, Wiejska i Senat pod lupą
Najstarszy na świecie parlament zebrał się w Þingvellir, w Islandii, w 930 roku. Wkrótce także w innych państwach zaczął roz-
wijać się parlamentaryzm. Cechą charakterystyczną pierwszych zgromadzeń było to, że prawie zawsze odbywały się na świe-
żym powietrzu. Do budynków przeniesiono się znacznie później. 

Instytut Szlachecki przy ul. Wiejskiej (1852). Siedziba Sejmu od 10 lutego 1919 roku.

Przebudowany budynek Sejmu z nową Salą Posiedzeń zaprojektowaną przez Kazi-
mierza Skórewicza 1930.

Zadanie powierzono Kazimierzowi 
Skórewiczowi, naczelnikowi Państwo-
wego Zarządu Gmachów Reprezen-
tacyjnych RP. Na wykonanie zada-
nia otrzymał stosunkowo dużą kwotę 
pieniędzy oraz całe cztery lata. Zanim 
na dobre ruszyły prace remontowe, 
projekt zmieniano kilkakrotnie. Wła-
dzom II Rzeczpospolitej zależało, aby 

Kazimierz Skórewicz korzystał wy-
łącznie z polskich, lokalnych materia-
łów. Z jednej strony miało to znacze-
nie symboliczne, a z drugiej strony 
wsparto lokalnych przedsiębiorców 
oraz rzemieślników. Po czterech la-
tach posłowie otrzymali nową salę 
obrad. Stała się nią amfiteatralna au-
la otoczona kolumnadą. W pracach 
uczestniczyli także wybitni artyści. 
Aleksander Żurakowski stworzył pła-
skorzeźbę przedstawiającą personifi-
kację Historii, natomiast Jan Szczep-
kowski ozdobił rotundę szesnastoma 
płaskorzeźbami. Oczywiście nie mo-
gło także zabraknąć miejsca dla nie-
zwykle ważnych obrazów. Centralne 
miejsce zajęło dzieło Jana Matejki - 
Konstytucja 3 maja. 

Kilku architektów

W 1945 roku przetrwał właściwie tyl-
ko hotel poselski. Sala obrad była na 
tyle zniszczona, że właściwie nadawa-
ła się jedynie do generalnego remontu 

lub wyburzenia. Władza komuni-
styczna, widząc ogrom zniszczenia, 
zaczęła zastanawiać się nad przenie-
sieniem parlamentu w inne miejsce. 
Pojawił się pomysł wybudowania cał-
kowicie nowego budynku w duchu 
socrealizmu. Utalentowany architekt 
- Maciej Nowicki - przedstawił kilka 

Posiedzenie Sejmu w nocy z 26 na 27 stycznia 1931 roku.

Budynek główny kompleksu (C–D) z Salą Posiedzeń Sejmu (I). 

Korytarz Marszałkowski.ciąg dalszy na stronie następnej
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projektów generalnego remontu, któ-
re jednak nie spotkały się z uznaniem 
władz. Niektóre były zbyt drogie, in-
ne natomiast podobno nieestetycz-
ne. Ostatecznie zadanie odbudowy 
powierzono znanemu nam już Ja-
nowi Szczepkowskiemu, a następnie 
Bohdanowi Pniewskiemu. To właś-
nie projekt tego ostatniego spotkał 
się z największym uznaniem. Nieste-
ty zrealizował on tylko część swojego 
planu. Architekt bardzo mocno inspi-
rował się weneckim placem Świętego 
Marka i w pewnym stopniu chciał go 
odwzorować. Ponownie jednak ogra-
niczony czas oraz niski budżet zniwe-
lowały ambitne zamierzenia. W 1947 
roku odbyło się pierwsze powojenne 
posiedzenie sejmu. 

Ulica Wiejska

Budynek polskiego parlamentu być 

Sala kolumnowa.
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Hall główny.

Nowy Dom Poselski.

może nie jest tak piękny, jak ten znaj-
dujący się w Budapeszcie czy Kopen-
hadze, jednak z pewnością potra-
fi zachwycić. Piękna jest nie tylko sala 
obrad, ale także pozostałe pomieszcze-
nia. Pewnego razu przeniesiono ob-
rady do tak zwanej Sali Kolumnowej. 
Jest to ogromna (600 metrów kwa-
dratowych), prostokątna sala, do któ-
rej prowadzą dwuskrzydłowe szklane 
drzwi. Nazwa pochodzi od smukłych, 
monumentalnych oraz symetrycznych 
kolumn. Artystka Halina Jastrzębow-
ska-Sigmunt stworzyła piękne, krysz-
tałowe kandelabry, czyli wieloramien-
ne świeczniki. W Sali Kolumnowej od 
1989 roku do maja 1991 roku odbywa-
ły się posiedzenia senatu. Współczes-
ny budynek senatu jest mniej okazały 
od kompleksu sejmowego. Senacką sa-
lę posiedzeń zaprojektował Andrzej Ka-
liszewski. Większość wywiadów z po-
słami przeprowadza się w Korytarzu 
Marszałkowskim. Jest to stosunkowo 

surowe pomieszczenie, które prowa-
dzi do sal, gdzie odbywają się posiedze-
nia komisji sejmowych. Niektóre z nich 
nazwano - Konstytucji 3 maja, Wojcie-
cha Trąmpczyńskiego, Ignacego Da-
szyńskiego, Macieja Rataja. Nowy Dom 
Polski powstał na bazie projektu Mał-
gorzaty Handzelewicz-Wacławek i był 
gotowy do użytku już wiosną 1989 ro-
ku. Charakteryzuje się ciemnoszarą 
elewacją. W jego wnętrzu znajduje się 
okazały hall główny z recepcją, kasami 

biletowymi, ajencją banku, hotelowy-
mi zakładami usługowymi oraz skle-
pikami. W Nowym Domu Poselskim 
mieści się także basen, sauna, sala kon-
ferencyjna, restauracja oraz cocktail-
-bar. Cały kompleks gmachów sejmo-
wych zajmuje obszar o powierzchni 
około 5 hektarów. W ponad dziesię-
ciu budynkach mieści się prawie 1400 
pomieszczeń.

TEKST: KAMIL DUDKA

ciąg dalszy z poprzedniej strony
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Ile znaczy mój głos?
Wybory parlamentarne opierają się o pewien skomplikowany system wyborczy. Przedstawię go w taki sposób, że 
po przeczytaniu poniższego artykułu, nie będziecie mieć żadnych wątpliwości, co stało się z Waszym głosem. 

System wyborczy

System wyborczy to w sporym 
uproszczeniu zbiór wszystkich zasad, 
na których opiera się dane głosowa-
nie. Najpopularniejszy to system pro-
porcjonalny, jednak występuje też 
większościowy. Ten drugi jest łatwiej-
szy do wytłumaczenia. Zgodnie z nim 
wyborca głosuje bezpośrednio na da-
nego kandydata bądź partię. Wygry-
wa ten, który zdobędzie najwięcej gło-
sów. System większościowy występuje 
w Polsce właśnie w wyborach do Se-
natu. System proporcjonalny jest bar-
dziej rozbudowany, jednak wydaje 
się, że jest sprawiedliwszy w przypad-
ku wyborów parlamentarnych. Wy-
borca również oddaje jeden głos na 
wybraną partię. Na podstawie wy-
ników wyborów określa się propor-
cję, która odzwierciedla poglądy spo-
łeczeństwa. Prosta proporcja byłaby 
niesprawiedliwa, dlatego dla jej ob-
liczenia stosuje się dość skompliko-
wane reguły. W Polsce wykorzystuje 
się metodę d’Hondta. Polega ona na 
dzieleniu liczby głosów oddanych na 
każdą listę przez kolejne liczby natu-
ralne. Pod uwagę bierze się jednak je-
dynie te komitety, które przekroczyły 
próg wyborczy. Największe uzyska-
ne ilorazy (wyniki dzielenia) szere-
guje się następnie do momentu, gdy 
wszystkie mandaty w danym okręgu 
wyborczym zostaną obsadzone. Me-
toda d’Hondta została opracowana 

przez belgijskiego matematyka Victo-
ra d’Hondta. W Polsce posługiwano 
się kiedyś sposobem obliczania gło-
sów według Hare’a-Niemeyera oraz 
Sainte-Lague. 

Wybory do Sejmu

Wybory do Sejmu odbywają się właś-
nie na zasadzie systemu proporcjo-
nalnego. Głosy oddane na poszcze-
gólne listy przeliczane są na mandaty 
z wykorzystaniem powyższej metody 
d’Hondta w skali całej Polski. Po usta-
leniu liczby mandatów, które przy-
padają poszczególnym komitetom, 
rozdziela się je pomiędzy poszczegól-
ne listy kandydatów. Mandaty uzy-
skują natomiast ci kandydaci, którzy 
na danej liście otrzymali największą 
liczbę głosów. Preferencyjna odmia-
na systemu proporcjonalnego obja-
wia się właśnie w tym, że to wyborca 
ma możliwość wskazać tego kandyda-
ta, który ma pierwszeństwo do otrzy-
mania mandatu. Miejsce na liście nie 
ma jednak żadnego znaczenia praw-
nego. Dowiedziono jednak, że mniej 
zdecydowani wyborcy częściej głosu-
ją na osoby zajmujące wyższe miejsca 
na liście. Należy jednak pamiętać, że 
w podziale głosów będą uczestniczyć 
tylko te komitety, które uzyskają co 
najmniej 5% poparcia (lub 8% w przy-
padku koalicji). Tak zwany próg wy-
borczy jest szczególnie ważny w przy-
padku wyborów parlamentarnych, 

ponieważ zapobiega znacznemu roz-
drobnieniu sceny politycznej. Gdy 
w 1991 roku nie zastosowano progu 
wyborczego, przynajmniej jeden man-
dat uzyskało 29 komitetów. Warto do-
dać, że Polska podzielona jest na 41 
okręgów, których wielkość wynosi od 
7 do 20 mandatów. Okręgi tworzy się 
w ten sposób, aby obejmowały obszar 
całości lub części województwa. Nie 
mogą jednak naruszać granic powia-
tów. Ponadto podziału dokonuje się 
z wykorzystaniem tzw. normy przed-
stawicielskiej - uzyskuje się ją po-
przez podzielenie liczby ludności Pol-
ski przez liczbę wszystkich posłów do 
Sejmu. Najczęściej oscyluje ona wokół 
jednego posła na 82.000 mieszkań-
ców. W okręgu nr 36, który obejmuje 
między innymi Leszno, Ostrów Wiel-
kopolski, Kalisz oraz Gostyń zostanie 
wybranych 12 przedstawicieli. 

Wybory do Senatu

Senatorowie wybierani się na czte-
roletnią kadencję w wyborach op-
artych o system większościowy. 
Zgodnie z zasadą bezpośredniości 
wyborca głosuje wyłącznie na swoje-
go kandydata. W tych wyborach nie 
istnieje podział na listy, ponieważ 
każdy komitet wyborczy może zgło-
sić tylko 1 kandydata w danym okrę-
gu. W 2011 roku wprowadzono okrę-
gi jednomandatowe w wyborach do 
Senatu, czyli 100 senatorów wybiera 

się w 100 jednomandatowych okrę-
gach. W poszczególnym okręgu wy-
gra wyłącznie ten, kto uzyska naj-
więcej głosów. Oczywiście nie wolno 
równocześnie kandydować do Sejmu 
i Senatu, natomiast każdy senator 
urodzony przed 1 sierpnia 1972 roku 
jest obowiązany do złożenia oświad-
czenia dotyczącego pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracy z nimi w okresie od 
22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 
roku. Jest to tak zwane oświadczenie 
lustracyjne. Kandydat, który skła-
mie, musi liczyć się z odpowiedzial-
nością karną oraz utratą mandatu. 
W przypadku, gdy poseł z różnych 
powodów straci mandat poselski, je-
go miejsce zajmuje ta osoba, która 
w wyborach była zaraz po niej, a nie 
udało się jej uzyskać mandatu. Nato-
miast w razie wygaśnięcia mandatu 
odbywają się wybory uzupełniające, 
ale wyłącznie na terenie kraju i tylko 
w okręgu, z którego pochodził sena-
tor, któremu wygasł mandat. Wybo-
ry uzupełniające odbyły się 6 marca 
2016 roku w Białymstoku. O ważno-
ści wszystkich wyborów w Polsce de-
cyduje z urzędu Sąd Najwyższy. 

Wybory większościowe?

Wybory większościowe na ogół cie-
szą się większą sympatią ze względu 
na bardziej przejrzyste reguły głoso-
wania. Wyborca może wierzyć, że od-
dając głos bezpośrednio na kandy-
data w wyborach większościowych, 
ma większy wpływ na życie politycz-
ne. W końcu głos otrzyma bezpośred-
nio ten, na kogo zagłosuje. Wygra 
ten, kto zdobędzie najwięcej głosów. 
System proporcjonalny jest bardziej 
skomplikowany. Głosuje się też na 
kandydata, ale głos generalnie otrzy-
muje komitet wyborczy, a dopiero 
później, zgodnie z preferencjami wy-
borców, przydziela się mandaty po-
szczególnym kandydatom. Niemniej 
oba systemy są sprawiedliwe, lecz nie 
idealne. Być może w toku akademi-
ckich dyskusji powstanie kiedyś sy-
stem wyborczy, który w jeszcze lep-
szym stopniu będzie odzwierciedlał 
preferencje ogółu społeczeństwa. 
Obecnie zawsze pewna część będzie 
niereprezentowana. 

TEKST: KAMIL DUDKA

REKLAMA
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O istnieniu niektórych
takich partii być może

nie wiedzieliście!
Analizując polską scenę polityczną, można odnieść wrażenie, że jest nieco nudna oraz jednorodna. Nic bardziej 
mylnego! W naszym kraju występuje bardzo dużo specyficznych partii. Większość z nich rozpada się już po pierw-
szych wyborach, ale pewna część próbuje dokładnie co cztery lata... Przedsawiamy nasze typy od miejsca siódme-
go do pierwszego.

7. Polski Ruch 
Monarchistyczny

Leszek Wierzchowski to były członek 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. W 1981 roku wstąpił do ,,Solidarno-
ści”, natomiast w 1995 roku wystartował 
bezskutecznie w wyborach prezyden-
ckich. Cztery lata wcześniej założył w Ka-
towicach partię, która opowiadała się za 
przywróceniem monarchii w Polsce. Nie-
stety nie zdradził, kto miałby być ewen-
tualnym kandydatem na tron królewski. 
Z pewnością nie byłby to Wierzchowski, 
który sam kazał się tytułować Wielkim 
Księciem Regentem Polski. Lider partii 
PRM zapewniał, że dziedziczna monar-
chia byłaby czterokrotnie tańsza od syste-
mu prezydenckiego. W programie zna-
lazł się postulat przywrócenia feudalizmu 
oraz królewszczyzn. 

6. Sztandar Matki Boskiej
Licheńskiej Bolesnej

Królowej Polski

Założycielem partii był Edward Bezner, 
znany parapsycholog oraz jasnowidz. 
Gdy skupił wokół siebie 200 osób, po-
stanowił założyć własną partię. Bez pro-
gramu wyborczego, ponieważ ten miał 
zostać objawiony. Inicjatywa Beznera 
stała się bardzo popularna, jednak nie 
odniosła żadnego sukcesu. Co ciekawe, 
partia bardzo mocno krytykowała insty-
tucję Kościoła katolickiego, jednocześnie 
odwoływała się do wartości chrześcijań-
skich, głównie maryjnych. 

5. Partia X

Być może mało osób kojarzy powyższą 
partię, jednak z pewnością każdy zna 
jej lidera. Stanisław Tymiński to uwiel-
biany w Peru biznesmen, który prze-
grał drugą turę wyborów prezyden-
ckich z Lechem Wałęsą. Głos oddało 

na niego około 3 683 098 Polaków. Po-
czątkowo Tymiński planował wycofać 
się z polityki, jednak został przekona-
ny przez swoich doradców do założenia 
partii. Wydaje się, że był to zły pomysł. 
Stan Tymiński w trakcie kampanii pre-
zydenckiej sprawiał wrażenie osoby 
przedsiębiorczej, chętnej do rozwiązy-
wania codziennych problemów. Więk-
szą popularność zdobył jako osoba niż 

jako polityk. Zakładając partię X, je-
go urok prysł. Nagle okazało się, że nie 
posiada praktycznie żadnej wiedzy po-
litycznej, a jego program jest oderwa-
ny od rzeczywistości. Gdy tylko opuścił 
Polskę, w jego partii doszło do rozłamu. 

4. Partia Łysych

Mężczyzna łysy to mężczyzna sprawniej-
szy, mądrzejszy oraz bardziej zauważal-
ny. Badania tego nie potwierdzają, jed-
nak Leszka Mazana nie zniechęciło to do 
założenia Partii Łysych. Jego głównym 
postulatem jest... sprawienie, aby łysina 
stała się powodem do dumy. Mimo że 
elektorat partii powinien być naprawdę 
spory, to Leszek Mazan nie planuje star-
tu w wyborach. Woli skupić się na orga-
nizowaniu festynów oraz wspieraniu po-
lityków, którzy w idealny sposób wpisują 
się w profil partii. Na poparcie mógł liczyć 
Józef Oleksy, Jan Maria Rokita oraz Jó-
zef Dziewulski. Warto także dodać, że 
partią zarządza Rada Błyskotliwych. 

3. Partia Ćwoków

Pomarańczową Alternatywę pamięta 
każdy. Jej lider, Waldemar Major Fry-
drych, wystartował także w wyborach 
na prezydenta Warszawy. Co ciekawe, 
jego wynik wcale nie był bardzo ni-
ski. Stał wówczas na czele partii o bar-
dzo interesującej nazwie… Gamoni 
i Krasnoludków. Formacja nie prze-
trwała długo, ponieważ już w 2007 
roku powołano Partię Ćwoków. Wal-
demar Major Frydrych podobno wy-

myślił tę nazwę, gdy obserwował sej-
mową debatę. Przekonywał jednak, 
że partia nie ma celu nikogo obrazić. 
Udowadniał, że ćwok, to osoba za-
bawna, pomysłowa oraz na swój spo-
sób oryginalna. 

2. Polska Partia
Przyjaciół Piwa

Ta partia nigdy nie miała powstać. 
Miała być wyłącznie parodią polskiej 
sceny politycznej. Ostatecznie skoń-
czyło się jednak tym, że PPPP zdoby-
wała w wyborach parlamentarnych 
w 1991 roku aż 16 mandatów posel-
skich. Historia partii sięga lat 80. 
Krzysztof Piasecki, Bohdan Smoleń, 

Stanisław Zygmunt oraz Janusz Re-
wiński współtworzyli cieszący się dużą 
popularnością program kabaretowy 
,,Skauci Piwni”. Pojawiła się wów-
czas idea utworzenia stowarzyszenia 
o podobnej charakterystyce, a później 
partii. Ugrupowanie miało charakter 
głównie satyryczny, niemniej w wybo-
rach w 1991 roku zdobyło 3,27% gło-
sów. Choć należy pamiętać, że pod 
szyldem PPPP do Sejmu dostała się 
także pewna grupa biznesmenów. 
Nagle formacja, która promowała 
kulturalny styl spożywania alkoholu, 
okazała się ugrupowaniem koncen-
trującym się na sprawach gospodar-
czych. Niestety wkrótce formacja po-
dzieliła się dwie frakcje: Małe Piwo 
(z Adamem Halberem oraz Krzyszto-
fem Ibiszem) oraz Duże Piwo (z Ja-
nuszem Rewińskim i grupą przedsię-
biorców). Nawiasem mówiąc, wkrótce 
później Krzysztof Ibisz dołączył do 
Partii Emerytów i Rencistów ,,Nadzie-
ja”. Liderem pozostał jednak Janusz 
Rewiński, który - mimo sukcesów - 
szybko zniechęcił się do polityki. 

1. Partia Czubków Polskich

Na koniec ugrupowanie, które nie 
osiągnęło żadnego sukcesu politycz-
nego. Zostało założone w 2004 roku 
przez trzech studentów z Poznania. 
Ich jedyną działalnością było organi-
zowanie blokady torów, po których 
już nie jeździły pociągi. Podkreślali, 
że jest to tak samo logiczne i sensow-
ne, jak działania prawdziwych polity-
ków. Partia oczywiście nie zdobyła ni-
gdy żadnego mandatu poselskiego, 
jednak gdyby wystartowała w wybo-
rach w 1991 roku, z pewnością byłaby 
na to szansa. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Stanisław Tymiński w 1990 roku.

Waldemar Fydrych w Łodzi pod-
czas wmurowania kamienia węgiel-
nego pod pomnik Pomarańczowej 
Alternatywy.
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Mój głos będzie ważny!
Udział w wyborach w niektórych państwach w Europie jest obowiązkowy. Niespełnienie nakazu wiąże się z pewnymi do-
legliwościami finansowymi. Z drugiej strony głosowanie samo w sobie jest swego rodzaju spełnieniem obowiązku wzglę-
dem Ojczyzny. Kiedy mój głos będzie ważny? Czy mogę głosować w szpitalu lub za granicą? Zacznijmy od początku…

W niedzielę,
13 października 2019 roku

To właśnie tego dnia Polacy wybiorą 
460 posłów oraz 100 senatorów w wy-
borach parlamentarnych. Obwodowe 
lokale wyborcze będą czynne od go-
dziny 7:00 do 21:00. Należy jednak 
pamiętać, że w uzasadnionych przy-
padkach lokal może być chwilowo za-
mknięty lub czynny dłużej. W 2015 ro-
ku z powodu śmierci osoby głosującej 
nastąpiła ponad dwugodzinna przerwa 
(lokal był czynny do 22:30). Przerwa 
może jednak nastąpić także z proza-
icznych powodów, takich jak na przy-
kład chwilowy brak prądu. W skraj-
nych przypadkach komisja obwodowa 
może podjąć uchwałę o odroczeniu gło-
sowania do następnego dnia. Powo-
dem może być między innymi lokalna 
powódź lub pożar. Przepisy Kodeksu 
wyborczego stanowią, że jeżeli w ob-
wodach głosowania utworzonych na 
polskich statkach morskich oraz za gra-
nicą głosowanie miałoby być zakończo-
ne w dniu następnym po dniu głosowa-
nia w kraju, głosowanie przeprowadza 
się w dniu poprzedzającym. Z tego po-
wodu w Ameryce Południowej, Środ-
kowej oraz Północnej wybory odbędą 
się 12 października 2019 roku. 

Cisza wyborcza

Podobnie jak w latach ubiegłych będzie 
obowiązywać od północy z piątku na so-
botę do końca głosowania. W tym czasie 
zabronione jest nadawanie audycji ra-
diowych oraz telewizyjnych z udziałem 
kandydatów. Surowo zakazane jest pub-
likowanie sondaży oraz orientacyjnych 
wyników. Istotne jest także to, że cisza 
wyborcza obowiązuje również w inter-
necie. Nie należy w tym czasie publiko-
wać komentarzy na forach oraz porta-
lach społecznościowych. Złamaniem 
ciszy wyborczej jest także udostępnia-
nie zdjęć, które sugerowałyby poparcie 
dla wybranej orientacji. Stosunkowo ry-
gorystyczne przepisy będą obowiązywać 
do końca głosowania. Choć i w tym wy-
padku Państwowa Komisja Wyborcza 
może przedłużyć ciszę wyborczą. 

Kto może oddać głos?

Wziąć udział w głosowaniu może oso-
ba, która najpóźniej w dniu głosowania 

ukończy 18 lat, nie jest prawomocnie 
pozbawiona praw publicznych przez 
sąd, nie jest prawomocnie ubezwłasno-
wolniona przez sąd oraz nie jest prawo-
mocnie pozbawiona praw wyborczych 
przez Trybunał Stanu. Co ciekawe, 
osiągnięcie pełnoletności nie zawsze 
uprawnia do udziału w wyborach. Ko-
bieta, która ukończy 16. rok życia, mo-
że za zgodą sądu zawrzeć związek mał-
żeński. Wiąże się to z tym, że uzyskuje 
pełnoletność (choć nie skończyła jesz-
cze 18 lat). W przypadku mężczyzn nie 
istnieje taka możliwość. Jednocześnie 
taka zamężna, pełnoletnia osoba nie 
może wziąć udziału w głosowaniu, po-
nieważ wymogiem jest ukończenie 18. 
roku życia. Podobnie z kupowaniem 
oraz spożywaniem alkoholu. Również 
osoba pozbawiona przez sąd praw pub-
licznych może wziąć udział w głosowa-
niu, jeśli wyrok jeszcze się nie uprawo-
mocnił. To przypadek chyba rzadki, 
jednak podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku osób ubezwłasnowolnio-
nych całkowicie. 

Gdzie należy oddać głos?

Co do zasady należy głosować we właś-
ciwej dla miejsca zamieszkania obwo-
dowej komisji wyborczej. W uzasadnio-
nych przypadkach można wybrać inne 
miejsce. Jeśli ktoś w dniu wyborów bę-
dzie przebywać w szpitalu, domu po-
mocy społecznej, zakładzie karnym lub 
areszcie śledczym, zostanie z urzędu 
wpisany do spisu wyborców. Warun-
kiem jest jedynie utworzenie obwodu 
głosowania. Ten z kolei powstanie, gdy 
w placówce będzie przebywać co naj-
mniej 15 wyborców. Na identycznych 
zasadach będą mogli głosować wybor-
cy, którzy będą przebywać w domach 
studenckich - w tym wypadku warun-
kiem jest obecność co najmniej 50 osób 
uprawnionych do głosowania oraz zgło-
szenie tego zamiaru rektorowi uczelni. 
Komisja wyborcza do spisu wyborców 
dopisuje jednak tylko te osoby, które 
do jednostki przybyły najpóźniej dzień 
przed wyborami. Do piątku, 11 paź-
dziernika, można złożyć wniosek o wy-
danie zaświadczenia o prawie do głoso-
wania. Składa się go w urzędzie gminy, 
u właściwego konsula lub kapitana stat-
ku pisemnie albo w formie elektronicz-
nej. Zaświadczenie to uprawnia do wzię-
cia udziału w głosowaniu w dowolnym 

obwodzie, za granicą lub na polskim 
statku morskim. Dokument otrzymuje 
się wyłącznie jednorazowo - w przypad-
ku jego utracenia nie ma żadnej możli-
wości, aby wydać duplikat. Nie można 
także wziąć udziału w głosowaniu w ob-
wodzie właściwym dla miejsca stałego 
zamieszkania. 

Kiedy mój głos będzie ważny?

Znaczek X (co najmniej dwie przeci-
nające się linie w obrębie kartki) należy 
umieścić wyłącznie w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska wybranego kandyda-
ta, zarówno przy wyborze posła, jak i se-
natora. W przypadku, gdy ktoś postawi 
więcej niż jeden X na liście danego ko-
mitetu, głos zostanie zaliczony kandy-
datowi, który zajmuje pierwszą pozycję. 
Zaznaczenie kilku X obok kandydatów 
z różnych komitetów będzie oznaczało 
nieważność głosów. Kartę do głosowa-
nia należy następnie umieścić w urnie 
wyborczej. Wyborca niepełnosprawny 
może głosować przy użyciu nakładki na 
kartę do głosowania sporządzoną w alfa-
becie Braille’a. Chęć skorzystania z tego 
uprawnienia należy zgłosić komisji wy-
borczej tuż przed oddaniem głosu. Oczy-
wiście nakładkę należy zwrócić. Osobie 
niepełnosprawnej może oczywiście po-
magać inna osoba. Pomoc ta musi jed-
nak ograniczać się do kwestii technicz-
nych. Absolutnie nie wolno sugerować 
wyborcy sposobu głosowania. 

Na kogo mogę oddać głos?

Państwowa Komisja Wyborcza zare-
jestrowała 88 komitetów wyborczych: 
1 koalicyjny, 30 partyjnych oraz 57 ko-
mitetów wyborców. Jednak tylko pięć 
komitetów wyborczych zarejestrowa-
ło swoje listy wyborcze do Sejmu we 
wszystkich okręgach w Polsce. 
• lista nr 1: Polskie Stronnictwo 

Ludowe
• lista nr 2: Prawo i Sprawiedliwość
• lista nr 3: Sojusz Lewicy 

Demokratycznej
• lista nr 4: Konfederacja Wolność 

i Niepodległość
• lista nr 5: Koalicja Obywatelska PO 

.N i PL Zieloni

Oczywiście może się zdarzyć, że na 
karcie do głosowania znajdą się kolej-
ne numery komitetów. W niektórych 

okręgach wyborczych będzie to: Pra-
wica (lista nr 6), Akcja Zawiedzionych 
Emerytów Rencistów (lista nr 7),  Koa-
licja Bezpartyjni i Samorządowcy (lista 
nr 8), Skuteczni (lista nr 9) oraz Mniej-
szość Niemiecka (lista nr 10). Komitety 
typowo lokalne nie mają numerów. 

Ogłoszenie wyników

Wyniki wyborów powinny zostać 
ogłoszone po godzinie 21:00. O tej sa-
mej porze zamykane są lokale wybor-
cze. Jak to możliwe, że od razu znane 
są wyniki? W tym kontekście kluczowe 
są dwa terminy: Exit poll oraz late poll. 
Exit poll to badanie, które przeprowa-
dzane jest w ciągu dnia wyborczego. 
Ankieterzy pytają przypadkowe osoby 
wychodzące z lokalu wyborczego o ich 
preferencje wyborcze. W ten prosty 
sposób odbywa się badanie exit poll. 
Late poll przeprowadza się po zakoń-
czeniu głosowania. Tym razem ankie-
terzy pozyskują informacje o cząstko-
wych wynikach wyborów od losowych 
komisji wyborczych. Zaskakujące jest 
to, że oba sondaże pokrywają się w spo-
rej części z oficjalnymi wynikami Pań-
stwowej Komisji Wyborczej. Specjaliści 
podkreślają jednak, że często niektóre 
osoby nie chcą ujawnić swoich praw-
dziwych preferencji politycznych. Z te-
go powodu często partie kontrowersyj-
ne otrzymują nieco więcej głosów niż 
w sondażu powyborczym. 

Czy warto oddać głos?

Brak udziału w wyborach paradok-
salnie również oznacza pewien wybór. 
W historii zdarzało się już niejednokrot-
nie, że dane ugrupowanie zalecało boj-
kotowanie wyborów. W przeważającej 
części były to jednak środowiska skraj-
nie prawicowe lub komunistyczne. Łą-
czył je wspólny mianownik - nienawiść 
do demokracji. Udział w głosowaniu jest 
swoistą deklaracją, że chcemy korzystać 
z demokracji, że jest ona dla nas ważna. 
Nasze zaangażowanie nie musi kończyć 
się na oddaniu głosu. Chyba każdy ko-
mitet poszukuje wolontariuszy. Każdy 
z pewnością może zachęcić drugą osobę 
do aktywności obywatelskiej w niedzie-
lę, 13 października. Może akurat uda się 
osiągnąć rekordową frekwencję. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Praca czy służba?
Można spotkać się z opinią, że zarówno praca posłów, jak i senatorów jest lekka oraz dobrze płatna. Wydaje się, 
że w każdym twierdzeniu znajduje się ziarnko prawdy, jednak takie stanowisko wydaje się dość krzywdzące oraz 
niesprawiedliwe. 

Obowiązki czy uprawnienia?

Zarówno zakres obowiązków, jak 
i uprawnień każdego posła (senato-
ra) jest ściśle uregulowany przez spo-
rą ilością aktów prawnych. Z racji ich 
mnogości przedstawię tylko te, któ-
re wydają się najbardziej interesują-
ce. Ustawa o wykonywaniu manda-
tu posła i senatora nakłada obowiązek 
utworzenia oraz utrzymania przez ca-
ły okres sprawowania mandatu biura 
poselskiego, senatorskiego lub posel-
sko - senatorskiego. Ponadto parla-
mentarzysta jest zobowiązany poinfor-
mować Marszałka Sejmu lub Senatu 
o podjęciu każdej dodatkowej pracy 
zarobkowej. O tym chyba najczęś-
ciej się zapomina - każdy poseł (sena-
tor) jest obowiązany do informowania 
na bieżąco swoich wyborców o swojej 
aktywności oraz pracy w Sejmie (Se-
nacie). Wydaje się, że uprawnień jest 
więcej, jednak większość z nich łączy 
się w sposób bezpośredni z obowiąz-
kami. Udział w głosowaniu jest za-
równo jednym, jak i drugim. Posło-
wi (senatorowi) przysługuje prawo do 
bezpłatnego przejazdu środkami pub-
licznego transportu zbiorowego, pra-
wo do bezpłatnych druków oraz usług 
pocztowych, przy czym uprawnie-
nie dotyczy wyłącznie korespondencji 
urzędowej.

Dieta czy uposażenie?

Pensja polskiego parlamentarzysty, 
w założeniu, ma stanowić rekompen-
satę za jego pracę na rzecz społeczeń-
stwa. Powinna być na tyle wysoka, 
aby poseł (senator) nie musiał podej-
mować dodatkowej pracy. Niezwy-
kle trudno jednoznacznie stwierdzić 
czy jest to stanowisko słuszne czy nie. 
Istnieją wciąż państwa, gdzie parla-
mentarzyści nie otrzymują wynagro-
dzenia. Z drugiej strony poseł lub se-
nator spędza naprawdę dużo czasu 
w parlamencie i wydaje się, że uposa-
żenie lub dieta jest w pełni uzasadnio-
na. Statystycznie polscy posłowie za-
rabiają 118.000 złotych rocznie (bez 
diety). Dla porównania, w Norwegii 
384.000 złotych, natomiast w Niem-
czech 377.000 złotych (oczywiście jest 
to nieadekwatne porównanie, ponie-
waż w obu państwach średnie pensje 
są znacznie wyższe). 

Posłowi przysługują dwa świadcze-
nia - uposażenie oraz dieta. Otrzyma-
nie uposażenia wiąże się z przymusem 
rezygnacji z dotychczasowej pracy. 
Dostanie je wyłącznie ten przedsta-
wiciel, który nie posiada innego źród-
ła dochodu. Obecnie wynosi około 8 
016,70 złotych brutto. Oczywiście mo-
że zostać zmniejszone. Za każdy nie-
usprawiedliwiony dzień nieobecności 
Marszałek Sejmu obniża uposażenie 
o 1/30 w danym miesiącu. Dieta przy-
sługuje natomiast każdemu. Stanowi 
ona rekompensatę za koszty transpor-
tu oraz mieszkania na miejscu posie-
dzeń. Wynosi ona 2 505,20 złotych. 
Dodatkowo każdy poseł oraz senator 
może liczyć na nagrody. Sprawowa-
nie funkcji przewodniczącego komisji 
wiąże się z otrzymaniem dodatkowo 
20 procent uposaże-
nia. Oczywiście każ-
demu parlamenta-
rzyście przysługuje 
zwrot kosztów zwią-
zanych z prowadze-
niem biura w swoim 
okręgu.

Preferencyjne 
pożyczki

Co ciekawe, polscy deputowani mo-
gą skorzystać z preferencyjnych po-
życzek. Jej oprocentowanie wyno-
si 1 procent na okres do 12 miesięcy 
lub 2 procent na okres do 24 mie-
sięcy. Może być jednak wzięta wy-
łącznie na cele mieszkaniowe. Jed-
nocześnie posłowie mogą pożyczyć 
jednorazowo 25 000 złotych na re-
mont lub modernizację domu, lub 
30 000 złotych na jego zakup. Par-
lamentarzysta będący w trudnej sy-
tuacji materialnej i rodzinnej może 
pobrać bezzwrotną zapomogę w wy-
sokości 3 000 zł. 

Czy immunitet
oznacza bezkarność?

Oczywiście, że nie. Na temat immu-
nitetu poselskiego oraz senatorskie-
go napisano ogromną ilość mono-
grafii. Nie jest to tematyka trudna, 
ale - niestety - nieco niejasna. Wiele 
przepisów traktujących o immunite-
cie jest wieloznacznych. Przedstawię 
jego istotę na przykładzie pewnego 

wydarzenia, które stosunkowo nie-
dawno miało miejsce. Pewien poseł, 
przemawiając z mównicy, obraził in-
nego posła, sugerując, że prowadzi 
dom publiczny. Bezsprzecznie po-
pełnił przestępstwo, ponieważ na-
ruszył jego dobro osobiste (godność 
i dobre imię). Jednocześnie po-
seł sprawował wówczas działalność 
wchodzącą w zakres sprawowania 
mandatu poselskiego. W tej sytuacji 
nie powinien ponieść odpowiedzial-
ności karnej. Z drugiej jednak stro-
ny, czy obrażanie innego posła jest 
sprawowaniem mandatu? Zarów-
no odpowiedź twierdząca, jak i prze-
cząca wydaje się poprawna. Poseł 
w stanie nietrzeźwym prowadzi sa-
mochód, a następnie jest spraw-
cą śmiertelnego wypadku (przykład 

hipotetyczny). Czy 
w tej sytuacji immu-
nitet będzie chronił 
posła? Oczywiście, że 
nie. Parlamentarzy-
sta zostanie natych-
miast zatrzymany. 
Ewentualnie mo-
że zostać zwolniony 
z aresztu na polece-
nie Marszałka Sejmu 
lub Senatu. 

Immunitet materialny
oraz formalny

Nasz pierwszy przykład dotyczy im-
munitetu materialnego. Przysługu-
je on posłowi (senatorowi) dożywot-
nio. Zgodnie z nim parlamentarzysta 
nie może zostać pociągnięty do od-
powiedzialności za działania, które 
wchodzą w zakres sprawowania funk-
cji parlamentarnych. Ten typ immu-
nitetu ma zapewniać możliwie nie-
ograniczoną wolność wypowiedzi 
oraz działania. Drugi przykład zwią-
zany jest natomiast z immunitetem 
formalnym. Dotyczy on ograniczenia 
odpowiedzialności za czyny zabronio-
ne. W sporym uproszczeniu można 
powiedzieć, że poseł lub senator nie 
może być aresztowany (chyba że zo-
stanie złapany na gorącym uczynku). 
Oczywiście immunitet w każdej chwi-
li może zostać uchylony przez odpo-
wiednią izbę parlamentu. Wciąż to-
czy się gorąca dyskusja nad kwestią 
ograniczenia, bądź zlikwidowania 

immunitetów. Głównym argumen-
tem przeciwników jest fakt, że każdy 
powinien być traktowany tak samo. 
Zarzut wydaje się jednak nietrafio-
ny, ponieważ to właśnie immunitet 
gwarantuje równość wobec prawa. 
O uchyleniu immunitetu decydu-
je izba parlamentu, jednak zgodę na 
zatrzymanie lub polecenie zwolnie-
nia wydaje już Marszałek Sejmu. To 
właśnie on dodatkowo gwarantu-
je, że śledztwo będzie przeprowadzo-
ne w sposób rzetelny poprzez nadzór 
nad nim. Gdyby poseł nie był chro-
niony, istniałoby zagrożenie, że on 
sam lub organ śledczy próbowałby 
wykorzystać pozycję parlamentarzy-
sty w celach korupcyjnych. 

Post scriptum

Jakkolwiek można oskarżać niektó-
rych naszych przedstawicieli o brak 
chęci do działania lub podejmowa-
nie niemądrych decyzji, o tyle nie 
można zarzucić im lenistwa. Udział 
w obradach parlamentu to tylko wy-
cinek ich aktywności. Lwią część cza-
su spędzają na salach posiedzeń ko-
misji sejmowych, których akurat 
w Polsce jest ogromna ilość. Obo-
wiązkowo posłowie lub senatorowie 
uczestniczą w spotkaniach partyj-
nych. Oczywiście zdarzają się parla-
mentarzyści, których aktywność po-
zostawia wiele do życzenia. Istotne 
jest jednak to, że co do zasady poseł 
lub senator ma możliwość, aby być 
aktywnym. Nieprawdą jest, że oby-
watele nie mają żadnej kontroli nad 
swoim kandydatem. Oczywiście, że 
mają. Sejmowe strony interneto-
we udostępniają statystyki obecno-
ści oraz aktywności poszczególnych 
posłów. Z drugiej strony pewnym 
problemem polskiego parlamenta-
ryzmu jest brak transparentności, 
szczególnie w kwestii finansów. Na-
leży się zastanowić, czy poseł będą-
cy na emeryturze powinien otrzymy-
wać uposażenie. Ostatecznie jednak 
wszystko i tak będzie zależało od 
kultury osobistej poszczególnych 
parlamentarzystów. Prawo charak-
teryzuje się tym, że można je obejść 
i wykorzystywać do własnych celów. 
Czy jednak o to chodzi? 

TEKST: KAMIL DUDKA

Pensja polskiego parlamentarzysty, 
w założeniu, ma stanowić rekompen-
satę za jego pracę na rzecz społeczeń-
stwa. Powinna być na tyle wysoka, aby 
poseł (senator) nie musiał podejmować 
dodatkowej pracy. Niezwykle trudno 
jednoznacznie stwierdzić czy jest to sta-
nowisko słuszne czy nie. Istnieją wciąż 
państwa, gdzie parlamentarzyści nie 
otrzymują wynagrodzenia. 
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Na Ukrainie też działał w bran-
ży budowlanej, ale dłużej zo-
stać tam nie mógł. Wsiadł 
w pociąg i przyjechał. I choć 
jest setki kilometrów od do-
mu, od rodziny, od małego 
synka, to wcale mu się nie 
dziwię.
- Tutaj wyciągam jakieś trzy, 
cztery tysiące złotych, w zależ-
ności od nadgodzin, delegacji 
i tak dalej. W domu robiłem to 
samo, zasuwałem ile tylko by-
łem w stanie i nie mogłem prze-
kroczyć (w przeliczeniu) jedne-
go tysiąca. To było w zasadzie 
niewykonalne. Jak miałem 
utrzymać rodzinę, coś odłożyć, 
zadbać o przyszłość? Koszty ży-
cia na Ukrainie wcale nie są niż-
sze niż w Polsce - mówi zrezyg-
nowany. - Ci wszyscy Ukraińcy, 
którzy do was – do Polski – zje-
chali, mieli swoje powody. Dla 

przyjemności nikt rodziny nie 
zostawił. Ja mam syna. Nie było 
mnie przy nim na przykład wte-
dy, gdy zaczął mówić „tata”. I co 
mam zrobić? Wrócić i żyć z nimi 
ledwo ledwo? Na Ukrainie jest 
ciężko i pewnie tak już będzie. 
Wybory nic nie zmieniły. Korup-
cja jak niszczyła, tak niszczy ten 
kraj nadal. Te wszystkie niejas-
ności, zawirowania… Pomimo 
złej sytuacji wielu nie chciało 
głosować w wyborach prezy-
denckich, bo nie mieli na kogo 
i nie mieli nadziei na lepsze. Jak 
żona rodziła, to nawet za opie-
kę szpitalną musiałem zapłacić. 
Sam poród kosztował mnie 300 
dolarów – oczywiście w formie 
łapówki. Gdybym pracował na 
Ukrainie, to nie wiem z czego 
byśmy zapłacili.
Pracy się nie boi. Żyje skrom-
nie, cały czas odkłada. Wydaje 

się być porządnym człowie-
kiem, który zaraz po pracy 
wraca do domu, je przysło-
wiowy chleb z pasztetem i kła-
dzie się spać po to, by nałado-
wać akumulatory na kolejny 
dzień wypełniony ciężką pra-
cą. Przed snem zapewne my-
śli o bliskich, którzy są tak da-
leko. O synku, który właśnie 
uczy się chodzić. O ukochanej, 
która czeka z utęsknieniem. 
O znajomych rodakach, któ-
rzy mają w życiu równie cięż-
ko jak on. Myśli o tym, że za 
parę miesięcy znowu odwie-
dzi rodzinne strony. Na chwi-
lę. A potem znowu przyjedzie 
„zasuwać”.
- Chciałbym ściągnąć tutaj ro-
dzinę. Bardzo bym chciał. Ni-
by wszystko jest na dobrej dro-
dze, ale strasznie długo to trwa 
i pewności żadnej nie mam. Na 

samą myśl o kolejnej wizycie 
w urzędzie mnie telepie. A poza 
tym, choć Ukraińców w Polsce 
i w Lesznie jest coraz więcej, to 
nie jest nam wcale łatwo. Szcze-
gólnie takim jak ja, którzy nie 
żyją i nie pracują w większych 
grupach.
Banderowiec, złodziej, nierób, 
naciągacz, rusek – to tylko 
niektóre epitety, jakie słyszy 
na co dzień.
- Nie kradnę, nie piję, nie awan-
turuję się, a mimo to niektó-
rym Polakom wadzę. Oczywi-
ście nie wszystkim, wiele osób 
jest mi życzliwych i rozumie-
ją moją sytuację. Ale inni naj-
chętniej wsadziliby mnie do po-
ciągu i wysłali w drogę w jedną 
stronę. Tego zrozumieć nie mo-
gę. Nie jest łatwo. Nie ukrywam, 
że trochę boję się o żonę i dzie-
ci w kontekście ich przyjazdu 

do Polski na stałe – tłumaczy, 
po czym dodaje z  nadzie-
ją w oczach: - Ale wszystko 
się zmienia i mam nadzieję, 
że nastawienie do Ukraińców 
w Polsce również będzie jesz-
cze lepsze. Wiem, że to zale-
ży od dwóch stron. Też nieraz, 
szczerze mówiąc, wstydzę się 
za moich widząc ich postawę. 
Niestety.
Mimo wszystko Ukraina to je-
go dom, ojczyzna. Jeśli osiedli 
się z rodziną na stałe w Polsce, 
nie będzie żałował?
- Powiem ci tak: u nas, na Ukra-
inie, jak wszystko dobrze pój-
dzie, to za 20-30 lat będzie tak, 
jak u was było 20-30 lat temu. 
A jak wtedy było, sami wiecie. 
Przepaść między Polską a Ukra-
iną jest ogromna. To motywuje 
do zmiany. To i troska o bliskich. 
Nie chcę, żeby syn miał w przy-
szłości tak ciężko jak ja.
Mocno ściskam za niego kciu-
ki. Za jego całą rodzinę. Niech 
im się szczęści. Na tyle, na ile 
go znam, zasługują na to co 
najmniej tak samo jak my, Po-
lacy, gospodarze.

ZAUFANY

# FELIETON

OGŁOSZENIE

W drodze po lepsze
Pochodzi z Ukrainy. Od dwóch lat pracuje w Polsce, w budowlance. A w zasadzie nie tyle pracuje, co wal-
czy: o szacunek, o każdy grosz, o lepsze jutro dla bliskich.
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Co słychać w mobilnym światku?
Krótki przegląd nowości na rynku technologicznym niekoniecznie wyłącznie dla maniaków.

Kłopotów Huawei ciąg dalszy

Amerykanie obrazili się na Huawei 
i chyba nie dostrzegają, że mogą na 
tym ruchu wiele stracić. Wszak Pań-
stwo Środka już od dawna nie jest 
"chłopcem do bicia", a chińska techno-
logia w wielu aspektach przykryć mo-
że nie tylko osiągnięcia Amerykanów. 
Firma Huawei jest przodującym na 
świecie dostawcą systemów sieci tak 
zwanej piątej generacji (5G), zapewnia-
jących połączenia o wysokiej prędkości 
i małym opóźnieniu. Mówiąc w skró-
cie, reakcja pomiędzy siecią a urządze-
niem jest na tyle mała, że technologia 
może zostać wprowadzona na przy-
kład do samochodów, a w przyszłości 
być może pozwoli zastąpić kierowcę. 
Najpierw taką sieć trzeba wybudować, 
a osprzęt oraz know-how dostarczany 
przez Huawei jest obecnie najtańszy 
i gotowy do użycia. Producent kładzie 
także nacisk na rozwój smartfonów ob-
sługujących 5G i już takie wprowadza 
do oferty. Tymczasem jakiś czas temu 
agencja Reuters doniosła, że Huawei 
zamierza zainwestować w Polsce oko-
ło 3.000.000.000 złotych, a to wszystko 
w perspektywie trzyletniej. Raczej nikt 
takim groszem nie pogardzi, zwłaszcza, 
że znaczna cześć tych środków miałaby 
zostać wydana na sieć piątej genera-
cji. A zarzuty o szpiegostwo? Nawet je-
żeli jakikolwiek incydent miał miejsce, 
niech uderzą się w piersi przedstawi-
ciele innych producentów. Zresztą każ-
dy telefon udostępnia dziś dane o swo-
im użytkowniku, a my przecież sami się 
na to zgadzamy w imię postępu i włas-
nej wygody.
"Psy szczekają, karawana jedzie dalej" - 
chciałoby się powiedzieć w tej sytuacji, 
gdyż sprawy wokół Huawei zmieniają 
się jak w kalejdoskopie. Najnowszy fla-
gowiec producenta (Huawei Mate 30 
Pro), choć doskonały, został wypchnię-
ty z Europy przez blokadę na usługi 
Google. Kto ma smartfon z Androidem, 
ten wie, że bez nich jak bez ręki. Jaki 
będzie ciąg dalszy tej historii? Trudno 
powiedzieć.

***

Xiaomi masakruje towarzystwo

Wbrew pozorom kłopoty Huawei nie są do-
bre dla polskiego konsumenta. Nie mając 
przed oczami takiego rywala, inni produ-
cenci mogą stanąć w obliczu pokusy mani-
pulacji cenowej przy swoich produktach.

A jak wiadomo, to nigdy nie wycho-
dzi na zdrowie konsumentowi. Chiń-
czycy już dawno udowodnili, że moż-
na zaoferować produkty tanie i dobre, 
a nawet bardzo dobre. Przykładem 
chińskie Xiaomi, które masakruje to-
warzystwo ceną i wyglądem urządzeń. 
Mnie przypadł do gustu model Xiaomi 
Mi 9T za około 1400 złotych z polskiej 
dystrybucji. Podzespoły? Szybki proce-
sor, 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci 
na pliki, ekran w technologii AMOLED, 
a to wszystko okraszone baterią o po-
jemności 4000 mAh z modułem szyb-
kiego ładowania. Z kronikarskiego 
obowiązku dodam, że jest też złącze 
mini-jack (niektórzy producenci mają 
z tym problem) oraz moduł zbliżenio-
wy NFC.

***

Nowe procesory
do najtańszych smartfonów

Firma Qualcomm wypuściła na rynek 
procesor o oznaczeniu 215. Samo ozna-
czenie nie jest może ważne, ale istotne 
jest, że to układ dedykowany sprzętom 
z niskiej półki cenowej. Jego zalety są ta-
kie, że umożliwia on obsługę ekranów 
o proporcji boków 19:9 (modne dziś po-
dłużne smartfony), współpracuje z 3 GB 
pamięci RAM, obsługuje podwójny apa-
rat fotograficzny, wspiera szybkie (cho-
ciaż bez przesady) ładowanie oraz za-
pewnia internet Wi-Fi w standardzie ac. 
Jest szansa, że najtańsze telefony w koń-
cu będą się nadawać do normalnego 
użytkowania.

***

Tradycyjne komórki żyją
i mają się nie najgorzej

Chociaż mamy 2019 rok i wszystkim 
wydaje się, że smartfon to jedyne, cze-
go potrzeba do życia człowiekowi, 
przynajmniej w sferze technologicznej, 
można się zdziwić. Wciąż jest popyt na 
urządzenia klasyczne, czyli zwykłe ko-
mórki z klawiaturą, bez dostępu do in-
ternetu albo z dostępem, ale w ogra-
niczonym zakresie. Firma HMD Global, 
właściciel marki Nokia, zaprezentowa-
ła nowe aparaty typu "batonik". Tań-
szy model o oznaczeniu 105, będzie 
zapewniał łączność na podstawowym 
poziomie. "Bardziej zaawansowane" 
jest urządzenie o oznaczeniu 220 4G. 
Jak wskazuje nazwa, sprzęt umożliwi 

połączenia w dominującej obecnie 
technologii 4G, co w przypadku tak bu-
dżetowych urządzeń jest ewenemen-
tem. Model 105 podobno ma kosz-
tować 79 złotych, 220 4G niecałe 200 
złotych. Biorąc pod uwagę, że wciąż 
są osoby zainteresowane klasycz-
nymi rozwiązaniami, aparaty znajdą 
swoich klientów. Co jest zdecydowa-
nym plusem urządzeń? Bateria. Dzie-
ki prostocie i małemu ekranowi nie 
trzeba ciągnąć za sobą ładowarki ani 
żadnych powerbanków. na jednym ła-
dowaniu wytrzyma tydzień albo dłużej. 
Urządzenia mają wejść do sprzedaży 
w październiku
Ale to nie koniec. Na wrześniowych tar-
gach IFA w Berlinie Nokia dołożyła ko-
lejne sprzęty o klasycznym rodowo-
dzie. Pokazano Nokię 2720 Flip, czyli 
rozwiązanie z klapką, ale z łącznością 
4G oraz z dwoma ekranami: zewnętrz-
nym (mniejszym) oraz wewnętrznym 
(nieco większym). Całość pracuje pod 
kontrolą systemu KaiOS na procesorze 
Snapdragon 205. Jest też propozycja 

pancerna - Nokia 800 Tough. Również 
zapewnia łączność 4G, a jednocześnie 
ma w sobie lekkość nie przystającą zu-
pełnie do sprzętu odpornego. Na plus 
należy zaliczyć obecność Wi-Fi, a naj-
większym minusem jest niewymienna 
bateria. Ale w sumie, skoro telefon ma 
być odporny, nie ma innej rady.

***

Co z tym Galaxy Fold?

Pisaliśmy już o tym sprzęcie na przeło-
mie maja i czerwca tego roku. Wówczas 
okazało się, że Samsung Galaxy Fold, 
czyli pierwszy składany smartfon, zali-
czył falstart, gdyż dochodziło do pęk-
nięć. Teraz podobno jest lepiej, ale ta 
cena… - w Polsce urządzenie ma kosz-
tować 9000 złotych. Ciekawe ile osób 
skusi się na tę zabawkę w cenie dwóch 
średnich krajowych?

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

AUTOPROMOCJA
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Usuwanie drzew na terenie
zabytkowego miasta

Zgodnie ze znowelizowaną w 2018 roku Ustawą o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków wydaje nie wójt czy burmistrz, a wojewódzki konserwator zabytków. W teorii wszystko wydaje 
się jasne – jeżeli nasza nieruchomość nie podlega ochronie konserwatorskiej, to formalności wystarczy załatwić w lokalnym urzędzie. 
Problem zaczyna się, gdy zabytkiem jest całe miasto, a nasz dom – choć współczesny - stanowi element „historycznego założenia urba-
nistycznego i zespołu budowlanego”.

Czy mnie to dotyczy?

Wbrew pozorom sytuacja ta-
ka wcale nie należy do rzadkości. 
W naszej okolicy jest bowiem spo-
ro miejscowości, których znacz-
na część znajduje się pod ochroną 
konserwatora zabytków. Oprócz 
Leszna są to m. in. Bojanowo, 
Krzywiń, Osieczna, Poniec, Ry-
dzyna, Śmigiel czy Święciecho-
wa. Chcąc usunąć drzewo, miesz-
kańcy tych miast muszą najpierw 
upewnić się, czy nie znajduje się 
ono na obszarze chronionym. Jak 
tego dokonać? Informację o zasię-
gu zabytkowej strefy można uzy-
skać w gminie, w leszczyńskiej de-
legaturze Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu 
oraz sprawdzić samemu, na stro-
nie internetowej www.mapy.zaby-
tek.gov.pl.

Usunięcie drzewa
na prywatnej posesji

Najprostszą procedurę admini-
stracyjną mają do przebycia osoby 
prywatne, które – choć ich dział-
ka jest położona na terenie zabyt-
kowego miasta – usuwają drze-
wo z przyczyn nie związanych 
z prowadzoną działalnością go-
spodarczą. Wówczas wystarczy 
dostarczyć do urzędu ochrony za-
bytków zgłoszenie o zamiarze 
wycinki. Pismo takie wymagane 
jest w przypadkach, gdy mamy do 
czynienia ze znacznymi okazami, 
których obwód pnia na wysokości 
5 cm przekracza: 
- 80 cm - w przypadku topo-

li, wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kaszta-

nowca zwyczajnego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego; 
- 50 cm - w przypadku pozostałych 

gatunków drzew. 

W dostarczonym do urzędu for-
mularzu zgłoszenia wskazujemy 
gatunek drzewa oraz obwód je-
go pnia, mierzony na wspomnia-
nej już wysokości 5 cm. Do pis-
ma należy także dołączyć mapkę 
sytuacyjną z zaznaczoną lokali-
zacją roślin.
W toku załatwiania sprawy 

urzędnicy najpewniej będą mu-
sieli dokonać oględzin mających 
na celu m.in. potwierdzenie sta-
nu fitosanitarnego drzewa oraz 
stwierdzenie, czy nie występu-
ją na nim gatunki chronione lub 
stanowiska lęgowe ptaków.
Warto pamiętać, by z wszelki-

mi działaniami wstrzymać się 
do czasu uzyskania zgody urzęd-
ników. W uzasadnionych przy-
padkach wojewódzki konserwa-
tor zabytków może bowiem nie 
wyrazić zgody na wycinkę. Do 
sytuacji takich dochodzi m.in. 
gdy drzewo spełnia kryteria po-
mnika przyrody lub obszar, na 
którym ono rośnie przewidzia-
ny został w planie zagospodaro-
wania przestrzennego na „teren 
zieleni”.
Nieco bardziej skomplikowana 

procedura czeka osoby prawne, 
samorządy, związki wyznaniowe 
czy spółdzielnie. W ich przypad-
ku nie wystarczy samo zgłosze-
nie - przepisy prawa nakładają 
na te podmioty obowiązek uzy-
skania pozwolenia na wycinkę 
drzew lub krzewów. Urząd może 
im również nakazać, by w miej-
sce wyciętego okazu dokonać 
nasadzeń zastępczych. 

Usunięcie drzewa
z obszaru

„zieleni komponowanej”

Położenie drzewa w stre-
f ie historycznego założe-
nia urbanistycznego i zespołu 

budowlanego nie musi być je-
dynym powodem objęcia ro-
śliny ochroną konserwatorską. 
Zdarzają się przypadki, że drze-
wo chronione jest także jako ele-
ment zieleni komponowanej. 
Pod pojęciem tym rozumiemy 
taki obszar zieleni, który posia-
da przemyślaną, zaprojektowa-
ną i ukształtowaną historycz-
nie formę, jak na przykład park, 
ogród, aleja czy cmentarz. Wpis 
takiego terenu do rejestru zabyt-
ków sprawia, że w przypadku 
usuwania drzew niezbędne jest 
uzyskanie pozwolenia nie tyl-
ko w oparciu o Ustawę o ochro-
nie przyrody, ale i o Ustawę 
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami.
W naszym regionie istnieje kil-

kadziesiąt obszarów zieleni 
komponowanej wpisanych do 
rejestru zabytków. Oprócz daw-
nych parków dworskich i pała-
cowych, licznie rozsianych po 
okolicznych wioskach, są to te-
reny umiejscowione w zabyt-
kowych miastach, np. Park Ko-
synierów w Bojanowie, dawny 
cmentarz ewangelicki w Śmi-
glu czy park krajobrazowy przy 
zamku w Osiecznej. Obsza-
ry te są objęte podwójną ochro-
ną: jako strefa zieleni oraz ja-
ko zabytek. Z tego też względu, 
w przypadku planowanej wy-
cinki, konieczne jest uzyskanie 
dwóch pozwoleń – zarówno na 
mocy ustawy o ochronie przy-
rody, jak ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 
Wraz z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia, wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków na-
leży przedstawić program prac 
konserwatorskich, gdzie wska-
zujemy - oprócz drzew przezna-
czonych do usunięcia – techno-
logię prac. 

Co zrobić,
gdy wywróci się drzewo?

Przepisy o ochronie przyrody 
przewidują specjalną procedu-
rę postępowania na wypadek usu-
nięcia drzewa wywróconego lub 
złamanego, czyli tzw. wywrotów 
i złomów. Zgodnie z prawem, je-
żeli na skutek wichury lub wy-
padku dojdzie do uszkodzenia 
drzewa rosnącego na terenie nie-
ruchomości położonej na obsza-
rze zabytkowego miasta, to przed 
jego usunięciem konieczne jest za-
wiadomienie urzędu ochrony za-
bytków. Uprzątnięcie terenu bę-
dzie możliwe dopiero 
po dokonaniu oglę-
dzin, które po-
twierdzą stan 
opisywany we 
wniosku.
Istnieje jed-

nak także in-
na droga, 
stosowa-
na w przy-
pad-
kach, 
kie-
dy 

dzia-
łania muszą zo-
stać przeprowadzo-
ne natychmiast, gdyż 
wywroty lub zło-
my zagrażają życiu 

i bezpieczeństwu ludzi. Wówczas 
na miejsce zdarzenia należy we-
zwać straż pożarną lub zarządcę 
infrastruktury. Instytucje te mogą 
usunąć drzewo, przekazując odpo-
wiednią dokumentację ze zdarze-
nia do urzędu ochrony zabytków.
Ze względu na znaczną wartość 

zabytkową inne procedury obo-
wiązują dla historycznych ukła-
dów zieleni komponowanej. Po-
mimo wyjątkowości sytuacji, 
niezbędne będzie uzyskanie po-
zwolenia na podejmowanie in-
nych działań przy zabytku oraz 
przedstawienie programu prac.
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