Diariusze,
sprawozdania z obrad
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Sejmy staropolskie nie zna³y urzêdowego zapisu obrad przez prawie ca³y okres swego dzia³ania. Nie znaczy to jednak, ¿e pisemne relacje z obrad nie powstawa³y. Wczeœnie te¿ sta³y siê przedmiotem
zabiegów, stanowi¹c cenne Ÿród³o orientacji w ¿yciu politycznym
kraju. Od XVI w. tzw. prêdcy pisarze zapisywali przebieg obrad. Byli
to sekretarze zatrudnieni przez dostojników, najczêœciej ich dworzanie. Przebieg obrad zapisywali czasem pos³owie – dla siebie lub na
czyj¹œ proœbê. Na sejmach staropolskich spisywane by³y równie¿ tzw.
recesy gdañskie – sprawozdania z sejmów sporz¹dzane po niemiecku
przez obserwatorów z Gdañska czy te¿ wys³añców na sejm mniejszych miast pruskich. Dla wielu sejmów zachowa³o siê w ten sposób
po kilka diariuszy, poszczególne z nich mog³y mieæ ró¿ni¹ce siê redakcje i kopie. Umo¿liwia to dziœ ich wzajemn¹ weryfikacjê. Diariusze
te ró¿ni³y siê zasadniczo od dzisiejszych sprawozdañ stenograficznych
– nie by³y dos³ownym zapisem przebiegu obrad, ale streszczeniem
wszystkiego, co by³o mówione na sesji, a tak¿e relacj¹ z zachowañ
uczestników obrad. Wiêksz¹ dok³adnoœci¹ odznacza³y siê zwykle
mowy, których pe³ne teksty uzyskiwano od pos³ów i senatorów.
Profesor W³adys³aw Konopczyñski og³osi³ po II wojnie œwiatowej
spis 245 sejmów epoki przedrozbiorowej, które odby³y siê na przestrzeni trzystu lat. Zanotowano dla nich oko³o 900 diariuszy. Najwczeœniejszy zachowany diariusz pochodzi
z 1548 r. Wiele diariuszy pozostaje dotychczas w rêkopisach. Od
osiemdziesi¹tych lat XIX w. staropolskie diariusze zaczêto wydawaæ drukiem, w czym szczególnie
du¿e zas³ugi mia³y Polska Akademia Umiejêtnoœci i Towarzystwo
Naukowe Warszawskie.
Za czasów Stanis³awa Augusta diariusze sporz¹dzali, na podstawie pracy „skoropisów”, sekretarze Izby Poselskiej, którymi
przewa¿nie byli pracownicy Gabinetu Królewskiego. Nie zdo³ano jednak wydaæ kompletnego diariusza z Sejmu Wielkiego. Ukaza³y siê wtedy dwa diariusze obejFragment najstarszego diariusza sejmowego
muj¹ce zaledwie pi¹t¹ czêœæ sesji.
W uwa¿anym za zaginione i odnalezionym w 1960 r. w ZSRR archiwum sekretariatu Sejmu Czteroletniego znajduj¹ siê materia³y zebrane wówczas na potrzeby diariusza.
Istnieje wiêc mo¿liwoœæ jego odtworzenia.

Urzêdow¹ formê mia³y diariusze Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W statucie organicznym, stanowi¹cym rozszerzenie postanowieñ konstytucji nadanej Królestwu w 1815 r. przez Aleksandra I,
czytamy: „Do trzymania protokó³ów posiedzenia u¿ytym bêdzie w Izbie
Senatorskiey Sekretarz Stanu, mianowany przez Króla, Marsza³ek wezwie jednego z cz³onków Izby Poselskiey do sprawowania obowi¹zków
Sekretarza tey¿e Izby”. Pracownicy kancelarii zwyk³ym pismem notowali przemowy w miarê mo¿noœci wiernie, a diariusz by³ uk³adany
przez sekretarza izby. Protokó³ wyk³adano do przejrzenia w kancelarii
izby. Redaktorem diariuszy Senatu Ksiêstwa Warszawskiego i Senatu
Królestwa Polskiego by³ Julian Ursyn Niemcewicz. W postanowieniach
Sejmu powstañczego 1831 r. zapisano: „Utrzymywanem bêdzie iak
dot¹d Dyaryusz Seymowy obeymui¹cy w sobie g³osy, ile podobna
ca³kowite, a ka¿dy Cz³onek mocen bêdzie w przeci¹gu dni oœmiu przeyrzeæ ten protoku³ i domagaæ siê sprostowania zasz³ych pomy³ek”.
Diariusz Sejmu Czteroletniego

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego na potrzeby Sejmu
i Senatu pracowa³y Biuro Stenograficzne Sejmu i Senatu RP oraz Redakcja Sprawozdañ Stenograficznych i Djariusza. Biuro Stenograficzne zosta³o zorganizowane w maju 1918 r. na potrzeby Tymczasowej
Rady Stanu i przeniesione po jej rozwi¹zaniu do Sejmu Ustawodawczego. W 1928 r. pracowa³o w nim 13 stenografów. W redakcji sprawozdañ, kierowanej czternaœcie lat przez znanego pisarza Karola
Irzykowskiego, pracowa³o prócz niego dwóch redaktorów. Zadaniem
ich by³o redakcyjne opracowywanie urzêdowego „Sprawozdania
Stenograficznego”. Przygotowywali oni tak¿e, kolejno zmieniaj¹c siê
na sali obrad, „Djariusz”, czyli skrócon¹ relacjê z obrad przeznaczon¹
do natychmiastowego przekazania prasie i agencjom telegraficznym.
Dziennikarze otrzymywali j¹ co pó³ godziny w formie biuletynu zawieraj¹cego streszczenia przemówieñ, teksty wniosków i uchwa³, wyniki g³osowañ oraz opis tego, co dzia³o siê na sali.
Obecnie Sejm i Senat maj¹ oddzielne dzia³y przygotowuj¹ce sprawozdania z obrad swoich izb.
W Senacie Dzia³ Stenogramów stanowi czêœæ Biura Prac Senackich, w Sejmie Wydzia³ Sprawozdañ
Stenograficznych nale¿y do Sekretariatu Posiedzeñ Sejmu.
Obrady Senatu s¹ dokumentowane w trojaki
sposób: spisywane s¹ pismem stenograficznym,
nagrywane s¹ na taœmê magnetofonow¹ i magnetowidow¹, rejestruje je na swoje potrzeby Telewizja Polska. Po dziesiêciu minutach od rozpoczêcia
obrad maszynistki zaczynaj¹ spisywaæ z taœmy
magnetofonowej przebieg posiedzenia. Gdy pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci co do fragmentu nagrania,
rozstrzyga je stenograf w porozumieniu z mówc¹.
Nad wpisanym do komputera tekstem przemówieñ i dyskusji równolegle pracuj¹ redaktorzy,
przekszta³caj¹c ¿ywe s³owo z sali obrad na jêzyk
pisany, m.in. przez wprowadzanie znaków przePrzepisywanie stenogramów, 1923
(Tygodnik Ilustrowany)
stankowych, usuniêcie powtórzeñ czy b³êdów jêzy-

kowych. Powstaj¹cy tekst podlega
dodatkowej, dwukrotnej kontroli redakcyjnej.
Praca maszynistek i redaktorów
trwa d³ugo po zakoñczeniu posiedzenia Senatu, przewa¿nie do rana. Dwa
razy w ci¹gu nocy gotowy do druku
materia³ zabierany jest do drukarni.
Rano przychodz¹cy na obrady senatorowie znajduj¹ w swoich skrytkach
gotow¹ wersjê wstêpn¹ „Sprawozdania Stenograficznego” – robocz¹,
nieurzêdow¹ wersjê sprawozdania
Przepisywanie stenogramów, 2000
(fot. J. Zawadzki)
z obrad z poprzedniego dnia. Senatorowie podczas trwania posiedzenia i
bezpoœrednio po jego zakoñczeniu maj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia tekstu i zg³oszenia swoich uwag.
Wszelkie zmiany mog¹ jednak zostaæ wniesione tylko wtedy, kiedy uœciœlaj¹ zapis, nie mo¿na wprowadziæ np. nowych sformu³owañ, propozycji czy uzasadnieñ.
Po trzech tygodniach po posiedzeniu zostaje wydane „Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowi¹ce jego urzêdowy, oficjalny zapis.

Kancelaria Senatu wydaje tak¿e „Diariusz Senatu”, ukazuje siê on co dwa tygodnie. Diariusz stanowi kronikê prac i wydarzeñ w Senacie, zawiera skrócone doniesienia o tym, czym zajmowa³ siê Senat
na swych posiedzeniach, a tak¿e o uchwa³ach Prezydium Senatu, pracach komisji, udziale przedstawicieli Senatu w uroczystoœciach pañstwowych i wizytach oficjalnych goœci w Senacie.
Dorota Mycielska, wrzesieñ 1993
z póŸniejszymi zmianami
(listopad 2007 r.)

