Sala obrad Senatu

NOTY
O SENACIE

Kiedy senatorowie wybrani w czerwcu 1989 r. w wolnych, pierwszych po przesz³o piêædziesiêciu latach wyborach do Senatu zjawili
siê w budynkach parlamentarnych, trzeba by³o zapewniæ im miejsce
i warunki do pracy. Dla Senatu przeznaczono najbardziej wysuniête na
wschód skrzyd³o w kompleksie sejmowym, projektowanym przez profesora Bohdana Pniewskiego na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Zabrak³o
w nim jednak du¿ej sali nadaj¹cej siê na obrady Senatu. Pocz¹tkowo
Senat obradowa³, na przemian z Sejmem, w sejmowej sali obrad plenarnych. Nastêpnie przesz³o pó³tora roku w Sali Kolumnowej w budynku
Sejmu.
Na pocz¹tku 1990 r. architekci Andrzej i Barbara Kaliszewscy oraz
Bohdan Napieralski przedstawili projekt przebudowy pierwszego piêtra w budynku Senatu. Przebudowa trwa³a 14 miesiêcy. Nie zmieniono
nic w zewnêtrznych elewacjach budynku. Architekci przyjêli za³o¿enie, ¿e nowy projekt nie mo¿e kontrastowaæ z architektur¹ pozosta³ych
wnêtrz. Postanowili zastosowaæ rozwi¹zania w duchu projektów Bohdana Pniewskiego.
Obecna sala obrad Senatu powsta³a przez po³¹czenie trzech sal konferencyjnych. Uzyskano w ten sposób pomieszczenie o powierzchni
220 m2. Nie³atwym problemem by³o zmieszczenie na tak ograniczonej
przestrzeni sto³u prezydialnego, mównicy, 100 foteli dla senatorów
w uk³adzie amfiteatralnym i oko³o 40 miejsc dla osób uczestnicz¹cych
w obradach jako goœcie lub z racji pe³nienia ró¿nego rodzaju funkcji.
Przeznaczenie sali stwarza³o, przy szczup³oœci miejsca, dodatkowe
problemy. Trzeba by³o wybudowaæ nowy plafon wraz z wydatnym
pó³okr¹g³ym gzymsem, neutralizuj¹cym wymiary prostok¹tnej sali
o d³ugoœci dwa razy wiêkszej ni¿ jej szerokoœæ. Pod plafonem ukryto
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wiêkszoœæ z kilkunastu koniecznych instalacji elektrycznych, klima- tyzacyjnych i innych. Przepisy przeciwpo¿arowe wymaga³y
drugiej drogi ewakuacji, a wiêc wybudowania dodatkowej klatki schodowej.
Kolorystyka sali nawi¹zuje do koncepcji profesora Pniewskiego, konsekwentnie przeprowadzonej we wnêtrzach Sejmu,
gdzie dominuje po³¹czenie bieli, czerni
i szaroœci. Przy wejœciach do sali znajduj¹
siê bia³e, nawi¹zuj¹ce do marmurów u¿ytych przez Pniewskiego, woluty z kararyjskiego marmuru. Projektowane specjalnie
dla tej sali meble (typowe nie zmieœci³yby
siê) obite s¹ szarym materia³em.
Senatorowie maj¹ przed sob¹ ca³¹ œcianê wielkich okien wype³nionych zieleni¹
starych drzew skarpy wiœlanej. W czasie
obrad okna musz¹ byæ jednak przes³oniête
szaroniebiesk¹ kurtyn¹ z falistym ornamentem z metalowych pasków. ObraHall i schody
duj¹cym trudno by³oby wiele godzin
(Fot. Archiwum Senatu)
patrzeæ pod œwiat³o na mównicê i stó³ prezydialny umieszczone na tle okien. Sztuczne œwiat³o jest te¿ potrzebne ze wzglêdu na pracuj¹ce przez ca³y czas obrad kamery telewizyjne.
Funkcjê estetyczno-u¿ytkow¹ pe³ni¹ cztery lustra ze srebrzystymi kandelabrami, poszerzaj¹ce optycznie salê. Umieszczone w sali lustra, odczytywane jako element dekoracji wnêtrza, s¹ faktycznie
szybami, za którymi pracuj¹ s³u¿by techniczne zajmuj¹ce siê nagraniami, nag³oœnieniem i oœwietleniem sali.
Nad sto³em prezydialnym na tle kurtyny zawieszono god³o Polski, projektowane wraz z lask¹ marsza³kowsk¹ przez architektów wnêtrza sali i wykonane w darze dla pierwszej demokratycznie wybranej izby wy¿szej przez Cech Rzemios³ Artystycznych. Za sto³em zasiada marsza³ek prowadz¹cy
obrady, a tak¿e wspomagaj¹cy go sekretarze Senatu, którzy prowadz¹ listê mówców i sporz¹dzaj¹
protokó³ posiedzenia. Poni¿ej sto³u prezydialnego i mównicy usytuowano stó³ dla pracowników Kancelarii Senatu. Jest to miejsce pracy stenografów i pracowników Biura Legislacyjnego, Dzia³u Posiedzeñ Senatu oraz pracowników Dzia³u Informatyki czuwaj¹cych nad dzia³aniem elektronicznego
systemu g³osowania.
Rozmiary wnêtrza przes¹dzi³y o ograniczeniu liczby miejsc przeznaczonych dla cz³onków rz¹du,
ekspertów, dziennikarzy i publicznoœci. Zajmuj¹ oni po kilkanaœcie krzese³ w przeciwleg³ych do sto³u
prezydialnego rogach sali.
Specjalne miejsce zosta³o przeznaczone dla prezydenta. Wyró¿nia je flaga pañstwowa i zawieszony
nad fotelem kilim ze srebrnym or³em, haftowany wed³ug wzoru z przedwojennego sztandaru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ka¿dy senator ma swoje sta³e miejsce oznaczone mosiê¿n¹ tabliczk¹ z wygrawerowanym imieniem
i nazwiskiem. Przy pulpicie zainstalowany jest mikrofon umo¿liwiaj¹cy zadanie krótkiego pytania
i zabranie g³osu z miejsca.
Do g³osowania u¿ywa siê nowoczesnej aparatury zakupionej w firmie „Philips” w Holandii. Ka¿dy
senator ma w³asn¹ kartê do g³osowania. Wsuniêta w pod³u¿ny otwór uruchamia system do g³osowania
przy pulpicie posiadacza karty. Przyciski odpowiadaj¹ ró¿nym opcjom: za, przeciw, wstrzyma³ siê od
g³osu. Dziêki elektronicznemu urz¹dzeniu nie trzeba obliczaæ kworum, gdy¿ w ka¿dej chwili znana jest liczba obecnych senatorów.

Wyniki g³osowania wyœwietlane s¹ na dwóch tablicach umieszczonych nad drzwiami. Oprócz wyników
zbiorczych otrzymuje siê równoczeœnie komputerowy
wydruk zawieraj¹cy listê nazwisk z informacj¹, jak
g³osowali poszczególni senatorowie. Zestawienie list
nazwisk z wynikami wszystkich g³osowañ w czasie
jednego posiedzenia zawarte jest w wydanym po obradach „Sprawozdaniu Stenograficznym”. G³osowanie
w ten sposób jest de facto imienne, co stanowi krok naprzód w jawnoœci obrad.
Otoczenie sali obrad tak¿e uleg³o czêœciowej przebudowie. Nie naruszony pozosta³ hall z niezwykle efektown¹
okr¹g³¹ klatk¹ schodow¹, projektowan¹ przez profesora
Bohdana Pniewskiego. Hall, prócz komunikacyjnej, ma
Karty do g³osowania
obecnie dodatkow¹ funkcjê: w czasie przerw w obradach
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pe³ni rolê kuluarów.
Po prawej stronie hallu znajduj¹ siê: gabinet marsza³ka Senatu, jego sekretariat i pokój dyrektora Gabinetu Marsza³ka. Do sali obrad przylega obszerna sala recepcyjna. Po lewej – foyer z wygodnymi fotelami.
Tu senatorowie w czasie przerwy w obradach mog¹ odpocz¹æ, wypiæ kawê, omówiæ ró¿ne sprawy,
spotkaæ siê z dziennikarzami. Na œcianie foyer umieszczono portrety kolejnych marsza³ków Senatu od 1922 r.
Z foyer przez specjalne pomieszczenie, w którym dy¿uruj¹ w czasie obrad specjaliœci z Biura Legislacyjnego i pracownicy obs³uguj¹cy posiedzenia, nowo wybudowan¹ klatk¹ schodow¹ mo¿na zejœæ do
biur Kancelarii Senatu znajduj¹cych siê w dolnych kondygnacjach budynku.
Dorota Mycielska, wrzesieñ 1997 r.
z póŸniejszymi zmianami.
(styczeñ 2006 r.)
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