PODSUMOWANIE PIERWSZEJ POŁOWY
IX KADENCJI SENATU RP 2015-2019

UDZIAŁ W LOKALNYM ŻYCIU SPOŁECZNYM

Szanowni Państwo!

Senat
Rzeczpospolitej
Polskiej

Odsłonięcie
pomnika
w Smętowie Granicznym
ku pamięci zamordowanych w czasie II wojny
światowej.

Spotkanie z Tadeuszem Dzwonkowskim
- Starostą Tczewskim

Z wyrazami szacunku

Złożenie
kwiatów
w rocznicę
sierpnia 1980
pod bramą
Stoczni Gdańskiej.
Święto 2. Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich w Starogardzie
Gdańskim

Senator RP

MOJA PIERWSZA POŁOWA IX KADENCJI SENATU RP W LICZBACH
Defilada Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2017 r.
w Gdańsku - z Poseł UE Anną Fotygą, Poseł RP
Elżbietą Witek, Senator RP Marią Anders.

20 LAT ORGANIZACJI GALI NAGRODY PRO ECCLESIA ET POPULO

W

styczniu 2018r. roku miała miejsce XX Gala wręczenia odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła
i Narodu). Jest to nagroda przyznawana osobom świeckim
za szczególne, wieloletnie zaangażowanie w ruchach i organizacjach katolickich Archidiecezji Gdańskiej na rzecz
kościoła i społeczeństwa. Dekret ustanawiający odznaczenie w 1998 roku wydał Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
sumie od 1998 roku uhonorowano 17 par małżeńskich oraz 85 osób indywidualnych. Od początku
istnienia nagrody pełnię zaszczytną funkcję Przewodniczącego Kapituły Pro Ecclesia et Populo, która dokonuje wyboru osób honorowanych i organizuje Galę Nagrody. Obecnie udało się stworzyć stronę internetową
http://ecclesiaetpopulo.pl prezentującą ideę odznaczenia
i wspomnienie o wszystkich nagrodzonych Laureatach.

W
Laureaci Gali za 2016 rok

Minęło już dwa lata, gdy reprezentując okręg wyborczy obejmujący powiaty gdański, tczewski
i starogardzki, pełnię mandat Senatora RP. Przez ten czas Senat odbył 56 posiedzeń, podczas których
uchwalił 480 ustaw i 632 uchwały
w tym 60 okolicznościowych.
W
niniejszej
publikacji
chciałbym zaprezentować niektóre moje działania podejmowane
w pierwszej połowie obecnej kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

KONTAKT Z BIUREM
BIURO GŁÓWNE
ul. Targ Drzewny 3/7,
80-886 Gdańsk
I Piętro

PRUSZCZ GDAŃSKI
Ul. Chopina 2
83-200 Pruszcz Gdański
pok 27 II Pietro

telefon: 58 308 47 61
e-mail: szymanskisenat@gmail.com
www: http://antoniszymanski.pomorze.pl
FB: /antoniszymanskisenat

56 posiedzenia plenarne Senatu;
114 dni obrad;
2250 głosowań;
Jestem członkiem 2 komisji senackich
oraz 4 zespołów parlamentarnych;
wypowiadałem się 166 razy na posiedzeniach plenarnych Senatu RP;
złożyłem 60 oświadczeń senatorskich;
brałem udział w 5 delegacjach zagranicznych;
251 różnego rodzaju pism w sprawach społecznych wysłanych zostało
przez moje Biuro Senatorskie;
Wziąłem udział w licznych uroczystościach, konferencjach i spotkaniach.

PRACA W KOMISJACH SENACKICH I ZESPOŁACH PARLAMENTARNYCH
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – jestem zastępcą przewodniczącego
Od: 13.11.2015 r.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Od: 13.11.2015 r. Do: 20.11.2015 r.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Od: 20.11.2015 r.
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej - jestem zastępcą przewodniczącego
Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi;
Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej;
oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;
Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.

MOJE PRIORYTETY W PRACY PARLAMENTARNEJ
ezpieczna rodzina, troskliwy, zaangażowany ojciec, mądra i otwarta na innych debata publiczna oraz aktywność społeczna w głównej mierze w orgaB
nizacjach pozarządowych, która umacnia państwo i nasze lokalne wspólnoty
- to wartości, które szczególnie wspieram w parlamencie.

DIALOG, POROZUMIENIE I AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ
NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO
oją ambicją jest odbudowanie zaufania do debaty publicznej.
M
Umiejętność słuchania się nawzajem ludzi z różnych środowisk,
dla których ważny jest interes i rozwój naszej ojczyzny i wspólnoty lo-

kalnej, uważam za kluczową. Jestem przekonany, że nie będzie rozwoju
społecznego i gospodarczego Polski, bez dialogu i wzrostu wzajemnego zaufania. Nie spełni się też oczekiwany rozwój demograficzny tylko
poprzez silne wsparcie socjalne. Rodziny potrzebują także przestrzeni
bezpieczeństwa w relacjach międzyludzkich, a nie konfliktu i niepokoju.
ilne państwo to nie tylko sprawne jego instytucje i dojrzałe samorządy, ale i silne społeczeństwo obywatelskie swoim zorganizowaniem
i zaradnością. W interesie społeczeństwa jest zatem wzmocnienie sektora obywatelskiego. Istota demokracji uczestniczącej tkwi bowiem
z jednej strony, w podwyższeniu kultury obywatelskiej wyborcy, ale z
drugiej strony w poszanowaniu autonomii działań lokalnych różnych
środowisk społecznych. Dlatego doceniam znaczenie organizacji pozarządowych. Chciałbym, aby w Polsce zasadę pomocniczości można
było streścić w jednym zdaniu: „Tyle państwa ile to konieczne, tyle społeczeństwa obywatelskiego, ile to możliwe”

S

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA
RODZINA I OJCOSTWO SILNE WARTOŚCIAMI

T

ym tematom poświęcam uwagę w procesie zmian prawych, poprzez oświadczenia senatorskie czy działalność publicystyczną. Za szczególnie ważne uważam pracę nad
ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy w ramach programów Rodzina 500+ i Mieszkanie +. Popieram starania, aby ograniczyć wysoką liczbę rozwodów.
Wspieram szereg inicjatyw społecznych podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w
szczególności małżeńskie (w tym Tydzień Małżeństwa)
i ojcowskie (w tym inicjatywę Fundacji Cyryla i Metodego
– http://tato.net) czy budowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży (http://ekonomiaplus.pomorze.pl)
trakcie obecnej kadencji wspierałem wiele inicjatyw ustawowych dotyczących obszaru polityki społecznej na rzecz rodzin. Tej kwestii poświęciłem
również większość moich oświadczeń senatorskich.
Dotyczyły one m.in. roli Rad Rodziców w szkołach,
przywrócenia praw nabytych opiekunom dorosłych
osób niepełnosprawnych czy problemu picia alkoholu
przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu.

W

Od lat
wspieram
i pomagam
w popularyzacji wielu
wydarzeń
związanych
z tematem
wzmacniania
Rodziny.

ystematycznie publikuję teksty dotyczące tematyki społecznej w wielu mediach tradycyjnych (Tygodnik Niedziela) i inS
ternetowych (na Portalach: Katolickiej Agencji Informacyjnej (https://ekai.pl/), Wpolityce.pl (www.wpolityce.pl) i Portalu
Pomorza (http://www.portalpomorza.pl). Uczestniczę w rozmowach radiowych i telewizyjnych.

TRWAŁE MAŁŻEŃSTWO = SILNE PAŃSTWO

informacji Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 r. wynika, że w porównaniu
Z
z poprzednim rokiem, wzrosła w Polsce liczba zawieranych małżeństw, a spadła liczba
rejestrowanych rozwodów. Zapewne kolejne dane (za rok 2017) poznamy już niebawem,

a tymczasem podstawowe pytanie brzmi: co zrobić by wzrost liczby zawieranych małżeństw i spadek liczby rozwodów oraz separacji uczynić trwałym trendem. Pamiętajmy, że
od tego zależy nie tylko los poszczególnych małżonków, nie tylko, jakość życia psychicznego i materialnego dzieci, które na rozwodach tracą najwięcej; ale również integralnie rozumiana pomyślność całego społeczeństwa.
Życie w państwie, w którym funkcjonują silne rodziny jest bezpieczniejsze, bardzie ekonomiczne, zdrowsze, sprzyjające rozwojowi
i po prostu szczęśliwsze. Od trwałości małżeństwa i rodziny zależy przyszłość każdego społeczeństwa. Dane pokazują, że w rodzinach samotnie wychowujących dzieci, jest ich przeciętnie jedno. Poprawienie trwałości małżeństw daje, zatem szanse na wzrost
demograficzny. Co należy uczynić w pierwszej kolejności? Trzeba dokonać kompleksowej oceny obowiązującego prawa i sprawdzić
czy nie wspiera procesów rozpadu rodzin. Drugi rodzaj działań to promocja trwałości małżeństwa, jako wartości w przekazie medialnym, działaniach samorządów i polityce społecznej państwa. Trzeci kierunek zmian nastawiony powinien być na wprowadzenie
instrumentów prawnych skłaniających małżonków do ponownego rozważenia decyzji rozwodowej. Jednym z nich jest wprowadzenie mediacji, jako procedury niezbędnej przed złożeniem pozwu o rozwód przez małżonków mających małoletnie dzieci.

OJCOSTWO WARTOŚCIĄ KONSTYTUCYJNĄ

rudno powiedzieć, czemu ojcostwo nie pojawia się w polskiej konstytucji. Zauważmy jednak, że świadomość
T
społeczna i kultura prawna postąpiła obecnie na tyle daleko, że ojcostwo coraz powszechniej rozumie się, jako
aktywne rodzicielstwo mężczyzny, jako postawę czynnej i zaangażowanej relacji z dzieckiem, w opiekę nad nim

i wychowanie. Co więcej – dostrzega się coraz wyraźniej, że zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo stanowi wartość społeczną i jest elementem dobra wspólnego.
Czy warto zabiegać o wprowadzenie ojcostwa do polskiej konstytucji? Pozwolę sobie na wyrażenie stanowczej
opinii, że należy zabiegać, by ojcostwo znalazło się w konstytucji, jako wartość in extenso chroniona i kultywowana w Rzeczypospolitej Polskiej. Przemawia za tym wiele argumentów, z których chyba najważniejszym jest prawo dziecka do
wychowania przez oboje rodziców. Zarówno macierzyństwo jak i ojcostwo, mimo panujących jeszcze tu i ówdzie stereotypów, są
niezbędne dla rozwoju dziecka i równorzędne. Tato to nie jest „zastępca mamy” w wychowaniu ani „rodzic bis” – to osoba konieczna
dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, a w szczególności dzieci. Skorzystają na tym rodziny, dzieci i sami ojcowie, czując się
uszanowani w swojej życiowej roli i zachęceni do bardziej zaangażowanej i odpowiedzialnej służby swoim rodzinom. Jeśli zatem
myślimy o udoskonaleniu naszej Ustawy Zasadniczej nie zapominajmy o ojcostwie!

OCZY NA POLSKĘ

szczególnie doniosłych lub dramatycznych momentach historii powiadamy: „oczy świaW
ta skierowane są na Polskę”. Jednak Polsce nie tyle zależy, aby być w centrum uwagi
świata, lecz by przyciągać wzrok własnych obywateli. Podczas uroczystego Zgromadzenia

Narodowego zwołanego z okazji 150–lecia urodzin Józefa Piłsudzkiego, które odbyło się
5 grudnia 2017 roku, Andrzej Duda wygłosił jedno z najbardziej inspirujących przemówień w historii swojej prezydentury. Celem uroczystości było zapoczątkowanie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, których kulminacja nastąpi
11 listopada 2018 roku. W tym kierunku właśnie zmierzała tematyka wystąpienia głowy państwa. Nawiązując do historii, nakreślił
wizję nadchodzącego roku, poświęconego wspólnemu świętowaniu niepodległości, zaznaczając, że może stać się on przełomowy
dla dziejów Polaków pod wieloma względami. Szczególny nacisk położył na tematykę pojednania narodowego i stwierdził: - Nadeszła pora, aby istotą naszego życia publicznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Czas na rzeczową
debatę w gronie rodaków. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe
państwo.
Większość tekstów w całości można przeczytać na http://antoniszymanski.pomorze.pl

