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Czêsto podczas ró¿nych uroczystoœci Lecha Kaczyñ-
skiego zastêpowa³ minister z Kancelarii Prezydenta,
bielszczanin Mariusz Handzlik. Tak by³o miêdzy innymi
14 paŸdziernika 2006 roku podczas ods³oniêcia pomnika
papie¿a Jana Paw³a II w Bielsku-Bia³ej. - Zawsze mogli-
œmy liczyæ na ¿yczliwe wsparcie, radê i pomoc ministra
Handzlika - wspomina Marcin Tyrna.

Spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyñskim pod-
czas XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darnoœæ” w Wadowicach w paŸdzierniku 2008 roku. Spo-
tkanie to, zakoñczone debat¹ z delegatami, prowadzi³
bielski pose³ Stanis³aw Szwed, reprezentuj¹cy podbe-
skidzk¹ „Solidarnoœæ”.

11 paŸdziernika 2008 roku - Lech i Maria Kaczyñscy
w gmachu bielskiego ratusza po zakoñczeniu ceremonii
wrêczenia odznaczeñ pañstwowych. Na wniosek podbe-
skidzkiej „Solidarnoœci”  Krzy¿ami Kawalerskimi Orde-
ru Odrodzenia Polski uhonorowani zostali wówczas wiêŸ-
niowie polityczni z czasu stanu wojennego: Tadeusz Kry-
wult i Micha³ Wo³yniec.

Pożegnaliśmy ofiary smoleńskiej katastrofy zarówno w Warszawie, jak i Krakowie, byliśmy na
żałobnych uroczystościach, organizowanych między innymi w Katowicach i Bielsku−Białej. Przez
naszą obecność w tamtych smutnych dniach daliśmy wyraz naszego szacunku dla ofiar kata−
strofy lotniczej, składając im należny hołd i podziękowanie za ich służbę dla Rzeczypospolitej.Ciąg dalszy ze str. III

Wieczorem, 15 kwietnia, ulicami Bielska-Bia³ej prze-
szed³ ¿a³obny Marsz Milczenia, upamiêtniaj¹cy ofiary ka-
tastrofy.

Kwiaty, znicze i zdjêcia ofiar, sk³adane by³y przy ta-
blicach katyñskich pod bialskim koœcio³em Opatrznoœci
Bo¿ej.

Przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Mar-
cin Tyrna i jego zastêpca Krzysztof Chudzik podczas ka-
towickich uroczystoœci, upamiêtniaj¹cych ofiary Katynia
z 1940 roku i Smoleñska w 2010 roku.

Delegacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci” pod Torwa-
rem w Warszawie.

Nad t³umem uczestników prezydenckiego pogrzebu
w Krakowie widaæ by³o powiewaj¹ce flagi podbeskidz-
kiej „Solidarnoœci”.

wspania³ych ludzi, oddanych OjczyŸnie. Polecam ich
w modlitwie.

Henryk Malik
● Panie Prezydencie, sk³adam Panu ho³d! Na zawsze
pozostanie Pan w moim sercu jako osoba troszcz¹ca
siê o losy tych najbardziej potrzebuj¹cych i biednych.
Przejdzie Pan do historii nie tylko Polski, ale i ca³ego
œwiata, i pozostanie Pan w niej na zawsze.

Micha³ Marek
● Bêdziemy pamiêtaæ, Panie Prezydencie! By³eœ wzo-
rem godnoœci cz³owieka, mê¿a i obywatela Rzeczypo-
spolitej. Pe³ny pokory i otwartoœci dla ludzi mimo swe-
go wykszta³cenia i najwy¿szego stanowiska. Spoczniesz
teraz w wawelskich podziemiach obok królów i naj-
znamienitszych synów naszego narodu jako ten, który
wraz ze swoj¹ wspania³¹ ma³¿onk¹ ca³ym swoim
¿yciem tworzy³ historiê niepodleg³ej Polski. Czeœæ
Waszej pamiêci!

Marta Kazanecka z rodzin¹
● Z g³êbokim ¿alem i niewyobra¿alnym smutkiem do-
ciera do mnie, ¿e nie ma wœród nas Prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego i Jego Ma³¿onki Marii, Krzyœka
Putry, Gra¿yny Gêsickiej, Przemka Gosiewskiego, Oli
Natalli-Œwiat, Zbyszka Wassermanna, Maæka P³a¿yñ-
skiego, Janki Fetliñskiej, Staszka Zaj¹ca, Paw³a Wy-
pycha, Mariusza Handzlika i wielu innych wspania-
³ych ludzi, którzy oddali ¿ycie w s³u¿bie narodu. Ode-
szli, bo Bóg powo³a³ ich do swojej s³u¿by. Wierzê, ¿e
pomog¹ nam, naszej OjczyŸnie prze¿yæ tê straszliw¹
katastrofê, a ofiara ich ¿ycia nie by³a tylko promy-
kiem s³oñca, które przebi³o siê na chwilê przez skute
lodem serca, lecz stanie siê nadziej¹ dla milionów
Polaków, dla których Ojczyzna jest najwy¿szym do-
brem. Osobiœcie dziêkujê za przyjaŸñ, jakiej doœwiad-
cza³em od wielu, których ju¿ nie ma wœród nas.
¯egnajcie. Niech dobry Bóg ma was w swojej opie-
ce.

Stanis³aw Szwed
● Pan Prezydent Kaczyñski by³ wielkim polskim pa-
triot¹, wybitnym mê¿em stanu i moim Prezydentem.
By³ cz³owiekiem bardzo dobrym, pomagaj¹cym i ko-
chaj¹cym ludzi, zdolnym i dowcipnym. Dba³ o ujaw-
nienie historii Polski. Jednak by³ niedoceniany i spy-
chany na margines ¿ycia publicznego przez znaczn¹
czêœæ polskiego spo³eczeñstwa. Szkoda, ¿e musia³ zgi-
n¹æ, aby niektórzy mogli dostrzec jego wielkoœæ. Zgin¹³
za prawdê i pojednanie. Czeœæ jego pamiêci i wszyst-
kich ofiar katastrofy pod Smoleñskiem.

Ewa ¯ak
● Wielkiemu cz³owiekowi, Polakowi, który jako jedy-
ny rozumia³ co to Polska, jej historia, bohaterowie,
korzenie z których wyros³a, wyrazy wielkiego szacun-
ku i podziêkowania jako jedynemu, który rozumia³ s³o-
wo SOLIDARNOŒÆ.

Janusz Kwiatkowski

Delegacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci” z regional-
nym sztandarem uczestniczy³a 23 kwietnia w Krakowie w
pogrzebie Janusza Kurtyki, kustosza narodowej pamiêci.


