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32 416 g³osów dla Stanis³awa Szweda

W niedzielê, 9 paŸdziernika 2011 roku, w wyborach do Sejmu RP po raz kolejny poselski mandat zdoby³ Stanis³aw Szwed, dzia³acz „Solidarnoœci” wywodz¹cy siê z Fabryki Pi³ i Narzêdzi Wapienica, by³y wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie,
pe³ni¹cy do dziœ funkcjê przewodnicz¹cego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ”. Trzy lata temu
Stanis³aw Szwed za sw¹ dzia³alnoœæ (nie tylko zwi¹zkow¹) zosta³ uhonorowany tytu³em „Zas³u¿ony dla NSZZ Solidarnoœæ”.
Kandydaturê Stanis³awa Szweda w wyborach wspierali zarówno
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”, jak i przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
Piotr Duda. W jego kampaniê wyborcz¹ w³¹czyli siê zwi¹zkowcy z
wielu zak³adów naszego regionu.
W niedzielnych wyborach Stanis³aw Szwed otrzyma³ 32 416 g³osów. Jesteœmy przekonani, ¿e wiele spoœród tych g³osów
pochodzi od cz³onków i sympatyków „Solidarnoœci”. Bardzo cieszy mnie ten wynik i zwyciêstwo Staszka. Dziêki
temu mam pewnoœæ, ¿e w Sejmie tej nie³atwej kadencji
g³os „Solidarnoœci” nadal bêdzie s³yszalny. Gratulujê,
Staszku! - mówi szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna.

★★★
Gratulacje dla Stanis³awa Szweda przekaza³ tak¿e przewodnicz¹cy Komisji Krajowej, Piotr Duda. W imieniu ca³ego Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” pragnê Ci szczerze pogratulowaæ ponownego
wyboru na pos³a na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzjê wyborców
odbieram jako zas³u¿one wyró¿nienie i wyraz zaufania dla Twoich kompetencji zawodowych i cech osobistych. Wielkie poparcie, jakie okazali Ci wyborcy, to rezultat troski i
pracy, jakie przez wszystkie minione
lata wk³ada³eœ w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i parlamentarn¹. To równie¿
podziêkowanie za szacunek, z jakim
traktowa³eœ ka¿dego cz³owieka - napisa³ Piotr Duda, ¿ycz¹c Stanis³awowi Szwedowi sukcesów w dalszej
pracy parlamentarzysty i wyra¿aj¹c
nadziejê na dalsz¹, „znakomit¹ i intensywn¹” wspó³pracê. W imieniu
Zwi¹zku oferujê Ci wszelkie niezbêdne wsparcie, liczê te¿ na pomoc w rozwi¹zywaniu wielu pracowniczych problemów, jakie z pewnoœci¹ przed nami - podkreœli³ przewodnicz¹cy KK. Gratulacje od Piotra Dudy otrzyma³ tak¿e drugi zwyciêski kandydat, popierany przez „Solidarnoœæ” - Janusz Œniadek z Gdañska, by³y przewodnicz¹cy Komisji Krajowej, tak¿e startuj¹cy z list Prawa i Sprawiedliwoœci.

Serdecznie dziêkujê mieszkañcom Podbeskidzia, którzy w paŸdziernikowych wyborach parlamentarnych
oddali na mnie swe g³osy. Dziêki Pañstwa zaufaniu zdoby³em 32 416 g³osów. To najlepszy wynik na mojej
liœcie i drugi w okrêgu. Wynik ten zapewni³ mi po raz czwarty mandat pos³a RP.
W swej pracy parlamentarnej nie zapomnê o tym zaufaniu, jak równie¿ o tym, sk¹d wyszed³em i komu mam
s³u¿yæ. By³em, jestem i pozostanê cz³owiekiem „Solidarnoœci”. Serdeczne podziêkowania pragnê te¿ przekazaæ wszystkim osobom, które aktywnie i bezinteresownie w³¹czy³y siê w moj¹ kampaniê wyborcz¹, nie szczêdz¹c swych si³ i czasu.
Dziêkujê równie¿ Wszystkim, którzy poprzez swój udzia³ w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrza³oœci.
STANIS£AW SZWED

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 20 paŸdziernika 2011
roku zmar³ nagle w wieku 54 lat nasz kolega
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LESZEK RADZIWI££

W 27. rocznicê œmierci b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
oddaje ho³d mêczennikowi za wiarê, bestialsko zamordowanemu przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa. Ks. Jerzy, niezapomniany
kapelan „Solidarnoœci”, do koñca pozosta³ wierny ewangelicznemu wezwaniu, aby z³o dobrem zwyciê¿aæ. By³ niez³omnym
orêdownikiem umi³owania wolnoœci oraz szacunku dla cz³owieka pracy - wartoœci, z których zrodzi³ siê Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”. Czcz¹c w zadumie
pamiêæ b³ogos³awionego ks. Jerzego, nie mo¿emy pozostaæ
obojêtni wobec brutalnego zamachu na wartoœci, które ca³e
¿ycie wyznawa³ i za które zgin¹³. NSZZ „Solidarnoœæ” nigdy
nie zaakceptuje ataku na Krzy¿, zarówno w Sejmie, jak i w
polskim ¿yciu publicznym. Krzy¿ to symbol polskoœci, ale równie¿ przynale¿noœci naszego kraju do œwiata chrzeœcijañstwa i
krêgu kultury europejskiej. To znak, w obronie którego wielu
Polaków poœwiêci³o wolnoœæ, a czêsto i ¿ycie. Pod Krzy¿em
schronienie znajdowa³a demokratyczna opozycja lat 80. Dziœ
wszyscy - równie¿ wrogowie Krzy¿a - korzystaj¹ z wywalczonych wówczas praw i wolnoœci.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” wzywa wszystkie ugrupowania do obrony wartoœci, którymi kierowa³ siê b³ogos³awiony ks. Jerzy Popie³uszko, do obrony
Krzy¿a w polskim ¿yciu publicznym. W 27 lat po mêczeñskiej œmierci kapelana „Solidarnoœci” jesteœmy Mu to winni.
/Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z 18 paŸdziernika 2011 roku/

Medal dla ks. Sojki

Ksi¹dz kanonik Stanis³aw Sojka z katedry pw. œw. Miko³aja w Bielsku-Bia³ej zosta³ uhonorowany przez podbeskidzk¹ „Solidarnoœæ” okolicznoœciowym medalem. Zosta³
on przekazany podczas mszy œw. odprawionej w niedzielê,
9 paŸdziernika, w intencji Ojczyzny w bielskiej katedrze.
- To nasze symboliczne podziêkowanie dla Ksiêdza za
wiernoœæ idea³om „Solidarnoœci”, za przyjaŸñ, jak¹ Ksi¹dz
okazuje naszemu zwi¹zkowi, za cich¹, ale sta³¹ obecnoœæ na
naszych spotkaniach i uroczystoœciach, za kap³añsk¹ modlitwê w trakcie naszych mszy za Ojczyznê - podkreœli³ szef
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna, który wraz
ze zwi¹zkowcami Wand¹ Stró¿yk, Jaros³awem Biegunem i
Henrykiem Kenigiem przekaza³ medal dla ks. Sojki.

Ks. kanonik Stanis³aw Sojka, 63-letni wikary z bielskiej
katedry, z „Solidarnoœci¹” zetkn¹³ siê, jak sam mówi z uœmiechem, zanim jeszcze ona powsta³a. W sierpniu i wrzeœniu 1980
roku, gdy pracowa³ w parafii Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a w Jastrzêbiu-Zdroju i pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹
wœród strajkuj¹cych górników z kopalni „Moszczenica”. - Potem by³o ju¿ tylko trwanie przy tych idea³ach i wartoœciach,
które tam siê narodzi³y - skromnie dodaje kap³an. Jak podkreœlaj¹ uczestnicy comiesiêcznych mszy za Ojczyznê, ks. Stanis³aw Sojka jest zawsze na nich obecny - jeœli nie wraz z
proboszczem katedry, ks. pra³atem Zbigniewem Powad¹ przy
o³tarzu, to w konfesjonale.

wieloletni dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ”, przewodnicz¹cy Komisji Oddzia³owej
NSZZ „Solidarnoœæ” Zespo³u Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a,
wiceprzewodnicz¹cy MKZ NSZZ „Solidarnoœæ” Po³udniowego Koncernu
Energetycznego SA, sekretarz Rady Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociep³owni
oraz delegat na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”.
Rodzinie, wszystkim krewnym, przyjacio³om i znajomym œp. Leszka Radziwi³³a sk³adamy
najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci w bólu.
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