
SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA          ✽  III

Ciąg dalszy ze str. II

Dokończenie na str. IV

pozostaje Twoja myœl i dzia³anie na rzecz ludzi pracy,
na rzecz najs³abszych.
Dlatego w tej  niedoli wo³am za Psalmist¹: „Naucz
nas Panie liczyæ dni nasze, abyœmy posiedli m¹dre ser-
ce” (Ps 90,12).

Marcin Tyrna
● Z g³êbokim ¿alem przyj¹³em informacjê o katastro-
fie prezydenckiego samolotu w Smoleñsku. Mia³em
przyjemnoœæ poznaæ Lecha Kaczyñskiego w latach
1989-1994 - by³ zawsze wspania³ym Polakiem i sze-
fem. Bêdê go zawsze wspomina³ w czasie modlitwy.

Henryk Kenig
● Kolejny raz, po siedemdziesiêciu latach, Katyñ za-
bra³ nam wspania³e, wybitne postacie naszej Ojczy-
zny. Pytania: czy to wystarczy, aby naród rosyjski i
œwiat pozna³ prawdê o Stalinie i sowieckich metodach,
o mordach stosowanych wobec ludzi przez NKWD?
Œwiêtej pamiêci kochany Prezydencie RP! Tak czeka-
³em, by znów oddaæ swój g³os dla Ciebie...

Zdzis³aw Staroœciak
● Prezydent RP Lech Kaczyñski chcia³, by nie by³o rów-
nych i równiejszych, tych, którym wolno wszystko i tych,
którym przeznaczono role dalszego planu. Za Twój pa-
triotyzm i wra¿liwoœæ spo³eczn¹, za to, i¿ by³eœ Cz³o-
wiekiem Idei i Wartoœci, którym na imiê „Solidarnoœæ”
- dziêkujê Ci, Panie Prezydencie! Jak¿e smutne jest to,
i¿ trzeba by³o Twej œmierci, by rzesze Polaków, podju-
dzane przez us³u¿ne media, mog³y Ciê sprawiedliwie
oceniæ! Ufam, ¿e ju¿ dzisiaj, pomimo ma³ej postury, po-
zostaniesz dla wszystkich cz³owiekiem najwy¿szego for-
matu. Wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie! A Wa-
welskie Wzgórze, gdzie mówi¹ wieki, niech ¿yczliwie
przyjmie Jego doczesne szcz¹tki.

Krzysztof Chudzik
● Szanowny Panie Prezydencie, zostaniesz dla nas
wzorem patriotyzmu, prawdziwej mi³oœci Ojczyzny,
wielkiego szacunku dla narodowej historii. Wieczny
odpoczynek racz Mu daæ Panie.

Leokadia Chrapek
● I znowu ziemia zabra³a nam najwartoœciowszych
ludzi, a przede wszystkim Tego najlepszego. Czeœæ Jego
pamiêci!

podpis nieczytelny
● Odszed³ od nas m¹¿ stanu, Prezydent Rzeczpospo-
litej, wielki patriota, dzia³acz NSZZ „Solidarnoœæ”
oddany bez reszty sprawom zwyk³ych ludzi. Nie³a-
two pogodziæ siê z tak ogromn¹ strat¹. Takich ludzi,
jak Pan Prezydent Lech Kaczyñski nie mo¿na i nie
da siê zast¹piæ. Oby Jego ofiara i ofiara wszystkich,
którzy zginêli w tej katastrofie, wyzwoli³a w nas, Po-
lakach, motywacjê do naprawy naszych obywatel-
skich spraw.

Jan Polak
● W osobie Pana Prezydenta ojczyzna i Polacy stracili
najlepszego Jej syna, nieugiêtego obroñcê praw ludz-
kich, gorliwego patriotê, polityka wielkiego formatu,
wiernego zawsze najszczytniejszym idea³om i zasadom,
cz³owieka dobrego, prawego, moralnego, odwa¿nie bro-
ni¹cego prawd, walcz¹cego o sprawiedliwoœæ.
Ca³a Polska op³akuje stratê Pierwszego Jej Obywate-
la i Jego równie wspania³ej i szlachetnej ma³¿onki.
Pozostan¹ w moim sercu i pamiêci.

Jadwiga Utecht-Nolbrzak
● Wstrz¹œniêta tragedi¹, jaka rozegra³a siê na ziemi
smoleñskiej w siedemdziesi¹t¹ rocznicê Katynia, dziê-
kujê drogiemu Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu
za jego dobroæ, ofiarnoœæ, patriotyzm, któremu s³u¿y³
przez wszystkie Jego dni ¿ycia bez reszty. Sk³adam
wyrazy wspó³czucia rodzinie Pana Prezydenta, ³¹cz¹c
siê w bólu tak¿e z rodzinami wszystkich, którzy oddali
swoje ¿ycie na posterunku pracy. Czeœæ Ich pamiêci!

Maria Konieczna
● By³eœ wielkim patriot¹, walczy³eœ o wolnoœæ swoje-
go kraju, by³eœ przywódc¹ oddanym sprawie ludzkiej
godnoœci i takim pozostaniesz w naszej pamiêci. Sk³a-
damy ho³d wszystkim tragicznie zmar³ym. Niech Bóg
ma Was w swojej opiece.

Rodzina Szmajduchów
● Z g³êbokim smutkiem i ¿alem przyj¹³em wiadomoœæ
o œmierci naszego Pana Prezydenta wraz z Ma³¿onk¹.
Wyra¿am g³êboki ¿al z powodu ogromnej straty tak

Widziane od œrodka

W historii Polski doœwiadczyliœmy wielokrotnie wiel-
kich tragedii, ale zawsze by³o to zwi¹zane z czasami
wojen czy zagro¿eñ ze strony wrogów. 10 kwietnia do-
sz³o do najwiêkszej tragedii naszego narodu w czasie
pokoju. W tych dniach ca³y naród polski prze¿ywa³
wielk¹ traumê, ale pokaza³ te¿ niezwyk³¹ jednoœæ i soli-
darnoœæ w obliczu tej tragedii. Polacy zdali egzamin z
patriotyzmu i odpowiedzialnoœci za nasz kraj. Setki ty-
siêcy ludzi ¿egnaj¹cych parê prezydenck¹ na ulicach
Warszawy, a póŸniej Krakowa, morze zniczy i kwia-
tów, kilkunastogodzinne oczekiwania w kolejce, aby na
parê sekund pok³oniæ siê przed Panem Prezydentem i
jego ma³¿onk¹. Tysi¹ce ludzi w miastach i miasteczkach,
¿egnaj¹cych swoich przedstawicieli, biskupów, pos³ów,
senatorów, ministrów, ¿o³nierzy, kombatantów, tysi¹ce
zniczy, kwiatów i te piêkne homilie, wzruszaj¹ce po¿e-
gnanie, ³zy rozpaczy, ale i nadziei, ¿e  ich mêczeñska
œmieræ nie pójdzie na marne.

Wielu z nas zadaje sobie pytania, ja te¿, czy trzeba
by³o a¿ takiej ofiary, aby poznaæ prawdê o Katyniu, praw-
dê o tych wszystkich, którzy zginêli. Czy trzeba by³o do-
œwiadczyæ takiej tragedii, by dostrzec wielkoœæ Lecha Ka-
czyñskiego. Stacje telewizyjne przypomnia³y sobie, ¿e
maj¹ w swoich archiwach materia³y pokazuj¹ce prawdzi-
we oblicze Prezydenta i jego ma³¿onki. Polacy zobaczy-
li, ¿e Prezydent by³ mi³ym, pogodnym i dobrym cz³owie-
kiem, patriot¹ i odpowiedzialnym politykiem, walcz¹cym
o suwerennoœæ naszej ojczyzny, prawdziwym mê¿em sta-
nu. Gdyby jednak naród w tych dniach zachowa³ siê bier-
nie, to myœlê, ¿e te materia³y dalej le¿a³yby w archiwach
i nigdy nie ujrza³yby œwiat³a dziennego. Bo to miliony
Polaków zmusi³y do mówienia i pokazywania prawdy.
Tak straci³y sens medialne hucpy organizowane przeciw
g³owie pañstwa i przeciw obozowi politycznemu, z któ-
rego siê wywodzi³. Czy bêdzie tak dalej, czas poka¿e, ale
wierzê g³êboko, ¿e Polacy umiej¹ sami wyci¹gn¹æ wnio-
ski z tej tragedii, bêd¹ umieli odró¿niæ ziarno od plew i
nie pozwol¹ sob¹ manipulowaæ.

Pozwolê sobie te¿ na osobist¹ refleksjê. Pan Prezy-
dent Lech Kaczyñski by³ cz³owiekiem Solidarnoœci w
pe³ni tego s³owa znaczeniu. Wielokrotnie mia³em mo¿-
liwoœæ spotykania siê z nim - rozmowy, dyskusji i to
zarówno w czasie, gdy pe³ni³ odpowiedzialne funkcje w
NSZZ „Solidarnoœæ”, czy póŸniej w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci, jak równie¿ gdy zosta³ Prezydentem RP.
Poruszaliœmy ró¿ne tematy, dotycz¹ce spraw spo³ecz-
nych. Rozmawialiœmy o problemach ludzi pracy. Œwiet-
nie zna³ Kodeks pracy, doskonale rozumia³ problemy
ludzi s³abszych, najubo¿szych, emerytów, rencistów, œro-
dowisk kombatanckich i w swoich dzia³aniach zawsze
ich wspiera³. Nigdy nie podpisa³ ¿adnej ustawy, która
uderza³aby w cz³owieka, chcia³ Polski Solidarnej i taki
testament nam pozostawi³. To Lech Kaczyñski przywró-
ci³ pamiêæ o bohaterach walki o woln¹ Polskê, o zapo-
mnianych cz³onkach „Solidarnoœci”, których w sposób
symboliczny odznacza³ medalami i orderami za zas³ugi
dla naszej Ojczyzny.

Straciliœmy te¿ kilkudziesiêciu najwybitniejszych lu-
dzi w pañstwie, których nie da siê ³atwo zast¹piæ. Zgi-

Żal, smutek, bezsilność towarzyszą nam od kilkunastu dni. Tak trudno
pogodzić się ze stratą najbliższych przyjaciół, z którymi się praco−
wało, spotykało i walczyło o wolną, niepodległą Ojczyznę. Każdy z
nas zadaje sobie pytanie o sens smoleńskiej tragedii, w której zgi−
nęli najwybitniejsi przedstawiciele naszego narodu. Po ludzku trud−
no to sobie wytłumaczyć, rodzą się pytania i wątpliwości jak mogło
do tego dojść. Tylko mocna wiara daje nadzieję, że rozstanie jest
chwilowe i spotkamy się ponownie w Królestwie Bożym.

nêli ludzie z ró¿nych obozów politycznych najznamie-
nitsi w swoich œrodowiskach. Ich praca, ich dzia³alnoœæ
zosta³a tak nagle przerwana. Oczywiœcie bêd¹ ich na-
stêpcy, jednak potrzeba bêdzie wiele lat, aby ich godnie
zast¹piæ.

Prawo i Sprawiedliwoœæ ponios³o ogromne straty,
zginêli najwybitniejsi przedstawiciele naszego Klubu
Parlamentarnego. Trudno sobie wyobraziæ pracê bez
nich. Przemek Gosiewski, wicepremier, by³ przewodni-
cz¹cym  Klubu Parlamentarnego PiS, cz³owiek z cha-
rakterem, nies³ychanie pracowity, œwietny organizator,
który potrafi³ prowadziæ kilkadziesi¹t ustaw i mieæ na
ich temat pe³n¹ wiedzê. Na ostatnim kongresie PiS jako
szef Zespo³u Pracy Pañstwowej przygotowa³ ponad 30
paneli programowych. Na mszy ¿a³obnej w Kielcach,
sk¹d by³ pos³em, ¿egna³y go tysi¹ce osób, podobnie na
pogrzebie w Warszawie. By³ to wyj¹tkowy cz³owiek, w
swoich pogl¹dach, jak ska³a, by³ cz³owiekiem „Solidar-
noœci”, rozumia³ co to znaczy solidarnoœæ przez ma³e i
du¿e „S”, œwietnie mi siê z nim wspó³pracowa³o.

Podobnie by³o z Gra¿yn¹ Gêsick¹, przewodnicz¹c¹
KP PiS, zawsze doskonale przygotowan¹ merytorycz-
nie. Pracowaliœmy razem w trakcie trzeciej kadencji
Sejmu, gdy by³a wiceministrem pracy, i póŸniej, gdy w
rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego pe³ni³a funkcjê mini-
stra rozwoju regionalnego. Zawsze mo¿na by³o na ni¹
liczyæ.

Krzysztof  Putra, wicemarsza³ek Sejmu RP, którego
¿egna³y dziesi¹tki tysiêcy rodaków z ca³ego Podlasia,
wspania³y kolega. Z tak¹ dum¹ i radoœci¹ opowiada³ o
swojej rodzinie o swoich szeœciu ch³opakach i dwóch
córkach…

Ola Natalli-Œwiat, œwietna i m¹dra specjalistka od
bud¿etu, ¿artowaliœmy czêsto, jak zwi¹zkowiec z libe-
ra³em potrafi siê porozumieæ. Nie by³a libera³em, by³a
bardzo wra¿liwa na sprawy spo³eczne. Bêdzie mi jej
bardzo brakowa³o.

Janina Fetliñska, senator z Ciechanowa, doktor pie-
lêgniarstwa, powa¿ana i doceniana w swoim œrodowi-
sku. Cudowny cz³owiek, wra¿liwa na krzywdê ludzk¹,
œwietnie siê rozumieliœmy. ¯al, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie
mnie wspieraæ swoim dobrym s³owem, ale wierzê, ¿e z
góry bêdzie nas wszystkich wspieraæ w swoich dzia³a-
niach.

Jak nie wspomnieæ mojego przyjaciela Staszka Za-
j¹ca, senatora z Podkarpacia, wicemarsza³ka Sejmu,
cz³owieka-legendê w walce o woln¹ Polskê, czy Mariu-
sza Handzlika, naszego cz³owieka z Podbeskidzia w
Kancelarii Prezydenta, znakomitego fachowca, œwiet-
nego kolegê, wra¿liwego na sprawy osób niepe³nospraw-
nych, czego mogli doœwiadczyæ mieszkañcy naszego
regionu. Wielu wspania³ych ludzi, z którymi mia³em
okazjê wspó³pracowaæ, powinienem wspomnieæ - po-
wiem tylko, ¿e byli wspania³ymi polskimi patriotami.
¯egnam ich dzisiaj z wielkim bólem i rozdartym ser-
cem. Dziêkujê im za przyjaŸñ, dobre s³owo, czasem
ostr¹, ale zawsze merytoryczn¹ dyskusjê.

¯egnajcie! Niech Bóg ma Was w swojej opiece.
STANIS£AW SZWED

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” zaprasza do udzia³u w seminarium BHP, zorganizowanym w
ramach obchodów Œwiatowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, które odbêdzie
siê w pi¹tek, 30 kwietnia o 10.00 w siedzibie ZR przy ul. Asnyka 19 w Bielsku-Bia³ej. Jednym z podstawowych
tematów seminarium bêdzie omówienie skutków wprowadzenia w ¿ycie nowej ustawy o emeryturach pomosto-
wych. W seminarium uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy, Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz spo³eczni zak³adowi inspektorzy pracy z terenu regionu Podbeskidzie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia³u w tym spotkaniu.

Pamiêci ofiar wypadków przy pracy


