
Panie  Marszałku!  Wysoka  Izbo!  8  grudnia  2018  r.,  w  Święto  Niepokalanego

Poczęcia Najświętszej  Maryi  Panny do domu Ojca odeszła pani  poseł Jolanta

Szczypińska  -  działaczka  NSZZ  ˝Solidarność˝,  Porozumienia  Centrum,

wieloletnia posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie zasiadała w ławach od

2004 r.

    Jolanta  Szczypińska  była  szykanowana w miejscu pracy,  kilkukrotnie  bita,

zastraszana,  zwolniona  ze  szpitala,  w  którym  pracowała  jako  pielęgniarka.

Wierna  do  końca  ideałom  pierwszej  ˝Solidarności˝,  niezwykle  wrażliwa  na

cierpienie  i  krzywdę  drugiego  człowieka.  Wzór  empatii,  bez  przerwy

uśmiechnięta  i  otwarta.  Zawsze  pierwszy  był  dla  niej  inny,  potrzebujący,

cierpiący  człowiek.  Swoje  sprawy  zostawiała  na  później.  Odeszła  rok  temu,

zdecydowanie przedwcześnie, pozostawiając wielu ludzi dobrej woli, przyjaciół,

koleżanki i kolegów w wielkim smutku. Odchodziła z godnością, z wielką wiarą 

i pokorą, przyjmując wolę Pana. Cierpiała w ciszy, nie upominając się o siebie

ani o swoje potrzeby. Sejm bez Jolanty Szczepińskiej, bez pani poseł nie jest

tym samym Sejmem.

    W niedzielę  8  grudnia  2019  r.,  w  pierwszą  rocznicę  śmierci  pani  poseł,  

w  Słupsku,  jej  rodzinnym  mieście,  odbyły  się  uroczystości  rocznicowe

upamiętniające osobę pani poseł. Rocznicowa msza święta w intencji zmarłej

została odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca

Świętego. Liczny udział wiernych w Eucharystii  świadczył o wielkiej sympatii,

jaką cieszyła się pani poseł w Słupsku. Po mszy świętej w uroczysty sposób

odsłonięto  tablicę  upamiętniającą  śp.  Jolantę  Szczepińską.  Tablica  została

wmurowana w ścianę budynku przy ul. Lutosławskiego, w którym przez wiele

lat miała biuro poselskie i pracowała jako parlamentarzystka.

    Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości mieli możliwość uczestniczenia

w  premierze  niezwykłego  reportażu  o  Jolancie  Szczepińskiej.  Z  inicjatywy

dyrektor  Telewizji  Polskiej  SA  Oddziału  Gdańsk  Joanny  Strzemiecznej-Rozen

powstał  film,  który  wywołał  bardzo  duże  emocje  wśród  widzów.  Znowu



widzieliśmy  Jolę  piękną,  uśmiechnięta,  wspominaną  przez  pana  prezesa

Jarosława  Kaczyńskiego,  przyjaciół,  działaczy  ˝Solidarności˝,

parlamentarzystów.  To  piękny  dokument  -  hołd  dla  życia,  pracy,  a  także

wierności zasadom i ideałom oraz wrażliwości śp. pani poseł.

    Jako  prezes  zarządu  okręgowego  okręgu  26  Słupsk,  czyli  organizatora

niedzielnych uroczystości,  z  tego miejsca  składam serdeczne podziękowania

wszystkim  osobom,  które  przyczyniły  się  do  uświetnienia  uroczystości

rocznicowych. Bardzo dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za

list  pełen  empatii,  który  miałem  przyjemność  odczytać  uczestnikom

uroczystości,  którzy  byli  bardzo  wzruszeni.  Dziękuję  ks.  proboszczowi

Zbigniewowi  Krawczykowi  za  odprawioną  mszę  świętą.  Dziękuję  kolegom

zarządu okręgowego, działaczom Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku. Dziękuję

bardzo  wicewojewodzie  Mariuszowi  Łuczykowi,  skarbnikowi  zarządu

okręgowego w Słupsku Jackowi Zabiegłemu za wielkie zaangażowanie i pomoc,

byłym pracownikom, pani poseł Agnieszce Błachnio i Jackowi Żukowskiemu za

piękną  prezentację  multimedialną.  Podziękowania  składam  pani  prezydent

Słupska  Krystynie  Danileckiej-Wojewódzkiej  za  wszelką  okazaną  pomoc

organizacyjną  i  wielkie  wsparcie.  Dziękuję  wszystkim  delegacjom,  pocztom

sztandarowym,  służbom  mundurowym,  kolegom  z  komitetów  terenowych  

z Bytowa, Chojnic, Człuchowa, Lęborka i Słupska. Chciałbym podziękować pani

dyrektor oraz współpracownikom Telewizji Polskiej w Gdańsku, Joannie Jereczek

i  Rafałowi  Ostrowskiemu  -  autorom  dokumentu  oraz  całemu  zespołowi

pracowników,  dzięki  których  pracy  powstał  reportaż  ˝Ja  się  nie  upominam  

o siebie˝. To piękna pamiątka i hołd dla śp. pani poseł.

    Wieczorem do Słupska przyjechała pani marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej Elżbieta Witek i złożyła kwiaty na grobie oraz przy tablicy. (Dzwonek) 

Z całego serca za to dziękuję. Wierzymy, że śp. pani poseł, o której mówimy, że

w jednej dłoni trzymała komórkę, a w drugiej różaniec, jest w niebie.

    Jolu, pamiętamy i będziemy pamiętać o tobie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)


