
Oświadczenie odczytane w dniu 14 grudnia w Sejmie RP

W dniu 8 grudnia odeszła od nas Pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta

Szczypińska,  wieloletnia  parlamentarzystka,  osoba  o  wielkim  sercu,  zawsze  wrażliwa  na

potrzeby najsłabszych i potrzebujących.

Pani  poseł  Jolanta  Szczypińska  swoim  życiem  udowodniła,  że  przez  wierność

poglądom  i  przekonaniom  zyskuje  się  szacunek  i  zaufanie.  To  ona  w  trudnych  latach

komunizmu  i  junty  wojskowej  generała  Jaruzelskiego  działała  w  Solidarności,  tworząc

struktury związku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Słupsku, gdzie pracowała jako

pielęgniarka  służąc  i  pomagając  chorym.  To  były  trudne  czasy  dla  wszystkich  działaczy

niepodległościowych-  szykany  w  pracy,  w  życiu  społecznym,  doświadczyły  młodą

pielęgniarkę.  Kilkukrotnie  pobita,  pozbawiona pracy i źródła dochodu pozostawała wierna

idei solidarności i działała w podziemiu. 

Jolantę  Szczypińską  poznałem  jako  człowieka  wielkiej  wiary  i  miłości  do  naszej

Ojczyzny,  do  Polski.  Niezwykle  zaangażowana  w  prace  zarządu  gdyńsko-  słupskiego,  

a później słupskiego, w którym to ja mam przyjemność pracować. Przez okres choroby nie

zwalniała, cały czas myślała o tym, co nas czeka, przygotowywała kampanię samorządową 

w naszym regionie. Czas choroby i cierpienia znosiła godnie, bez słowa sprzeciwu, cierpliwie

znosząc ból. 

Śmierć Pani poseł Jolanty Szczypińskiej to wielki cios dla polskiego Sejmu, odeszła

posłanka powszechnie szanowana, lubiana, o wielkim doświadczeniu zarówno życiowym jak

i tym parlamentarnym. Przedwczesna śmierć Pani poseł to bardo duża strata dla województwa

pomorskiego i  okręgu 26 Słupsk-  odeszła  pani  prezes  Zarządu,  która  swoim autorytetem

potrafiła doskonale prowadzić nasz region. Wiele mogliśmy się od niej nauczyć, kulturalnej

dyskusji, spokoju, nie poddawała się niepotrzebnym emocjom- tego niestety nam wszystkim

w tej izbie brakuje.

Jako  poseł  okręgu  26  Słupsk,  wiceprezes  zarządu  okręgu,  w  imieniu  swoim oraz

członków  zarządu  okręgu  słupskiego,  członków  komitetu  terenowego  Prawa  

i Sprawiedliwości w Chojnicach z tego miejsca oddaje hołd zmarłej koleżance. Jolu, będzie

nam Ciebie bardzo brakować.

Wieczny  odpoczynek  racz  Jej  dać  Panie!  Niech  odpoczywa  w pokoju  wiecznym,

amen. Cześć Jej pamięci!


