
Szanowni Państwo ! Drodzy Wyborcy!
Jako osoba konsekwentna i dotychczas niestrudzona w aktywności 
społecznej, jeszcze raz postanowiłem ubiegać się o mandat Senatora 
z naszego 87 Okręgu. Jestem kandydatem niezależnym, nie obciążonym 
żadnym logo partyjnym, a wiedząc, że Senat nie jest areną (jak w Sejmie)
ostrej walki politycznej, lecz miejscem stonowanej, poważnej 
i refleksyjnej dyskusji merytorycznej, skupiającym osobowości, 
podjąłem decyzję kolejnego startu właśnie do tej Izby. Uważam, że 
w Senacie, moja NIEZALEŻNOŚĆ nie jest słabością a siłą 
kandydata doświadczonego, z autentycznym dorobkiem, konsekwentnego 
w działaniu i potrafiącego skutecznie walczyć o sprawy słuszne.

Nie chciałbym znużyć Państwa swoimi dokonaniami, posiadanym 
doświadczeniem, więc gdyby moja osoba wzbudziła zainteresowanie, 
więcej informacji zostało zaprezentowane na stronie odwrotnej oraz 
na www.StanislawTolwinski.pl

Wraz z małżonką Barbarą od 46 lat jesteśmy szczęśliwą rodziną, 
dumną ze swoich dwóch wspaniałych córek, Katarzyny i Małgorzaty. 
A więc jestem spełniony rodzinnie, zawodowo i życiowo. Jednak 
odczuwam wewnętrzną potrzebę „powalczyć” m. in. o emerytury bez 
podatku, poprawę infrastruktury komunikacyjnej Mazur, reaktywowanie 
połączeń drogowych i kolejowych, lepsze warunki startu młodego 
pokolenia, tworzenia warunków dla nowych inwestycji oraz nowych 
miejsc pracy jak i rozwinięcie potencjału materialnego wsparcia  
dla „mojego dziecka” – pokazów Mazury AirShow.

Nie potrzebuję „etatu” Senatora a uposażenie deklaruję 
przeznaczyć na zakup wyprawek wspomagających wychowanie dzieci 
w dwujęzyczności, już od noworodka.

Oddając swój głos na mnie, będziecie mieli Państwo swojego Senatora, 
dla którego Wy – nie partia, będziecie najważniejsi , bo właśnie przed 
Państwem będę się rozliczał ze swoich działań i konkretnych dokonań.

Niezależnie od Państwa decyzji wyborczej, życzę Wam satysfakcji 
z własnych wyborów, radości rodzinnej i osobistej każdego dnia  
oraz spełnienia Waszych pragnień.

 Z wyrazami szacunku   

 Stanisław Tołwiński
Mazury, wrzesień 2019

List otwarty do Wyborców



Jest aktywnym mieszkańcem Mazur, od lat realizujący wiele 
zadań publicznych, m.in.: „Apel Pamięci…Ofiarom katastrofy 
pod Smoleńskiem” czy „Dzień Pamięci Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II”. Tymi działaniami 
skutecznie promuje nasz region w całym kraju i na świecie.
Zainicjował i organizuje międzynarodowe imprezy lotnicze, 
w tym „Mazury AirShow” – największe cywilne pokazy 
lotnicze w Polsce. Założył i sponsoruje „Aeroklub Krainy 
Jezior”, także Fundację „Military Park”, ukierunkowaną 
edukacyjnie i pro obronnie. Sprawdził się w działalności 

biznesowej i kierowaniu dużymi organizacjami, był i jest prezesem firm, kilkanaście 
lat pełnił funkcje Sekretarza Generalnego a następnie Prezesa Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Zapewniamy, że zawsze dotrzymuje danego słowa.  
Jest pilotem, kapitanem jachtowym i motorowodnym, instruktorem ZHP.  
Jego działalność zaowocowała wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 
z których najbardziej ceni medal „Za ofiarność i odwagę” (za ratowanie tonących)  
oraz „Za zasługi dla Warmii i Mazur”.

 Rekomenduje KWW Porozumienie Dla Mazur

„...To dobry kandydat!  
Konsekwentny w działaniu!  Roboty się nie boi...”  

  Tadeusz SznuK - Prowadzący  program Jeden z Dziesięciu
Honorowy Obywatel Giżycka

Szanowni Państwo!
Stanisław Tołwiński jest znaną postacią w całym środowisku 
lotniczym w Polsce. To człowiek czynu, zawsze skromny. Znam Go 
od wielu lat jako świetnego organizatora imprez lotniczych i oddanego 
społecznika dla spraw pięknej Krainy Tysiąca Jezior. On potrafi 
skutecznie podporządkować sobie niebo i jego tajemnice, ta cecha 
pozwoli Stanisławowi doskonale poradzić z problemami na ziemi. 
On jest wart tego by reprezentować Mazury w Senacie RP. Stanisław 
nie tyko będzie tam zasiadał. On będzie z uporem zabiegał o lepszą 
przyszłość tej przepięknej krainy i jej ludzi. Jako stały mieszkaniec 

ma do tego predyspozycje i głęboką motywację. Uważam, 
że Stanisław Tołwiński to najlepszy Wasz przedstawiciel 
w Senacie. Nie traćcie Państwo czasu na zastanawianie się. 
Wybór jest prosty, głosujcie za lepszą przyszłością swoją 
i swojego regionu, czyli na Stanisława Tołwińskiego.
Z wyrazami szacunku – Mirosław HERMASzEWSKI , kosmonauta RP.

StanisławTOłWIńSKI
NIEZALEŻNY KANDYDAT DO SENATU RP 
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