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Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą...
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Drogi Czytelniku!
swojej 20 letniej historii redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” przygotowała kilka wydań specjalnych naszego pisma. Wydania te poświęcone były
ważnym wydarzeniom, które miały miejsce w naszej lokalnej społeczności, bądź
ważnym osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego miasta.
Bieżące wydanie jest też wydaniem specjalnym, z tym że poświęconym wydarzeniom, które dotknęły i poruszyły nie tylko naszą lokalną społeczność, ale także
Polskę i cały świat, a miały miejsce 10 kwietnia 2010 roku.
Oddajemy do Twych rąk specjalne wydanie „Gazety Krasnobrodzkiej” przygotowane dla uczczenia pamięci ofiar tragedii smoleńskiej – prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz 94 osób, które zginęły w katastrofie samolotu prezydenckiego udającego się na uroczystości rocznicowe do Katynia.
Wydanie to zawiera informacje o katastrofie, listę ofiar, artykuł o zbrodni katyńskiej, tekst przemówienia, przygotowanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, które miało być wygłoszone na uroczystości w dniu 10 kwietnia 2010r. w
Katyniu, relacje z przebiegu żałoby narodowej zarówno w kraju jak i naszej lokalnej
społeczności, relację z udziału w uroczystościach żałobnych, ale także wspomnienia
Czytelników naszego pisma o osobach, które zginęły pod Smoleńskiem i refleksje
związane z tymi tragicznymi wydarzeniami. Teksty uzupełnione są dokumentacją
fotograficzną.
GK zawiera także wiersze napisane przez lokalnych poetów, które swoją tematyką nawiązują do kwietniowych wydarzeń.
Wydanie tego specjalnego numeru „Gazety Krasnobrodzkiej” zbiega się z 61
rocznicą urodzin Prezydenta RR Lech Kaczyńskiego, która przypada 18 czerwca
2010 roku.

W

Mariola Czapla
Redaktor naczelny
Gazety Krasnobrodzkiej

Podziękowanie
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Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim,
którzy odpowiedzieli na
nasz apel i dostarczyli
materiały, dzięki którym
możliwe było
wydanie bieżącego numeru
”Gazety Krasnobrodzkiej”.
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...i dymi mgłą smoleński las...
10 kwietnia 2010 roku Prezydent z
małżonką Marią i towarzyszącą mu delegacją, leciał do Katynia, gdzie wraz z
przedstawicielami Rodzin Katyńskich,
a także parlamentarzystami, duchownymi, kombatantami, żołnierzami miał złożyć hołd Polakom zamordowanym przez
NKWD na mocy decyzji z 5 marca 1940r.
Biura Politycznego WK. Zginął w drodze
na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w katastrofie samolotu, a wraz z
nim 95 osób, które znalazły się tego dnia
na pokładzie prezydenckiego tupolewa i
każda pojedyncza osoba, która miała rodzinę, przyjaciół, własną jednostkową historię, marzenia i plany.
Od samego rana tej feralnej
soboty był to główny i prawie
jedyny temat wszystkich podawanych przez media informacji.
Dziennikarze i zaproszeni goście
nie kryli swoich emocji: smutku,
żalu, tęsknoty za osobami, które
znali, z którymi współpracowali,
a które tak nagle odeszły. Padło
wtedy wiele prawdziwych i ważnych słów, zupełnie spontanicznie i prosto z serca – tak na temat
Pary Prezydenckiej, o której dotychczas różnie się wypowiadano w mediach, jak i innych osób.
Starano się powiedzieć choć
kilka słów o każdym z pasażerów tragicznego lotu, stąd zapraszano do radia i telewizji nie tylko znane osobistości, ale także
osoby prywatne – nieznanych na co dzień
przyjaciół zmarłych, którzy pomagali Polakom przybliżyć inny, niepokazywany dotąd wizerunek swoich
kolegów i koleżanek. Wszystkie
te zbliżenia postaci przeplatały
się w mediach z coraz to nowszymi wiadomościami na temat aktualnej sytuacji po katastrofie pod
Smoleńskiem.
O godzinie 18.00 w sobotę w
całym kraju formalnie rozpoczęła się tygodniowa (przedłużona
potem o jeden dzień) żałoba narodowa. W tym czasie zgodnie z
ustawą o godle, barwach narodowych i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej żałobę narodową rozporządzeniem wprowadza prezydent,
ale w obecnej sytuacji, po jego śmierci,
zgodnie z konstytucją obowiązki głowy
państwa przejął marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i to on ogłosił wprowadzenie żałoby. W czasie żałoby narodowej
flagi państwowe na gmachach publicznych
zostały opuszczone do połowy masztu i
przepasane kirem. Na czas trwania żałoby
odwołano imprezy masowe, rozrywko-

we, koncerty i imprezy sportowe. Jeszcze
przed formalnym rozpoczęciem się żałoby,
Polacy w całym kraju spontanicznie czcili
pamięć ofiar katastrofy. Polskę zalało morze kwiatów i zniczy – w wielu miastach
tysiące ludzi zapalało znicze i gromadziło się w kościołach, gdzie odbywały się
msze w intencji tych, którzy zginęli. Na
tysiącach polskich domów zawisły białoczerwone flagi, przepasane czarnym kirem na znak solidarności i jedności. Przed
Pałacem Prezydenckim w Warszawie
gromadziły się tysiące osób, na chodniku
paliły się znicze i były składane kwiaty –
głównie tulipany. Kwiaty i znicze pojawi-

ły się w Sopocie przed domem, w którym
mieszkali Maria i Lech Kaczyńscy, ale
także w wielu innych miastach. W podcieniach Pałacu Prezydenckiego wystawione
zostały księgi kondolencyjne, podobnie

w ratuszach wielu miast w kraju, w których można było osobiście skreślić kilka
słów, łącząc się w bólu z rodzinami zmarłych. W Krakowie bił Dzwon Zygmunta.
Z całego świata do Warszawy napływały
kondolencje: począwszy od znanych głów
państwowych, a skończywszy na pojedynczych obywatelach różnych narodowości i
religii. Także w innych krajach ogłaszano

kilkudniową żałobę narodową, na znak solidarności z narodem polskim.
O 18.00 opuszczono 27 flag Unii Europejskiej przed siedzibą Komisji Europejskiej, a w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego odczytaniem listy ofiar rozpoczęła się msza święta w ich intencji, którą odprawił nuncjusz apostolski w Polsce
– abp Józef Kowalczyk. Premier Donald
Tusk jeszcze tego samego dnia w nocy poleciał na miejsce katastrofy, by złożyć hołd
tym wszystkim, którzy zginęli. W niedzielę o godzinie 12.00 dwoma minutami ciszy
cała Polska uczciła pamięć ofiar sobotniej
tragedii, a po południu na warszawskim
Okęciu wylądowała trumna z ciałem Prezydenta, po przewiezieniu
do Pałacu Prezydenckiego została
wystawiona w jednej z sal, gdzie
każdy mógł przyjść, pomodlić się
i złożyć hołd. Mimo że w kolejce
trzeba było czasem odstać nawet
kilkanaście godzin, chętnych było
wielu – była to niewymuszona
potrzeba serca wielu tysięcy Polaków.
Doniosłym momentem było
także sprowadzenie pozostałych
ciał tragicznie zmarłych do kraju.
Z należytym szacunkiem odbywały się uroczystości sprowadzenia
ciał, a później również pogrzebowe, w których uczestniczyły ogromne rzesze Polaków.
17 kwietnia 2010 roku, w sobotnie popołudnie odbyła się na Placu Piłsudskiego
w Warszawie uroczysta msza święta w intencji wszystkich ofiar samolotu
prezydenckiego, w której udział
wzięli biskupi Episkopatu Polski włącznie z przewodniczącym
Konferencji Episkopatu, abp Józefem Michalikiem i Prymasem
Polski, abp. Henrykiem Muszyńskim. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył nuncjusz
apostolski – abp Józef Kowalczyk, odczytując również homilię, którą miał wygłosić Dziekan
Kolegium Kardynalskiego kard.
Angelo Sodano – wysłannik papieża Benedykta XVI z powodu
zamknięcia przestrzeni powietrznej nie przyleciał do Warszawy.
Padły wtedy słowa: „W świetle wiary wiemy, że nie straciliśmy ich na zawsze. Wiemy, że ujrzymy ich pewnego dnia, i że to
spotkanie trwać będzie wiecznie”. Przed
błogosławieństwem modlitwę za tragicznie zmarłych odmówili przedstawiciele
Kościołów prawosławnego i ewangelickoaugsburskiego.
Ciąg dalszy na str. 9
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Ofiary

katastrofy samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem
Maria Kaczyńska
Małżonka
Prezydenta RP

Ryszard Kaczorowski
ostatni Prezydent RP
na uchodźstwie

Joanna Agacka-Indecka
Przewodniczący
Naczelnej Rady
Adwokackiej

Ewa Bąkowska
wnuczka gen. bryg.
Mieczysława
Smorawińskiego

gen. broni
Andrzej Błasik
Dowódca
Sił Powietrznych RP

Krystyna Bochenek
wicemarszałek
Senatu RP

Anna Maria Borowska
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji

Bartosz Borowski
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji

gen. dyw.Tadeusz Buk
Dowódca
Wojsk Lądowych RP

abp. gen. bryg.
Miron Chodakowski
Prawosławny Ordynariusz
Wojska Polskiego

ppłk. Czesław Cywiński
Przewodniczący
Światowego Związku
Żołnierzy AK

Leszek Deptuła
poseł
na Sejm RP

Zbigniew Dębski
osoba towarzysząca

Grzegorz Dolniak
poseł
na Sejm RP

Katarzyna Doraczyńska
przedstawiciel
Kancelarii
Prezydenta RP

Edward Duchnowski
Sekretarz Generalny
Związku Sybiraków

Aleksander Fedorowicz
tłumacz
języka rosyjskiego

Janina Fetlińska
senator RP

ppłk. Jarosław Florczak
funkcjonariusz BOR

st. chor. Artur Francuz
funkcjonariusz BOR

gen. Franciszek Gągor
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska Polskiego

Grażyna Gęsicka
poseł
na Sejm RP

gen. dyw. Kazimierz
Gilarski
Dowódca
Garnizonu Warszawa

Lech Kaczyński
Prezydent RP

Przemysław Gosiewski
poseł
na Sejm RP

ks. Prałat
Bronisław Gostomski

mjr. pil. Robert
Grzywna
członek załogi

Mariusz Handzlik
Podsekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezydenta RP

ks. Roman Indrzejczyk
Kapelan
Prezydenta RP

por. Paweł Janeczek
funkcjonariusz BOR
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Natalia Januszko
stewardessa

Izabela
Jaruga-Nowacka
poseł
na Sejm RP

ks. Józef Joniec
Prezes Stowarzyszenia
Parafiada

Sebastian Karpiniuk
poseł
na Sejm RP

wiceadmirał
Andrzej Karweta
Dowódca Marynarki

Mariusz Kazana
Dyrektor Protokołu
Dyplomatycznego MSZ

Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw
Obywatelskich

gen. bryg
Stanisław Komornicki
Przedstawiciel Kapituły
Orderu Virtutti Militari

Stanisław Jerzy
Komorowski
Podsekretarz Stanu
w MON

chor. Paweł Krajewski
funkcjonariusz BOR

ks. Zdzisław Król
Kapelan Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej
w 1987-2007r.

Janusz Krupski
Kierownik Urzędu
do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Janusz Kurtyka
Prezes
Instytutu
Pamięci Narodowej

ks. Andrzej Kwaśnik
Kapelan Federacji
Rodzin Katyńskich

gen. broni
Bronisław Kwiatkowski
Dowódca Operacyjny
Sił Zbrojnych RP

płk. dr hab.
Wojciech Lubiński
lekarz prezydenta RP

Dariusz Jankowski
Biuro Obsługi
Kancelarii
Prezydenta RP
34.
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Tadeusz Lutoborski
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
Zenona
Mamontowicz-Łojek
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji

chor. Andrzej Michalak
członek załogi

Justyna Moniuszko
stewardessa

ppor. Piotr Nosek
funkcjonariusz BOR

Barbara Maciejczyk
stewardessa

Kremer Andrzej
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych

Barbara Mamińska
Dyrektor
w Kancelarii
Prezydenta RP

Stefan Melak
Prezes
Komitetu Katyńskiego

Tomasz Merta
Podsekretarz Stanu
w MKiDN

kap. Dariusz
Michałowski
funkcjonariusz BOR

Stanisław Mikke
Wiceprzewodniczący
ROPWiM

Aleksandra
Natalli-Świat
poseł
na Sejm RP

Janina
Natusiewicz-Mirer
osoba towarzysząca

Piotr Nurowski
szef PKOL

Bronisława
Orawiec-Löffler
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
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ks. ppłk. Jan Osiński
Kapelan Ordynariatu
Polowego WP

Maciej Płażyński
Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
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Katarzyna Piskorska
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji

ks. płk. Adam Pilch
Ewangelickie
Duszpasterstwo Polowe

ks. bp. gen. dyw.
Tadeusz Płoski
Ordynariusz Polowy
Wojska Polskiego

mł. chor. Agnieszka
Pogródka-Węcławek
funkcjonariusz BOR

Włodzimierz Potasiński
Dowódca Wojsk
Specjalnych RP

kap. pil. Arkadiusz
Protasiuk
Kapitan samolotu
prezydenckiego

Andrzej Przewoźnik
Sekretarz Generalny
ROPWiM

Krzysztof Putra
wicemarszałek Sejmu RP

ks. prof.
Ryszard Ruminek
Rektor UKSW

Arkadiusz Rybicki
poseł
na Sejm RP

Andrzej
Sariusz-Skąpski
Prezes Federacji
Rodzin Katyńskich

Wojciech Seweryn
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji

Sławomir Skrzypek
Prezes
Narodowego
Banku Polskiego

Władysław Stasiak
szef
Kancelarii Prezydenta RP

Jacek Surówka
funkcjonariusz BOR

Leszek Solski
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
Aleksander Szczygło
szef
Biura Bezpieczeństwa
Narodowego

Jolanta
Szymanek -Deresz
poseł
na Sejm RP

Jerzy Szmajdziński
wicemarszałek
Sejmu RP

Izabela Tomaszewska
szefowa protokołu
w Kancelarii Prezydenta

chor. Marek Uleryk
funkcjonariusz BOR

Teresa
Walewska-Przyjałkowska
Fundacja
„Golgota Wschodu”

Zbigniew Wassermann
poseł
na Sejm RP

Edward Wojtas
poseł
na Sejm RP

Paweł Wypych
Sekretarz Stanu
w Kancelarii
Prezydenta RP

Janusz Zakrzeński
wybitny polski aktor

por. pil. Artur Ziętek
członek załogi

87

Anna Walentynowicz
założycielka
Wolnych
Zwiazków Zawodowych

Wiesław Woda
poseł
na Sejm RP

Stanisław Zając
senator RP

Gabriela Zych
przedstawiciel
Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
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TRAGICZNE OBCHODY

70 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

K

ATYŃ - słowo, które my, Polacy,
od 10 kwietnia wypowiadamy
setki razy, odmieniamy przez wszystkie
przypadki, słowo które po niewyobrażalnej katastrofie lotniczej rozbrzmiewało na
wszystkich kontynentach całego świata, to
nie tylko nazwa małej wioski pod Smoleńskiem i lasku nad Dnieprem.
Słowo „Katyń” w nas Polakach wywołuje uczucie ogromnego żalu, smutku,
wewnętrznej męki, to nie zagojona, ropiejąca, jątrząca od 70 lat rana, a teraz spotęgowana śmiercią najlepszych naszych rodaków z Prezydentem i jego żoną. Właśnie
tam, niedaleko lasku katyńskiego, gdzie
w perfidny, brutalny sposób stalinowscy
oprawcy, wymordowali prawie cztero i pół
tysięczną elitę naszego narodu.
W lesie katyńskim w kwietniu i maju
1940 r. sowieckie NKWD strzałem w tył
głowy eliminowało naszych najwspanialszych: zawodowych oficerów, wybitnych
naukowców różnych specjalności, prawników, nauczycieli, lekarzy, artystów, policjantów, księży. W Katyniu i innych miejscach kaźni wymordowano najlepszych,
najbardziej Polsce potrzebnych. Zabito
mózg narodu polskiego, zabito ludzi, którzy mogliby kierować walką o wolność
ojczyzny, ludzi którzy temu umęczonemu
narodowi mogliby z powodzeniem przewodzić i prowadzić go do lepszej przyszłości.
Historia Polski naznaczona jest grobami. Takich grobów jak w Katyniu,
Miednoje i Charkowie nie było. Były w
historii różne katastrofy, także lotnicze,
ale takiej jak ta, w takim miejscu, w takich okolicznościach, z takimi ludźmi, nie
było w historii Polski i świata. Zadajemy
sobie, pozostające bez odpowiedzi pytanie: dlaczego do tej tragedii doszło, dlaczego najlepsi synowie i córy, lecący, by
oddać należny hołd najlepszym, perfidnie
wymordowanym swoim rodakom musieli zginąć? Dlaczego musiał zginąć syn,
córka, wnuk udający się do lasku katyńskiego by złożyć kwiaty i zapalić znicz na
grobie ojca czy dziadka? Na to pytanie nie
znajdziemy odpowiedzi. A może tak musiało być, a może tak było trzeba. Może
naród polski musiał ponieść tak ogromną
ofiarę, by przywrócić pamięć o zamordowanych przed 70 laty, by o tym wszystkim
dowiedział się świat, a także naród, który
wydał stalinowskich zbrodniarzy. Może
wreszcie po tej katastrofie, do końca zostaną odsłonięte mroczne tajemnice Katynia i
innych miejsc kaźni. Nigdy nie zagoi się
rana wówczas zadana, jeżeli nie wyjdzie
na jaw cała prawda, od początku do końca.

Nigdy nie dojdzie do wybaczenia, pojednania narodów, gdy będzie funkcjonowała
półprawda i kłamstwo.
Powojenne pokolenie Polaków, także
autor tego artykułu nie znało prawdy o Katyniu. Używanie tego słowa było zakazane. Był to temat tabu, nie mówiono o tym,
nie pisano, a jeżeli już, to między zaufanymi osobami. Dlatego wiedza naszego aktualnego społeczeństwa o zbrodni katyńskiej, mimo tego, że już wiele wyszło na
jaw, jest niewielka. Trzeba więc byśmy my
dzisiaj, a także w przyszłości jak najwięcej o tym wiedzieli i pamiętali. Jest to nasz
święty, obywatelski, patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny. Trzeba, by każdy z
nas miał chociaż minimum elementarnych
wiadomości o „zbrodni katyńskiej”, której
następstwem stała się katastrofa lotnicza
jakże tragiczna w skutkach dla całego narodu.
W tych dniach największej po wojnie
żałoby narodowej, wracaliśmy myślami do
wydarzeń sprzed 70 lat. Wówczas to, po
klęsce wrześniowej, Polską podzielili się
agresorzy: Niemcy i Związek Radziecki.
Tysiące żołnierzy polskich znalazło się w
niewoli niemieckiej i radzieckiej. Do niewoli radzieckiej dostało się około 22 tysięcy polskich oficerów. Około 15 tysięcy
umieszczono w trzech jenieckich obozach:
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
Wśród oficerów 1/3 to oficerowie zawodowi, a pozostali czyli 2/3 to oficerowie rezerwy, a wśród nich lekarze, profesorowie,
prawnicy, nauczyciele, księża, architekci,
inżynierowie, policjanci itd. Przebywając
w tych obozach traktowano ich jak jeńców
wojennych, zgodnie z prawem międzynarodowym. Oficerowie prowadzili korespondencję z rodzinami, pisali listy do
najbliższych, do rodziców, żon, dzieci. Od
nich też listy otrzymywali. Nagle w kwietniu 1940 r. korespondencja urwała się, listy z obozów jenieckich nie przychodziły,
a wysłane przez rodziny wracały z powrotem. Minął rok, jeden, drugi, trzeci, panuje
milczenie, rodziny czynią różne działania.
Wiadomości żadnych i nikt nie wie co się
stało. W kwietniu 1943 r. radio niemieckie
ogłosiło, że w Katyniu odkryto masowe
groby pomordowanych przez radzieckie
NKWD oficerów polskich. Prasa niemiecka drukowała nazwiska pomordowanych,
a było ich bez mała 4,5 tysiąca. Wieść ta
była szokiem dla najbliższych, a także dla
narodu. Jedni wierzyli niemieckim komunikatom, a inni nie. Gdzie podziali się pozostali, nikt nie wiedział. Szukał ich premier rządu emigracyjnego Sikorski, szukał
ich generał Anders i nigdzie nie odnale-

ziono. Dzisiaj wiemy jak było naprawdę.
Na wniosek okrutnego Berii, Stalin i jego
najbliżsi współpracownicy, wydali rozkaz
rozstrzelania oficerów polskich bez informowania ich o tym i bez sądu. Rozkazano
by ich zabić. Wiadomo jest dzisiaj, że tych
z obozu w Kozielsku rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska w Charkowie,
tych z Ostaszkowa w Miednoje. O zamordowanych w Katyniu dowiedzieliśmy się
od Niemców w 1943 r., a o zamordowanych w Charkowie i Miednoje dopiero po
1989 r., czyli po odzyskaniu przez Polskę
pełnej niepodległości. O dalszych 7 tysiącach nie wiemy nic. Wiadomo jest, że mordowano ich strzałem z pistoletu w potylicę.
Dwu oprawców trzymało ofiarę pod ręce,
a trzeci strzelał. Następnie wrzucano do
wielkich dołów, jeden na drugiego. Bywało, że ofiary zmuszano do kładzenia się na
ciała wcześniej zabitych i wtedy strzelano.
Wiemy też, że żaden z zamordowanych
prawie do końca nie wiedział, co go czeka. Zamordowany w Katyniu major Adam
Solski pisał w dzienniczku: ”Jest godz.
9:30, przyjechaliśmy do stacji Gniezdowo,
ładują nas do autobusów, och jak ciasno,
jedziemy. Zawieźli nas do lasku, zabierają
pasy główne, zegarki, scyzoryki …”. Za
chwilę było rozstrzeliwanie. Major Solski
pisał prawie do końca. W Katyniu zginął
także jego brat, a syn brata w katastrofie
pod Smoleńskiem w 70 lat później.
Dramat katyński trwa nadal, szereg
tajemnic nie ujrzało światła dziennego.
Gdzie są prochy tych 7 tysięcy. Gdzie zamordowano oficerów księży, a wiemy, że z
obozów wywieziono ich w wigilię Bożego
Narodzenia 1939 r., i wszelki ślad po nich
zaginął. Ich zlikwidowano najwcześniej,
bo uznano za najbardziej niebezpiecznych. Nie wiemy nic, jak zachowywali
się nasi bohaterowie podczas egzekucji,
a przecież mogą jeszcze żyć bezpośredni
wykonawcy tych mordów. Może oni by
powiedzieli jak te egzekucje przebiegały.
Może katastrofa smoleńska i śmierć tylu
wybitnych, w miejscu obficie zroszonym
krwią naszych niewinnych bohaterów,
przyczyni się do ujawnienia całej prawdy.
Zachowania najwyższych władz Rosji, jeżeli są szczere, dają taka nadzieję. Prawda
i słowo „przepraszamy” może ukoić ból,
zabliźnić ciągle krwawiącą ranę, zadaną
narodowi polskiemu, który może wybaczyć, ale nie zapomni.
Adam Kałuża
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„Wolność i Prawda”

Przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu
1. To było 70 lat temu. Zabijano ich
– wcześniej skrępowanych – strzałem w
tył głowy. Tak by krwi było mało. Później
– ciągle z orłami na guzikach mundurów
– kładziono w głębokich dołach. Tu, w
Katyniu takich śmierci było cztery tysiące
czterysta. W Katyniu, Charkowie, Twerze,
w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – razem 21.768. Zamordowani to obywatele
Polski, ludzie różnych wyznań i różnych
zawodów; wojskowi, policjanci i cywile.
Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele.
Są wojskowi kapelani różnych wyznań:
kapłani katoliccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckokatolicki i naczelny
kapelan prawosławny.
Wszystkie te zbrodnie
– popełnione w kilku
miejscach – nazywamy
symbolicznie Zbrodnią
Katyńską. Łączy je obywatelstwo ofiar i ta sama
decyzja tych samych
sprawców.

łączony w ostatniej chwili z transportu
śmierci prof. Stanisław Swianiewicz – częścią „akcji (...) oczyszczenia przedpoli potrzebnych dla dalszej ekspansji imperializmu sowieckiego”.
Jest kluczowym elementem planu
zniszczenia wolnej Polski: państwa stojącego – od roku 1920 - na drodze podboju
Europy przez komunistyczne imperium.
To dlatego NKWD próbuje pozyskać
jeńców: niech poprą plany podboju. Oficerowie z Kozielska i Starobielska wybierają
jednak honor, są wierni Ojczyźnie.
Dlatego Stalin i jego Biuro Polityczne
mszcząc się na niepokonanych decydują:
rozstrzelać ich. Grobami są doły śmierci w

2. Zbrodni dokonano z woli Stalina,
na rozkaz najwyższych
władz Związku Sowieckiego: Biura Politycznego WKP(b). Decyzja
zapada 5 marca 1940,
na wniosek Ławrentija
Berii: rozstrzelać! W
uzasadnieniu wniosku
czytamy: to „zatwardziali, nie rokujący poprawy wrogowie władzy
sowieckiej”.
3. Tych ludzi zgładzono bez procesów
i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego
świata.
Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy
osób – obywateli Rzeczpospolitej – bez
sądu? Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co
nim jest?
4. Pytamy, nie przestajemy pytać: dlaczego? Historycy wskazują zbrodnicze mechanizmy komunistycznego totalitaryzmu.
Część jego ofiar leży tuż obok, również w
katyńskim lesie. To tysiące Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, ludzi innych narodów.
Źródłem zbrodni jest jednak także
pakt Ribbentrop-Mołotow prowadzący do
czwartego rozbioru Polski. Są nim imperialne, szowinistyczne zamiary Stalina.
Zbrodnia Katyńska jest – pisał o tym wy-

Katyniu, pod Charkowem, w Miednoje. Te
doły śmierci mają być także grobem Polski, niepodległej Rzeczpospolitej.
5. W czerwcu roku 1941 Niemcy uderzają na ZSRS: sojusznicy z sierpnia 1939
stają się śmiertelnymi wrogami. ZSRS zostaje członkiem koalicji antyhitlerowskiej.
Rząd w Moskwie przywraca – na mocy
układu z 30 lipca 1941 – stosunki z Polską.
Stalin zasiada u boku Roosevelta i Churchilla w wielkiej trójce.
Miliony żołnierzy Armii Czerwonej –
Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Ormian i Azerów, mieszkańców Azji
środkowej – oddają życie w walce z Niemcami Hitlera. W tej samej walce giną też
Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy, żołnierze innych narodów.
Przypomnijmy: to my, Polacy, jako

pierwsi zbrojnie przeciwstawiliśmy się
armii Hitlera. To my walczyliśmy z nazistowskimi Niemcami od początku do końca
wojny. Pod jej koniec nasi żołnierze tworzą czwartą co do liczebności armię antyhitlerowskiej koalicji.
Polacy walczą i giną na wszystkich
frontach: na Westerplatte i pod Kockiem,
w bitwie o Anglię i pod Monte Cassino,
pod Lenino i w Berlinie, w partyzantce i
w Powstaniu Warszawskim. Są wśród nich
bracia i dzieci ofiar Katynia.
W bombowcu Polskich Sił Zbrojnych
nad III Rzeszą ginie 26 letni Aleksander
Fedorońko najstarszy z synów zamordowanego w Katyniu Szymona Fedorońki
– naczelnego kapelana
wyznania
prawosławnego Wojska Polskiego.
Najmłodszy syn, 22 letni
Orest poległ – w szeregach Armii Krajowej – w
pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. Jego
24-letni brat Wiaczesław
walczący w Zgrupowaniu AK „Gurt” ginie 17
dni później.
W maju 1945 roku III
Rzesza przegrywa wojnę.
Nazistowski totalitaryzm
upada. Niedługo obchodzić będziemy 65 rocznicę tego wydarzenia.
Dla naszego narodu
było to jednak zwycięstwo gorzkie, niepełne.
Trafiamy w strefę wpływów Stalina i totalitarnego komunizmu. Po
roku 1945 Polska istnieje ale bez niepodległości. Z narzuconym
ustrojem. Próbuje się też zafałszować
naszą pamięć o polskiej historii i polskiej
tożsamości.
6. Ważną częścią tej próby fałszerstwa było kłamstwo katyńskie. Historycy
nazywają je wręcz kłamstwem założycielskim PRL. Obowiązuje od roku 1943. To
w związku z nim Stalin zrywa stosunki z
polskim rządem.
Świat miał się nigdy nie dowiedzieć.
Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego
upamiętnienia najbliższych.
Po stronie kłamstwa stoi potęga totalitarnego imperium, stoi aparat władzy polskich komunistów. Ludzie mówiący prawdę
o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Także
uczniowie. W roku 1949 za wykrzyczaną
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na lekcji prawdę o Katyniu dwudziestoletni uczeń z Chełma Józef Bałka wyrokiem
wojskowego sądu trafia na trzy lata do
więzienia.
Czyżby – przypomnę słowa poety - świadkiem miały pozostać „guziki ugięte” znajdowane tu, na katyńskich mogiłach?
Są jednak także „nieugięci ludzie” i –
po czterech dekadach – totalitarny Goliat
zostaje pokonany. Prawda – ta ostateczna
broń przeciw przemocy – zwycięża. Tak
jak kłamstwo katyńskie było fundamentem
PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka
zasługa Rodzin Katyńskich. Ich walki o
pamięć o swoich bliskich, a więc także – o
pamięć i tożsamość Polski. Zasługa młodzieży. Uczniów takich jak Józef Bałka.
Zasługa tych nauczycieli, którzy – mimo
zakazów – mówili dzieciom prawdę. Zasługa księży, w tym księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego i zamordowanego
w styczniu roku 1989 księdza Stefana Niedzielaka – inicjatora wzniesienia krzyża
katyńskiego na cmentarzu powązkowskim.
Zasługa drukarzy nielegalnych wydawnictw. Zasługa wielu niezależnych inicjatyw i „Solidarności”. Milionów rodziców
opowiadających swoim dzieciom prawdziwą historię Polski.
Jak trafnie powiedział tu przed kilkoma dniami premier Rzeczpospolitej, Polacy stają się wielką Rodziną Katyńską.
Wszystkim członkom tej wspólnoty, w
szczególności krewnym i bliskim ofiar,
składam najgłębsze podziękowanie. Zwycięstwo w bitwie z kłamstwem to Wasza
wielka zasługa! Dobrze zasłużyliście się
Ojczyźnie!!
Wielkie zasługi w walce z kłamstwem
katyńskim mają także Rosjanie: działacze
Memoriału, ci prawnicy, historycy i funkcjonariusze rosyjskiego państwa, którzy
odważnie ujawniali tę zbrodnię Stalina.
7. Katyń i kłamstwo katyńskie stały się
bolesną raną polskiej historii, ale także na
długie dziesięciolecia zatruły relacje mię-
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dzy Polakami i Rosjanami.
Nie da się budować trwałych relacji
na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego
potrzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo, rację mają Ci, którzy walczą
o wolność.
My, chrześcijanie wiemy o tym dobrze:
prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala.
Łączy. Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje
drogę do pojednania.
Sprawmy, by katyńska rana mogła się
wreszcie zagoić i zabliźnić.
Jesteśmy na tej drodze. Mimo różnych
wahań i tendencji, prawdy o Zbrodni Katyńskiej jest dziś więcej niż ćwierć wieku
temu. Doceniamy działania Rosji i Rosjan
służące tej prawdzie, w tym środową wizytę premiera Rosji w lesie katyńskim, na
grobach pomordowanych.
Jednak prawda potrzebuje nie tylko
słów ale i konkretów. Trzeba ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących
zbrodni katyńskiej. Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Trzeba tu, w Katyniu, rozmowy
młodzieży: polskiej i rosyjskiej, ukraińskiej
i białoruskiej. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, By
kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z
przestrzeni publicznej.
Drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na
niej, ani nie cofając. Ta droga do pojednania wymaga jednak czytelnych znaków.
Na tej drodze trzeba partnerstwa, dialogu
równych z równymi, a nie imperialnych tęsknot. Trzeba myślenia o wspólnych wartościach: o demokracji, wolności, pluralizmie, a nie – o strefach wpływów.
8. Tragedia Katynia i walka z kłamstwem katyńskim to doświadczenie ważne
dla kolejnych pokoleń Polaków. To część
naszej historii. Naszej pamięci i naszej
tożsamości. To jednak także część historii
całej Europy, świata. To przesłanie dotyczące każdego człowieka i wszystkich na-
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rodów. Dotyczące i przeszłości, i przyszłości ludzkiej cywilizacji.
Zbrodnia Katyńska już zawsze będzie
przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa.
Będzie jednak także świadectwem tego, że
ludzie i narody potrafią – nawet w czasach
najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę.
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym: pomódlmy się nad ich grobami.
Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!!
Przemówienie na grobach Ofiar Zbrodni Katyńskiej było dla Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego niezwykle ważne. 3 kwietnia, na bazie kolejnej wersji założeń i tez,
przygotowano list do Rodzin Katyńskich
(omyłkowo uznany przez część prasy za
ostateczną wersję przemówienia). List ten
– po wydrukowaniu w kilkuset egzemplarzach – został przekazany 6 kwietnia organizatorom wyjazdu Rodzin Katyńskich na
uroczystości rocznicowe.
Ostatni tydzień przed wylotem do
Smoleńska to czas intensywnego namysłu
Prezydenta nad końcową wersją przemówienia. Tekst ostatniej wersji rozwiniętych
tez Prezydent zabrał w piątek, 9 kwietnia,
do Belwederu, gdzie przygotowywał się
do wygłoszenia swego przesłania.
Jak wiadomo, Prezydent Lech Kaczyński nie czytał swoich najważniejszych
wystąpień. Wolał „mówić z głowy”. Pozwalało Mu to do końca doprecyzowywać, doskonalić swe przesłanie. Czasami
– oznaczało to zmianę stylu, pominięcie
jakiegoś wątku, słowa czy metafory. Tak
było 1 września 2009 roku na Westerplatte, tak byłoby 10 kwietnia 2010 roku.
Tragiczna katastrofa spowodowała, że
tam, w Katyńskim Lesie, Jego słowa nie
zabrzmiały.
Źródło: www.prezydent.pl

...i dymi mgłą smoleński las...
Ciąg dalszy ze str. 3
W pierwszej części uroczystości usłyszeliśmy przemówienia ważnych osób w państwie, m.in. Donalda Tuska i Bronisława
Komorowskiego, a na zakończenie rodziny ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem odebrały z rąk ceremoniarza papieskiego różańce od Benedykta XVI. W
tych uroczystościach udział wzięły rodziny ofiar, przedstawiciele władz państwowych, wojska, instytucji państwowych,
organizacji społecznych i artystycznych,

a także tłumy Polaków. 18 kwietnia 2010
roku w Krakowie odbyły sie uroczystości
pogrzebowe Pary Prezydenckiej. Maria i
Lech Kaczyńscy spoczęli w podziemiach
Katedry na Wawelu, przed wejściem do
krypty z ciałem Józefa Piłsudskiego.
W tym czasie wypowiedziano wiele
słów, przywołano wiele wydarzeń, przypomniano zasługi wielu osób. W jednej z
gazet mogliśmy przeczytać: „Zginęli, bo
chcieli oddać hołd pomordowanym. Mieli umówione spotkania, w domu zostawili
niedoczytane książki”. Jednak w pamięć

zapadła mi szczególnie jedna sytuacja –
pozostawiona na lodówce kartka dla żony,
która wyjechała służbowo do Niemiec, a
na niej słowa: „Kocham Cię, do zobaczenia w niedzielę”. Ale ta niedziela dla wielu
była już zupełnie inna...
maleńka
* tytuł artykułu jest cytatem z wiersza
Z. Herberta Guziki
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Krasnobród w żałobie
nformacje o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 10
kwietnia 2010 roku obiegające cały świat
trafiły również do Krasnobrodu. Początkowo – podobnie jak i w innych miejscach
– przyjmowane były z niedowierzaniem
i nadzieją, że są nieprawdziwe, że są jakąś
straszną pomyłką. Niestety potwierdziły się.
Wielkość i okoliczności tragedii wstrząsnęły
każdym.
Wszystkich
ogarnął wielki smutek
oraz współczucie dla rodzin ofiar, które zginęły
w katastrofie lotniczej
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Nastrój żałoby i
smutku nie ominął również naszej lokalnej społeczności. Tak jak w całym kraju, a także w wielu miejscach na świecie, tak i
na krasnobrodzkiej ziemi widocznymi
na ulicach znakami żałoby narodowej
były biało-czerwone flagi przepasane
kirem powiewające zarówno na budynkach użyteczności publicznej jak i na
budynkach mieszkalnych.
Mieszkańcy Krasnobrodu oraz
okolicznych miejscowości gromadzili się w kościołach, aby modlić się za
dusze zmarłych, którzy w tak tragiczny sposób zakończyli swoją służbę dla

I

Ojczyzny.
Msza żałobna w intencji Pary Prezydenckiej oraz 94 ofiar została odprawiona
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie w dniu pogrzebu Głowy Państwa i
Jego Małżonki, tj. w dniu 18 kwietnia o
godz. 18.00. Uczestniczyły w niej władze
samorządowe, parafianie oraz strażacy z
terenu parafii i gminy Krasnobród wraz z
pocztami sztandarowymi. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz
ks. prałat Roman Marszalec. (Treść homilii publikujemy na str.12).

Do tych smutnych wydarzeń z 10
kwietnia, którymi został dotknięty Naród
Polski, w swoich przemówieniach wygłaszanych do mieszkańców poszczególnych
miejscowości nawiązywał także Pasterz
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks.

bp Wacław Depo, który tuż po katastrofie, tj.
w niedzielę 11 kwietnia
rozpoczął wizytację kanoniczną w Krasnobrodzie. Wspólnie z wiernymi uczestniczącymi w
mszach św. oraz podczas
innych spotkań modlił
się za dusze zmarłych
oraz za rodziny ofiar pogrążone w żałobie.
Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej czczono również w szkołach na terenie miasta
i gminy Krasnobród. Odbywały się apele
poświecone jej ofiarom, przygotowywano
kąciki pamięci i gazetki szkolne. Lekcje
rozpoczynały się od minuty ciszy, nauczyciele prowadzili rozmowy z uczniami na
temat tego tragicznego zdarzenia.
Ponadto w dniu 21 kwietnia młodzież
i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie – uczestnicy marszu Pro Memoria, mającego na celu
uczczenie kwietnia jako miesiąca pamięci
narodowej, uczcili również pamięć o Pre-

zydencie Rzeczypospolitej Polskiej Lechu
Kaczyńskim, Jego Małżonce Marii oraz
osobach towarzyszących, które zginęły w
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. To
wydarzenie, upamiętniono poetyckim słowem, jak również minutą ciszy. A na znak
łączności z tymi, którzy odeszli z tego
świata wskutek tragicznego lotu, wypuszczono do nieba dwa balony w kształcie
serca, w barwach narodowych ozdobione czarną wstążką, na znak żałoby, która
wciąż przecież trwa w naszych sercach.
Wśród mieszkańców naszej społeczności lokalnej byli też tacy, którzy dołączyli do wielotysięcznego grona osób,
którzy chcieli osobiście oddać hołd Parze Prezydenckiej i udawali się do stolicy, pod pałac prezydencki. Tam razem z
przybywającymi z różnych stron kraju, a
także spoza jego granic składali kwiaty,
zapalali znicze, modlili się
za dusze ofiar. Szczególnym
przeżyciem było oczekiwanie na wejście do Pałacu
Prezydenckiego, przejście
obok trumien pracowników
kancelarii
prezydenckiej,
funkcjonariuszy BOR i udanie się do sali kolumnowej,
możliwość pokłonienia się
przed stojącymi tam trumnami Głowy Państwa i Jego
Małżonki oraz oddanie im
hołdu. Wśród tych osób była
również reprezentacja „Gazety Krasnobrodzkiej”.

Inni pokonywali trud podróży do Krakowa, aby tam uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Relację jednego z
uczestników pożegnania Prezydenckiej
Pary w Krakowie publikujemy w dalszej
części naszego pisma.
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Do Polski ze wszystkich stron świata napływały kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci tak wielu ludzi, wybitnych Polaków. Również do Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie przyszła korespondencja, w której burmistrz
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Program uroczystości
pogrzebowych
WARSZAWA
17 kwietnia 2010 roku
12.00 – Ceremoniał państwowy pożegnania Pana Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz pozostałych
ofiar katastrofy na Placu Józefa Piłsudskiego.
13.00 – Uroczysta msza święta żałobna koncelebrowana przez Episkopat Polski pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego bpa
Józefa Kowalczyka w intencji ofiar katastrofy na Placu Józefa Piłsudskiego.

miasta Petilia Policastro z Prowincji Crotone (Włochy) przesłał wyrazy współczucia z powodu śmierci Prezydenta RP,
Jego Małżonki i wszystkich ofiar lotniczej katastrofy.

Do 16.30 możliwość oddania hołdu Prezydenckiej Parze w Pałacu
Prezydenckim.
17.30 – przeniesienie trumien z ciałami Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki z Pałacu Prezydenckiego do Archikatedry Warszawskiej.
18.00 – msza święta w intencji Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki w Archikatedrze Warszawskiej. Uroczystości przewodniczył Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz
Nycz. Homilię wygłosił Ksiądz Prymas Henryk Muszyński.
Po zakończeniu mszy świętej do wczesnych godzin rannych – czuwanie modlitewne.
18 kwietnia 2010 roku
7.00 – uroczysty przejazd trumien z ciałami Pana Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Jego Małżonki na lotnisko wojskowe Okęcie.
8.00 – odlot samolotu z ciałami Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki do Krakowa, na lotnisko Balice.

W tych trudnych chwilach byli razem z nami także nasi
przyjaciele z zaprzyjaźnionej, partnerskiej miejscowości
Krásny Brod na Słowacji. Podczas swojej ostatniej wizyty, która miała miejsce w pierwszy weekend maja osobiście, na ręce
Burmistrza Janusza Osia złożyli kondolencje mieszkańcom
naszego miasta.
Żałoba narodowa dobiegła
końca, ale smutek i współczucie
dla rodzin ofiar
katastrofy oraz
pamięć, o tych
których już nie
ma wśród nas,
pomimo mijających kolejnych
dni i tygodni od
tych tragicznych
wydarzeń ciągle
trwa.

Redakcja

KRAKÓW
18 kwietnia 2010 roku
Z lotniska Balice trumny z ciałami Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki zostały przewiezione do Bazyliki Mariackiej
na Rynku Głównym.
10.00 – uroczyste wprowadzenie trumien z ciałami Pana Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki do Bazyliki Mariackiej.
14.00 – msza żałobna w Bazylice Mariackiej pod przewodnictwem
Metropolity Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza.
15.30 – przejście uroczystego orszaku żałobnego ul. Grodzką do Katedry na Wawelu.
16.30-17.15 - liturgiczne pożegnanie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki. Uroczystości przewodniczł Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz.
Bezpośrednio po uroczystości pożegnania trumny z ciałami Pana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki zostały zniesione
do krypty i złożone w sarkofagu.
17.15-18.00 – Uroczystość składania kondolencji Rodzinie zmarłej
Pary Prezydenckiej oraz najwyższym władzom państwowym przez
szefów delegacji zagranicznych na dziedzińcu Zamku Wawelskiego.
Po zakończeniu uroczystości Katedra na Wawelu oraz krypta z
sarkofagiem Pary Prezydenckiej została udostępniona pozostałym
uczestnikom ceremonii pogrzebowej.
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Homilia Ks. Prałata Romana Marszalca

wygłoszona w parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
podczas Mszy Świętej w dniu pogrzebu
Prezydenta Rzeczypospoliteji pozostałych ofiar wypadku
18 kwietnia 2010 r.
Bracia i siostry, żałobni słuchacze!
Już 9 dzień Naród Polski w Kraju i poza
jego granicami przeżywa wielkie rekolekcje, powiem więcej to są nasze Narodowe
Misje. Do tych przeżyć i przemyśleń dołączyły niemal wszystkie narody świata.
Polska, Polacy, Rosja i Katyń i związana
z nim Golgota Naszego Narodu, to terminy z którymi zapoznał się świat. Szkoda
tylko, że zapłaciliśmy za to tak wielką
cenę, a jest nią utrata życia ludzi jak się
często mówi z pierwszych stron gazet - to
elita Narodu. Stanowi ją Głowa Państwa
Polskiego demokratycznie przez Naród
wybrana wraz z małżonką, to czołówka
naszej armii, to nasi przedstawiciele w
Sejmie i Senacie – należy dodać, bardzo
aktywni w pełnieniu swoich obowiązków,
to duchowni różnych wyznań wraz z dwoma biskupami, to krewni ofiar Katynia z
1940 roku.
I na tym mógłbym już zakończyć, bo
dzięki komunikacji telewizyjnej, radiowej
i prasowej wszystko już wiemy. Ale trudno
się oprzeć, aby nie wyrazić swoich przemyśleń.
W środkach społecznego przekazu
dziennikarze i ich rozmówcy, często stawiają pytanie – dlaczego tak się stało?
Ci dla których obca jest religia chrześcijańska dodają – a gdzie był Pan Bóg? Odpowiedz jest prosta Pan Bóg zawsze jest
z człowiekiem, tylko człowiek o tym zapomina i nie przestrzega reguł, które Pan
Bóg mu wyznaczył i wyposażył w rozum
i wolną wolę. Tak było w raju, w relacji
pierwszych ludzi do ich Stwórcy włączył
się ktoś trzeci – to szatan. Nasi prarodzice
ulegli jego manipulacjom. Podobnie jest i
dzisiaj, człowiek nie przestrzega pewnych
reguł np. nadmiernie szybka jazda samochodem, lekceważenie znaków drogowych
co kończy się śmiercią lub kalectwem. Czy
można więc pytać w tym przypadku Gdzie
był Pan Bóg? Nie przemyślane wejście na
cienki lód jeziora, kończy się utonięciem.
Czyż można pytać, gdzie był Pan Bóg?
Nie będę mnożył podobnych przykładów.
Odpowiedź jest jedna – człowiek popełnia
błąd i wtedy winę zrzuca na Pana Boga.
Myślę, że także i w przypadku tej katastrofy, także gdzieś tkwi błąd ludzki. Komisja
bada: może błąd konstrukcji maszyny,
może wina prowadzących samolot, może
obsługa lotniska, a na pewno już nie można zrzucić winy na Pana Boga. Pan Bóg

nie jest źródłem zła i nieszczęścia, takowe
należy szukać gdzie indziej.
Po drugie: na tych, którzy zginęli trzeba patrzeć jak na bohaterów narodowych,
to są ambasadorowie polskości. Podjęli się
misji, aby w imieniu nas wszystkich złożyć hołd i pomodlić się za rodaków w 70tą rocznicę ich mordu dokonanego przez
NKWD na rozkaz Stalina i podobnych mu
zbrodniarzy. Co za ironia losu, na tej samej
ziemi, w której spoczywa dwudziestodwutysięczny kwiat Polskiego Narodu ginie
niemal stuosobowa elita Polaków na czele
z dwoma Prezydentami. Tu znowu należy sprostować niefortunne powiedzenie
jednego z dziennikarzy: „Katyń to przeklęta ziemia”. To nie jest prawdą, bo dla
nas Polaków Katyń to święta ziemia, bo
uświęcona krwią niewinnych, najlepszych
synów i córek Polskiego Narodu. Podobne
miejsca ważne dla naszego Narodu są w
wielu krajach naszego globu, a wśród nich
to Monte Casino, gdzie Polacy czerwienią
własnej krwi barwili zbocza Casino walcząc o prawdę i honor sponiewieranego
przez Niemców Polskiego Narodu. W tym
momencie nasuwa mi się powiedzenie jednego z poetów: „a jeśli droga otwarta do
Nieba, to tym co służą Ojczyźnie”.
Po trzecie – śmierć tych 96 Polaków
i Polek różnych wyznań, aczkolwiek w
ogromnej większości katolików, różnych
poglądów politycznych i światopoglądów
połączyła Naród w jedną rodzinę. Świadczą o tym całodobowe kolejki przesuwających się z modlitwą na ustach przed
trumnami ofiar wypadku mieszkańców
nie tylko Warszawy, Krakowa i Gdańska,
ale z całej Polski. Świadczą o tym tysiące
wiernych trwających na nabożeństwach w
kościołach, na placach i miliony przed telewizorami i radioodbiornikami.
Po czwarte – ta śmierć to lekcja patriotyzmu, to lekcja umiłowania Ojczyzny,
to lekcja szacunku dla władzy, dla dzieci
i młodzieży. Widzieliśmy przy trumnach
dzieci wraz z rodzicami, słyszeliśmy zapewnienia ojców, że syn posiadł już wiedze na temat smutnych losów naszego
kraju. Widzieliśmy harcerzy i harcerki,
którzy całymi godzinami w dzień i w nocy
układali przynoszone kwiaty i porządkowały wypalające się znicze. Zapytane
– dlaczego to robią, odpowiadały – to z
szacunku dla naszego Pana Prezydenta. Te
dzieci i ta młodzież w tym przypadku, dawała lekcje kultury i szacunku dla głowy

Państwa niektórym naszym politykom, a
także i dziennikarzom. To oni niemal do
samej tragicznej śmierci szydzili z Głowy
Państwa, to oni poniżali godność obranego
przez Naród prezydenta, profesora, człowieka zasłużonego dla nauki i kraju, walczącego o sprawiedliwą Polskę nazywając
go małym i nikczemnym człowiekiem. Ta
niespodziewana śmierć wyciszyła ich, oby
to była dla nich lekcja pokory, oby nie było
nawrotu do niszczenia autorytetów i mącenia ludziom w głowie. Wierzę jednak w
mądrość Narodu.
Po piąte – w nieszczęsnym locie był
niemal cały przekrój naszego społeczeństwa na czele z duchownymi, generałami
Wojska Polskiego, leciał Biskup Polowy,
także generał Tadeusz Płoski i Biskup Prawosławny. Z Panem Prezydentem i pracownikami jego kancelarii leciał ksiądz
kapelan i kapłan z Anglii, kapelani Wojska
Polskiego i kapelani rodzin ofiar katyńskich. O czym to świadczy? Świadczy to
o tym, że kapłan jest zawsze z Narodem.
Kapłan jest z dziećmi w przedszkolu, z
młodzieżą w szkole, z żołnierzami w koszarach i na polu bitwy, jest dla potrzeb
duchowych Prezydenta i Parlamentarzystów, jest wszędzie tam gdzie człowiek potrzebuje kontaktu z Bogiem. Kapłan wraz
z ludźmi walczy o prawdę i jak potrzeba to
wraz nimi umiera – czego mamy dowód
oczywisty.
Ta śmierć odbiła się echem po całej
kuli ziemskiej. Wszystkie Narody świata
usłyszały o Polsce, o Polakach, o zakłamywanej prawdzie ludobójstwa popełnionego
na naszym Narodzie i o wielkim zakłamaniu historii przez rządzących bratnim narodem rosyjskim.
Może teraz rosyjscy decydenci zrozumieją, że bez prawdy nie ma pojednania. Z
ostatnich ich wypowiedzi dla nas Polaków
popłynęła nutka optymizmu. Myślę, że i
dziennikarze, którzy dotąd w prowadzonych programach zajmowali się intrygami
i ustawianiem przeciwko sobie rozmówców, zajmą się ukazywaniem pozytywów
życia Polaków, których przecież nie brakuje. My także zebrani na modlitwie w naszym sanktuarium powinniśmy wyciągnąć
z tej smutnej lekcji wnioski i w jedności z
władzą lokalną budować lepszą przyszłość
dla pokoleń i dobra kraju.
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Tragedia pod Smoleńskiem
pierwszej chwili człowiekowi pospolitej Polskiej – podczas wizyty w 75.
nasuwa się takie oto skojarze- rocznicę wizyty prezydenta Mościckiego
nie, że samoloty z tak ważnymi osobami na
pokładzie nie spadają. A tu mimo wszystko pod Smoleńskiem zginął w katastrofie
samolotu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką w
asyście wszystkich najwyższych dowódców wojskowych Polskich Sił Zbrojnych
różnych formacji, znakomitych parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, biskupów, przedstawicieli duchowieństwa, a
także osób zasłużonych, reprezentujących
różne instytucje i organizacje społeczne.
Trzeba przywołać miejsce, czas oraz osoby
tworzące kwiat polskiej elity, dawniej i dzisiaj, by zrozumieć symbolikę tych wydarzeń. Ta śmierć zapewne nigdy nie zostanie
wyjaśniona, dlatego też już dzisiaj ma ona
Odnowiony Pomnik Postańców Styczniowych
znaczenie symbolu ludzi-wielkich patriotów, którzy w imieniu nas wszystkich, uda- w Krasnobrodzie w roku 1934. Jak wiemy
jąc się na groby, by oddać hołd bestialsko wizyta Prezydenta Kaczyńskiego nie dopomordowanym w Katyniu Polakom, zgi- szła do skutku, gdyż dwie godziny przed
nęli dokładnie 10 kwietnia – w 70. rocznicę planowanym przylotem została odwołana.
Powodem takiej decyzji były złe warunki
tamtego mordu.
Mieliśmy okazję gościć w
Krasnobrodzie niektóre osoby,
które straciły życie w czasie katastrofy smoleńskiej. Pozwolę sobie
wrócić pamięcią do jakże ciepłego
spotkania z Andrzejem Przewoźnikiem – sekretarzem generalnym
Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, który był bardzo
zaangażowany w upamiętnianie
miejsc ważnych dla każdego Polaka. Na spotkanie do Krasnobrodu
przyjechał bezpośrednio z Ukrainy, gdzie uzgadniał z przedstawicielami strony ukraińskiej istotne
szczegóły kolejnych upamiętnień
poległych obywateli Polski. A
Tablica upamiętniająca odsłonięcie pomnika z 1863r.
trzeba przypomnieć, że będąc – od
1992 roku do chwili śmierci w katastrofie – atmosferyczne, które uniemożliwiały przesekretarzem Rady, wniósł ogromny wkład lot śmigłowca z Warszawy do Krasnobrodu.
choćby w odbudowę Cmentarza Obrońców I tu rodzi się pytanie, dlaczego analogicznie
Lwowa. To wówczas prosiliśmy Andrzeja
Przewoźnika o wsparcie naszych działań
przy odbudowie pomnika poświęconego
poległym Powstańcom Styczniowym w
bitwie pod Krasnobrodem w 1863 roku.
Uzyskaliśmy zapewnienie, że Rada sfinansuje koszt wykonania rzeźby orła na
pomnik. I tak też się stało.
W 2009 roku ukończono odbudowę
pomnika, którego odsłonięcia miał dokoSzabla, która miała być wręczona
nać Lech Kaczyński – Prezydent RzeczyPrezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu

W

nie podjęto odpowiednio wcześniej decyzji
o zmianie planów.
Gdy po tragedii smoleńskiej trudno
było opanować emocje, także i w mediach
mieliśmy okazję zobaczyć inny niż do tej
pory wizerunek Prezydenta, który był zaprzeczeniem tego wcześniejszego, a wykreowanego na użytek mediów nie do końca w
wiadomym celu. Ta tragedia poruszyła serca
nie tylko Polaków, ale również mieszkańców wielu krajów, dla których nagła śmierć
naszej Głowy Państwa nie była obojętną.
Jak mieliśmy okazję zobaczyć, poruszyła
i serca Rosjan, zwykłych ludzi, którzy być
może wraz z katastrofą samolotu i śmiercią
dziewięćdziesięciu sześciu polskich obywateli, po raz pierwszy dowiedzieli się o
tragedii polskich oficerów sprzed siedemdziesięciu lat. I tylko należy mieć nadzieję,
że w tej sytuacji decydenci Rosji wykażą
się poczuciem wagi dziejowej tego smutnego wydarzenia dla wszystkich Polaków,
pozwalając historykom zbadać i zamknąć
tę ciemną kartę historii. Oby nie był to tylko pragmatyzm analityków moskiewskich,
skupiony na wykonaniu drobnych
gestów, pozwalających snuć opinie o ociepleniu stosunków czy
pojednaniu między narodami.
Być może jest to cena za to,
żeby świat usłyszał o wymordowaniu elity polskiej inteligencji podczas II wojny światowej
przez stalinowskich oprawców.
Tak skrzętnie ukrywanej prawdy
o zbrodni ludobójstwa, jakiego
dokonali sowieci na bezbronnych
jeńcach, dla których jedynym zarzutem przy wydaniu zbiorowego
wyroku śmierci był fakt, że byli
ludźmi wykształconymi.
Dziś po dwóch miesiącach
od tej tragedii w dalszym ciągu pozostają w naszej pamięci twarze znanych
osób, obrazy sytuacji, które miały miejsce.
I te z naszym udziałem. Drobne przedmioty, które miały być podarowane w dowód
wdzięczności. Przedmioty te utraciły charakter prezentów. Pozostaną już na zawsze
pamiątkami.
Janusz Oś
Burmistrz Krasnobrodu
Treść napisu na szabli:
„Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu z okazji pobytu w Krasnobrodzie
– społeczeństwo. Krasnobród. 24 czerwca 2009”

Czerwiec 2010

16

Gazeta

rasnobrodzka

Jak bardzo ich brakuje
ardzo trudno jest ogarnąć ludzkim poczucie humoru. Podczas kolacji, gdy przyjemność gościć pary prezydenckie
umysłem to wszystko, co się stało podano „kaczkę na zimno” Pan Prezydent Polski i Czech w Kazimierzu Dolnym.
10 kwietnia w czasie katastrofy
To było niezwykłe przeżycie,
pod Smoleńskim. Szczególny
ponieważ mogłem rozmawiać
czas katastrofy i miejsce rodzi
z Lechem i Marią Kaczyńnajbardziej tragiczne skojarzeskimi w bardzo kameralnych
nia. Z całą pewnością pojęcie
warunkach. Ujmująca osobo„tragedia narodowa” przybiera
wość Pani Marii Kaczyńskiej
obecnie szczególny wymiar.
i troska o męża mogła być
Do dzisiaj wydaje się, że to
wzorem dla wszystkich żon…
zły, koszmarny sen… NiedowieWiele wtedy opowiadała o
rzanie towarzyszące informaswoim ulubionym kocie. Zacjom z sobotniego poranka łączywsze była bardzo naturalna.
ło się z informacją o tragicznej
Później spotykaliśmy się z
liście osób, które zginęły. Gdy
Lechem Kaczyńskim podczas
docierały do mnie wiadomości
oficjalnych wizyt w Pałacu
o osobach, które znajdowały się
Prezydenckim. Zawsze znana pokładzie samolotu w moich
lazł czas, aby zamienić kilka
myślach pojawiała się lista osób
zdań. Był wtedy uśmiechnięty
Prezydent RP Lech Kaczyński podczas rejsu po Wiśle
zamordowanych w Katyniu. Na
i zupełnie inny wizerunek niż
w Kazimeirzu Dolnym
liście tej wielu Polaków znalazło
w mediach pozostanie w moich

B

Para Prezydencka podczas spaceru po rynku w Kazimierzu Dolnym

nazwiska osób bliskich, znajomych, z którymi w przeszłości złączył ich los. Lista
smoleńska była również straszną, tragiczną wiadomością.
Miałem zaszczyt znać wiele osób, które poniosły śmierć 10 kwietnia
2010 roku. Ich odejście jest dla
mnie osobistą tragedią, z wieloma z nich mieliśmy wspólne
plany i przedsięwzięcia. Dzisiaj stają przed oczami nasze
spotkania, rozmowy, oceny
rzeczywistości politycznej i
społecznej.
Pamiętam pierwszą rozmowę z Panem Prezydentem
Lechem Kaczyńskim w Lublinie w grudniu 2005 roku. Wtedy Pan Prezydent, jeszcze jako
elekt, był pierwszą osobą, którą
podejmowałem jako Wojewoda Lubelski. To co mnie wtedy urzekło to ogromny zasób
wiedzy o Lublinie i regionie oraz

... oraz w kościele podczas koncertu organowego

zażartował, że to prowokacja i że on nie
jest kanibalem. Było mi szczególnie miło,
gdy podczas konferencji prasowej podkreślił wysoką ocenę moich kwalifikacji do
zajmowania stanowiska. Później miałem

W gabinecie ministra Mariusza Handzlika

wspomnieniach.
Wtedy również poznałem Pana Ministra Mariusza Handzlika odpowiedzialnego w Kancelarii Prezydenta za sprawy
międzynarodowe. Obaj byliśmy absolwentami KUL-u, co znacznie nas
zbliżyło. Później wielokrotnie
spotykaliśmy się w rożnych
okolicznościach. Do szczególnie miłych należały spotkania
w Górecku Kościelnym. W
lutym br. z rodziną odwiedziliśmy Kancelarię Prezydenta.
Wtedy ostatni raz wypiliśmy z Mariuszem wspólnie kawę, planując następne
spotkania. Cieszyliśmy się
z nadchodzącej wizyty Pana
Prezydenta w Górecku Kościelnym…
Gdy w ostatni Wielki Czwartek rozmawialiśmy przez telefon składając sobie życzenia
świąteczne zapowiedział, że
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następna wizyta mojej rodziny musi być
związana z czymś szczególnym. Nie takich okoliczności oczekiwaliśmy.
Przygotowania do spotkań z Panem
Prezydentem Lechem Kaczyńskim były
okazją do poznania wielu osób. Wśród
nich były te, które znalazły się na pokładzie samolotu podczas tragicznego lotu.
Ogarnął mnie smutek i żal, gdy na liście
zobaczyłem nazwisko Pani Katarzyny
Doraczyńskiej. Kilka dni wcześniej rozmawialiśmy o Roztoczu. W kalendarzu
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Szczególnie będę wspominał Szefa dzialny za panele dyskusyjne. Dzień przed
Kancelarii Pana Władysława Stasiaka. Po- katastrofą uzgodniliśmy tekst sprawozdaznaliśmy się jeszcze w okresie pełnienia nia z prowadzonego przeze mnie panelu.
przez niego funkcji Ministra Spraw We- Dziś zastanawiam się, czy ktoś tak jak On
wnętrznych i Administracji. Muszę przy- będzie umiał egzekwować zadania? Poznać, że jako Wojewoda Lubelski miałem dobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale w
kilku ministrów. Jednak Minister Stasiak tym wypadku to chyba niemożliwe.
Trudno będzie zastąpić naszego Wibył jedynym, który wszystkie sprawy dotyczące województw konsultował z wo- cemarszałka Krzysztofa Putrę. Kiedy projewodami. Umiał słuchać i przyjmował wadził obrady czuliśmy się jak w rodzinie.
argumenty. Zawsze będę pamiętał, gdy w Potrafił pochwalić posłów za dobre przy2007 roku przekonywałem Pana Ministra gotowanie do debaty. Lubił żartować.
Bardzo będzie brakowało w ławach
do
przeprowadzenia eksmisji z poselskich Aleksandry Natalii-Świat. Miaklasztoru s. Beta- ła szczególne poczucie odpowiedzialnonek w Kazimie- ści za budżet państwa. Nawet w ostatnim
rzu Dolnym. Miał okresie, gdy byliśmy posłami opozycji
wątpliwości, czy prosiła o wyważone propozycje zmian do
jesteśmy dobrze budżetu. Była wiceprzewodniczącą koprzygotowani. Jak misji finansów. Często rozmawialiśmy o
się później oka- problemach służb celnych. Planowaliśmy
zało podjęliśmy spotkanie komisji w sprawie celników z
dobrą
decyzję. Hrebennego. Denerwowała się, gdy zwraPan Władysław całem się do niej „Pani Przewodnicząca”.
Stasiak zadzwonił Była naszym ministrem finansów.
Wiele uczyłem się od kolegów posłów
do mnie i powiedział „Panie Wojewodo miał pan
rację. Dziękuję”.
To było coś szczeRozmowa z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Putrą
gólnego. Później już
w ławach poselskich
w Kancelarii Prezyplanowanych wizyt Pana Prezydenta był denta omawialiśmy wiele spraw. Zawsze
również Krasnobród. Pani Kasia żartowa- merytoryczny i rzeczowy. Ujmująca poła, że przed wizytą Pana Prezydenta przy- wierzchowność, świetna prezentacja w
jedzie, aby osobiście skonfrontować mój mediach. Miał kandydować na stanowisko
opis Roztocza z rzeczywistością. Tragizm Prezydenta Warszawy. Wielu widziało w
jej śmierci podkreśla fakt, że osierociła nim następcę Lecha Kaczyńskiego.
dwójkę małych dzieci oraz to, że miejsce
Praca parlamentarna pozwoliła mi pow samolocie przypadło jej w drodze żar- znać wiele osób, które zginęły pod Smotobliwego losowania ze swoim przełożo- leńskiem. Pani Grażyna Gęsicka – szefowa
nym, ministrem Jackiem Sasinem. Ona mojego klubu. Osoba o ogromnej wiedzy
wygrała… Jacek Sasin musiał jechać sa- z zakresu polityki regionalnej. Jeszcze gdy
mochodem.
była Ministrem Rozwoju Regionalnego
Inną osobą, z którą wielokrotnie mia- organizowała system wykorzystywania
łem okazję rozmawiać była Pani Barbara środków unijnych. Wielokrotnie prezentoMamińska. W Kancelarii odpowiedzialna waliśmy różne stanowiska. Była twardym
była za odznaczenia państwowe. Związa- negocjatorem. Pamiętam nasze dyskusje o
na z Lubelszczyzną.
programie „Rozwój Polski Wschodniej”.
Mieliśmy inne koncepcje
jego wdrażania. Wtedy żaliła się, że przeze
mnie ma dyskomfort…
Cóż, każdy zabiegał o
Wystąpienie podczas obrad prowadzonych
swój region. Później przez wicemarszałka Jerzego Szmajdzińskiego
w klubie okazała się
świetnym organizato- z innych klubów. W katastrofie zginęło
rem. Nie była przełożo- dwóch wiceprzewodniczących mojej koną, była koleżanką.
misji administracji i spraw wewnętrznych:
Innym szefem klu- Wiesław Woda i Grzegorz Dolniak. Z
bu był Przemysław Go- posłem Wiesławem Wodą omawialiśmy
siewski. Wymagał od ostatnio problem likwidacji obowiązku
siebie i od innych. Tytan meldunkowego. Podzielał nasze obawy.
pracy. Jego pracowitość Czasami żartowaliśmy z jego nazwiska.
prześcigała wszystkich.
Cieszyłem się ze znajomości z WicePodczas ostatniego kon- ministrem Tomaszem Mertą – Głównym
Wiceminister Tomasz Merta podczas Dnia Działacza Kultury
gresu PiS był odpowieCiąg dalszy na str. 18
w Lublinie w 2006r.
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maszowiepodczas podróży na Ukrainę.
Wielki patriota.
Postacią, która miała ogromny szako kto, problem stosunków polsko-ukraiń- cunek do przeszłości, zwłaszcza tej od
Ciąg dalszy ze str. 17
Konserwatorem Kraju. Miał wiosną przy- skich. Dążył do upamiętnienia mordu na 1939 roku był kierownik Urzędu do Spraw
jechać na Zamojszczyznę. Rozmawiali- Wołyniu. Często zatrzymywał się w To- Kombatantów i Osób Represjonowanych
śmy o planach konserwaJanusz Krupski. Absolwent
cji kilku kościołów. Chciał
historii KUL. Bardzo ciezwiedzić Muzeum w Bełżpły człowiek. Podziwiał
cu. Z jego rąk otrzymałem
rekonstrukcję bitew tomamedal „Zasłużony Dla
szowskich w 2008 roku.
Kultury Polskiej”.
Regionalny
wymiar
Ogromny sympatyk
tragedii to śmierć Edwarda
Marszałka Józefa PiłsudWojtasa, Posła na Sejm RP,
skiego.
Konserwatysta.
w przeszłości Marszałka
Zawsze uśmiechnięty. Był
Województwa Lubelskiejedynym ministrem, który
go. To był człowiek bardzo
pozostał na stanowisku
oddany dla spraw regionu.
z czasów rządu Prawa i
Chociaż
sprzeczaliśmy
Sprawiedliwości.
się o lokalizację lotniska,
Odeszły osoby zwiąto zawsze znajdowaliśmy
zane z Wojskiem Polskim.
konsensus. W parlamencie,
Szef Biura Bezpieczeństwa
jako poseł koalicji rządząNarodowego Aleksander
cej, popierał wnioski opoSzczygło był Ministrem
zycji służące rozwojowi
Obrony Narodowej w
Lubelszczyzny. Za kilka
Minister Aleksander Szczygło podczas wizyty w Lublinie

Jak bardzo ich brakuje

Spotkanie z gen. Andrzejem Błasikiem w Dęblińskiej Szkole Orląt

okresie mojego urzędowania w Lublinie. On podjął
decyzje o pozostawieniu na
Lubelszczyźnie 3 Brygady
im. Romualda Traugutta.
To był twardy facet.
Miałem również przyjemność poznać gen. Andrzeja Błasika. Wówczas
dowódcy Wyższej szkoły
Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Wybitny pilot i
dowódca. Lubiany przez
studentów. Bardzo miły
człowiek.
Ogromną stratą dla
polityki historycznej jest
śmierć Andrzeja Przewoźnika. Wieloletni szef Rady
Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa. Znał, jak rzad-

Minsiter Jan Krupski (pierwszy od prawej) podczas uroczystości
w Osuchach

tygodni miał zostać eurodeputowanym. Mielibyśmy dobrego rzecznika
naszych spraw.
Jestem głęboko przekonany, że śmierć wybitnych polityków, dowódców wojsk, duchownych
skłoni do refleksji nad
życiem publicznym oraz
nad jego medialnym przekazem. Każda z tych osób
była patriotą i poświęciła
swoje życie dla naszej Ojczyzny.
Już po kilku tygodniach widać jak bardzo
ich brakuje.
Podpisanie porozumienia ws. lotniska w Świdniku.
Edward Wojtas - drugi z prawej.
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Rolnicza „Solidarność”
żegna przyjaciela polskich rolników
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie istotnych rozwiązań oraz była polem wie- wsi i polskiego rolnictwa. W pracach
prezydenckiego samolotu pod Smoleń- lośrodowiskowego oraz ponadpartyjnego Rady, jako przedstawiciel NSZZ RI „Soliskiem zginął Prezydent Lech Kaczyński dialogu i porozumienia na rzecz polskiej darność” aktywnie uczestniczyłem.
wraz z małżonką Marią oraz wiePan Prezydent był także
lu przedstawicieli polskich elit
inspiratorem wielu innych
politycznych i społecznych,
przedsięwzięć i inicjatyw na
wielu naszych wspaniałych
rzecz rolnictwa. Wszyscy parodaków. Ta tragedia dotknęmiętamy ubiegłoroczny szczyt
ła nas wszystkich i poruszyła
rolniczy zorganizowany przez
bardzo głęboko, a cały kraj
Pana Prezydenta, na którym
zjednoczyła w bolesnym przew szczególny sposób apelował
żywaniu żałoby narodowej
o walkę na rzecz zapewnienia
oraz w głębokiej refleksji nad
polskiemu rolnictwu godnego
sensem tych – jakże trudnych
miejsca w Unii Europejskiej,
dla naszego Narodu – chwil.
szczególnie w kontekście dysW tych dniach bolesnego skukusji o przyszłości Wspólnej
pienia otaczamy modlitwą i
Polityki Rolnej po 2013 roku.
myślą wszystkich tych, którzy
O rolnictwo nie tylko się
zginęli, a także ich rodziny i
niepokoił, ale rolnictwo i rolbliskich. Cała Polska zadaje
ników także bardzo doceniał.
sobie pytanie: „Dlaczego?”,
Z wielkim szacunkiem i pocała Polska płacze łzami bowagą mówił o wielkiej misji,
Spotkanie prezydium NSZZ RI Solidarność z Prezydentem RP
leści i bezsilności, łzami, któjaką jest praca na roli, a takrych nikt z nas w tych dniach
że zawsze podkreślał zasługi
się nie wstydzi. Odeszło przemieszkańców polskiej wsi w
cież tylu naszych wspaniałych
różnych okresach dziejowych,
rodaków, przyjaciół, mężów,
w szczególności rolę jej niezażon, ojców, matek, dzieci,
leżnego ruchu solidarnościosióstr i braci…
wego w procesie wyzwolenia
W tych ciężkich chwilach próspod komunistycznego jarzma
by płacze także polska wieś,
i drogi do niepodległości.
która straciła swojego rzeczMówiąc o Panu Prezydennika i przyjaciela, Prezydenta
cie, nie sposób nie wspomnieć
Lecha Kaczyńskiego, któremu
o Pani Marii Kaczyńskiej, zasprawy wsi i rolnictwa były
wsze miłej, serdecznej i rówzawsze drogie i bardzo blinie zatroskanej o polską wieś.
skie.
Mamy ciągle w pamięci wydaMimo że był rodowitym
rzenia z 2006 roku i wielkie zawarszawiakiem, problemy wsi
angażowanie Pary Prezydencpolskiej znał bardzo dobrze i
kiej związane z uroczystymi
Spotkanie prezydium NSZZ RI Solidarnośc z Prezydentem RP
ze szczególną troską oraz zaobchodami 25-lecia rejestracji
angażowaniem starał się poNSZZ Rolników Indywidualmagać w ich rozwiązywaniu.
nych „Solidarność”, kiedy to
Z nami, rolnikami, był
mieliśmy zaszczyt być gośćmi
zawsze i zawsze podkreślał
w Pałacu Prezydenckim.
bardzo istotne znaczenie rolSzczególny wymiar miało
nictwa i obszarów wiejskich w
odznaczenie przez Pana Prezyprocesie rozwoju naszego kradenta wielu wybitnych działaju. Gdziekolwiek był, z wielką
czy Rolniczej „Solidarności”
stanowczością upominał się o
w uznaniu ich działalności na
prawa mieszkańców polskiej
rzecz przemian demokratyczwsi i o ich poszanowanie. Danych w Polsce oraz zasług dla
jąc szczególny wyraz swojej
rozwoju wsi i rolnictwa, co
wielkiej determinacji i stabyło doniosłym ukoronowanowczym dążeniom do zmianiem nie tylko ich wieloletnich
ny niekorzystnej sytuacji na
działań, ale także ukoronopolskiej wsi, powołał w kwietwaniem całego życia wielu z
niu 2009 roku Radę ds. Wsi i
nich.
Rolnictwa, która stała się miejPara Prezydencka była z
25-lecie rjestracji NSZZ RI „Solidarnośc” - ogrody prezydenckie
scem wypracowywania dobrych i
nami w ubiegłym roku na Jasnej
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Górze i w Spale, gdzie podczas dożynek wspólnie dziękczyniliśmy Bogu za plony, a także modliliśmy się o potrzebne łaski.
To tam Pan Prezydent podkreślał, że nasza praca jest wielką
misją godną szacunku i uznania, a także dziękował nam za nią.
To wtedy na Jasnej Górze padły słowa, które szczególnie nam
– rolnikom z Rolniczej „Solidarności” – utkwiły głęboko w pamięci. Słowa, w których wyraził dumę z naszych osiągnięć.
Zawsze otwarci na nasze sprawy i zainteresowani naszymi
rolniczymi problemami. Zawsze otwarci i życzliwi także w bezpośredniej rozmowie. Takimi ich zapamiętamy.
Panie Prezydencie! W imieniu „Solidarności Rolniczej”,
dziękuje za wszystko co Pan zrobił dla polskiej wsi.
Wraz z Pana śmiercią polska wieś straciła autentycznego
przyjaciela, który angażował się w walkę o polskie rolnictwo,
a polskiemu rolnikowi i jego pracy przywracał należną cześć i
szacunek.
Zapewniamy o naszej modlitwie.
Jerzy Chróscikowski
Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”
członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP
Senator RP
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25-lecie rjestracji NSZZ RI „Solidarnośc” - ogrody prezydenckie

25-lecie rjestracji NSZZ RI „Solidarnośc” - ogrody prezydenckie

Dożynkli Jasnogórskie 2009

25-lecie rjestracji NSZZ RI „Solidarnośc” - ogrody prezydenckie

Rolnicza „Solidarnośc” podczas pożegnania Pary Prezydenckiej w Krakowie
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re będą nam
wciskać poprzez media
– usatysfakcjonują Polaków? Świat? Świat może tak. Historia się
powtórzy. Nam pozostaną przypuszczenia,
podejrzenia, smutek i żal, że los znów nam
dołożył cierpień. Po co? Jakie nauki z tego
dla Narodu? Następne kłamstwo katyńskie
pozostanie nieusuniętą zadrą.
Szykując się do wyjazdu do Krakowa
wykonałem dwa telefony: do serdecznego
kolegi z lat nauki w TME w Zamościu i
gry w orkiestrze dętej – Zbyszka Ciuraby
z Zamościa, od dawna mieszkańca Krakowa, oraz kolegi i koleżanki z lat nauki w
LO dla Pracujących w Zamościu – Leszka
i Jadzi Rogowskich, też od dawna mieszkańców Krakowa. Wyjazdów zbiorowych,

I ja tam byłem…
ja tam byłem smutek i ból niezliczonych rzesz Polaków zgromadzonych
w Krakowie dzieliłem, na części otwartej
uroczystości pogrzebowej w Bazylice Mariackiej Pary Prezydenckiej: Pana Prof.
Lecha i jego małżonki Marii - Kaczyńskich.
Jako Polak - Krasnobrodzianin nie mogłem tam nie być. Na pogrzebie, ostatnim
pożegnaniu mojego Prezydenta III RP, na
którego głosowałem z pełnym zaufaniem.
Wobec ogromu tragedii narodowej – wobec dramatu osieroconych rodzin, po nagłej, nieprzewidywalnej stracie Prezydenta RP i jego małżonki i tylu wspaniałych
jego współpracowników, o których służbie
dla narodu nie musiały mi
dopiero teraz media oczu
otwierać. I tej części myślowo zdrowych elit nurtu
patriotycznego, która tam
zginęła - nie tej kosmopolitycznej, której ta tragedia
nie dotknęła.
Gdyby pogrzeb Pary
Prezydenckiej odbył się
w Warszawie, jak początkowo sądziłem, byłbym
tam też. Kiedy zapadły
decyzje o pochówku w
kryptach Panteonu królów polskich i wielu wybitnych Polaków obok
Marszałka J. Piłsudskiego
w Katedrze na Wawelu –
wiedziałem, że tam być
muszę, aby uczestniczyć
w uroczystościach pogrzebowych, jako
skromny obywatel oddać należny hołd
mojemu Prezydentowi i jego małżonce
bezpośrednio, Prezydentowi większości
Polaków, a pośrednio pozostałym ofiarom
tragicznej katastrofy lotniczej, które tam w
Moskwie, na obcej ziemi czekały jeszcze
na identyfikację.
Wiadomość o tragicznej katastrofie
przywitała mnie tuż po przyjeździe do
Biłgoraja, do którego 10 kwietnia wybrałem się samotrzeć rowerem, rajdzikiem
dla zdrowotności. Nie mogłem uwierzyć
w tą dramatyczną wiadomość, taką niepowetowaną stratę tylu zacnych Polaków.
Pierwsza myśl negatywnie podejrzliwa,
oto znów powtórzył się ponury, tragiczny
i mroczny scenariusz katastrofy nad Gibraltarem? Kto z tej okrutnej rzezi, makabrycznej maczał zbrodnicze palce? Nasi?
Ruscy? Wypadek? Palec Boży? Co stało
się w samolocie tuż nad smoleńskim lotniskiem?
Miałem i mam złe przeczucia, że tej
prawdziwej prawdy o tej tragedii nigdy się
już nie dowiemy. Prawdy oficjalne, któ-

I

choć rozeznanie czyniłem, nie brałem pod
uwagę. Wybrałem wyprawę indywidualną. Rezerwacja miejsc w busie – wyjazdu
i powrotu. Z Zamościa ruszyłem w drogę
do Krakowa w sobotę.
Jechałem na pogrzeb Pary Prezydenckiej, ale i do kolegów – to wiedziałem.
Ale jak blisko Bazyliki Mariackiej uda
mi się dotrzeć i zająć dobre miejsce? Jechałem w ciemno, ale z dobrą nadzieją w
sercu, że Bóg poprowadzi, że dam sobie
radę i już wieczorem 17-go zajmę dobre
miejsce na Rynku Głównym z noclegiem
„pod chmurką”. W Krakowie czekał już
na mnie Leszek z taborecikiem dla mnie
i niespodzianką – kartą wstępu do sektora
Szarej Strefy na Rynku Głównym Krakowa, między sukiennicami, a Bazyliką Mariacką. Lepiej być nie mogło!
Nocleg u kolegi Zbyszka. Pobudka o
5-tej rano, wyjazd autobusem z dalekiej
ulicy Pilotów do dworca PKS. Dalej piechotą do starego miasta, do bramki na ul.
Brackiej róg Gołębiej. Mieli wpuszczać od
6-tej. Zmiana – od 7-ej. Zaczęto od 7:40
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wpuszczać najpierw harcerskie poczty
sztandarowe. Niektórzy harcerze chorążowie sztandarów, w krótkich spodenkach,
lub lekko ubrani – trzęśli się obok mnie
z chłodu. Poranek był piękny, pogodny,
chłodny, rześki, około 1 C. Ja bramkę
szczęśliwie przekroczyłem około 8-ej.
Następna bramka – badanie wchodzących
„czujem”. Względy bezpieczeństwa.
Przede mną pusty jeszcze plac „Szarej Strefy” Rynku Głównego. Świeciło
pięknie słońce i oświetlało pomnik A.
Mickiewicza. Bazylika oświetlona słońcem – wierze hejnałowe, dach, prawy bok.
Fronton – w cieniu.
Zająłem najlepsze z możliwych miejsc
przy płotku metalowym odgradzającym
strefę, vis a vis pomnika wieszcza i Bazyliki. Tam po uroczystości mieliśmy się spotkać z kolegą Leszkiem. Nasza część Rynku Gł. i miejsca siedzące
dla VIP-ów za pomnikiem,
naprzeciw frontonu Bazyliki przy ul. Grodzkiej, aż
po Sukiennice zapełniały
się powoli. Do godz. 14tej wszystkie miejsca były
zajęte, nasza strefa zatłoczona. Byłem na „wyciagnięcie” ręki do pomnika
i Bazyliki. Widoczność
na ul. Grodzką, Bazylikę, prawy telebim byłaby
doskonała, ale troszkę zakłócała ja platforma dla
paparazzi, którzy cały czas
pstrykali i filmowali nasze
zgromadzenie za płotkiem
i wydarzenia historyczne
na ul. Grodzkiej i przed
Bazyliką.
Transmisja wydarzeń
dnia na dwóch telebimach TVN po obu
bokach Bazyliki na chodnikach. Przylot i
lądowanie samolotu na Balicach z doczesnymi ciałami Prezydenta i jego małżonki, przejazd karawanów ulicami Krakowa
oglądaliśmy na telebimie. Kwiaty, kwiaty,
kwiaty rzucane na pojazdy, aż do wrót Bazyliki. Przejazd ul. Grodzką i wnoszenie
trumien do wnętrza widziałem jak na dłoni
bez pośrednictwa telebimu. Ciąg dalszy
uroczystości pogrzebowych i Mszy Św.
W Bazylice Mariackiej – transmisja dla
„Szarej Strefy” dla VIP-ów i paparazzi –
na telebimach TVN.
Zanim zaczęły się uroczystości w Bazylice, nasze zgromadzenie ludzi, którzy
przybyli tu z Krakowa, okolic i całej Polski z potrzeby serca samorzutnie zaczęło
śpiewać pieśni religijne, wielkanocne i o
zabarwieniu patriotycznym. Szkoda tylko,
że nie było jakiegoś księdza lub kantora,
który by dobrze przewodniczył. Ale śpiewy były spontaniczne, wyrażały nasze
skupienie modlitewne i nasze głębokie
uczucia do nieżyjącej już Pary Prezydenc-
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kiej – żegnanej w smutku, żalu i bólu. Mały
epizod – obok chwilowo roześmiana para
młodzieży damsko – męskiej, szybko została zgaszona reprymendą starszych. Drugi epizod – który w międzyczasie zwrócił
nasze oczy, aparaty i kamery paparazzi.
Oto na „kudłatym” mikrofonie przymocowanym do latarni przy pomniku – usiadła
mama kawka i z zapałem zaczęła skubać
kudły z pokrowca mikrofonu, wypełniając
dziubek coraz większą ilością puchu, nie
zwracając uwagi na otaczające rzecze ludzi. Po dłuższej chwili „rabunku” odleciała
w kierunku ul. Brackiej do gniazda gdzieś
na dachach, kominach kamieniczek starego
miasta. Śpiewy trwały z małymi przerwami
do godz. 14-tej, rozpoczęcia Mszy Św. żałobnej i pożegnalnej. Za księdzem sprawozdawcą śpiewaliśmy pieśni celebracyjne.
Z odległości 30-tu metrów widziałem
przejeżdżające Grodzką pod Bazylikę poszczególne delegacje rządowe. Ostatnia,
tuż po rozpoczęciu Mszy podjechała kolumna pojazdów z Prezydentem Rosji D.
Miedwiediewem.
Widoczność na telebim umieszczony na
stalowej konstrukcji trochę za nisko, około1,20 m nad chodnikiem po prawej stronie
kościoła miałem jednak doskonalszą. Nie
tylko ja. Ale z głębi strefy chyba widocz-

ność była nijaka. Słyszalność – b. dobra.
Mimo powagi sytuacji, żałobnego skupienia podczas nabożeństwa, byłem wewnętrznie szczęśliwy, że tu przyjechałem,
że znalazłem się w tak doskonałym miejscu
dzięki karcie wstępu danej mi przez kolegę
Leszka. Oto osobiście, reprezentant Krasnobrodu, uczestniczę w tak podniosłej, ale
i dramatycznej uroczystości, ściskającej za
gardło i tak historycznie ważnej dla mnie,
dla tych rzesz ludzi „szarostrefowych” i VIP-ów, którzy tłumnie na ten pogrzeb przybyli z całej Polski. Wzdłuż płotku i w głębi
placu las flag i sztandarów. A nad Rynkiem,
pośród ludzi krążyły przyjaźnie chóry krakowskich gołębi. Na głowie wieszcza i u
jego stóp, ponad głowami czterech muz
wciąż zmieniały się gołębie warty.
Na pamiątkę – z przesłaniem noszenia
na codzień, dostałem od dżentelmena z obsługi – replikę guzika katyńskiego. Drugi
wziąłem jako pamiątkę dla wnuka Huberta.
Rozdawano też czarną, żałobną broszurkę
o uroczystościach pogrzebowych i ważniejszych przemówieniach Pana Prezydenta z
tym ostatnim, nie wygłoszonym. Kraków
naprawiał błędy stolicy, dla uczestników
zgromadzenia rozdawano wodę do picia
- Kroplę Beskidu. Była piękna słoneczna
pogoda. Nie było widać dymów wulkanu z
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Islandii. Prażyło od południa w plecy. Rozbieraliśmy się do koszul. Jakże inny dzień
od tego z maja 2006r. kiedy podczas I-szej
pielgrzymki do Polski Papieża Benedykta
XVI, lało jak z cebra na Placu Marszałka
Piłsudskiego w Warszawie.
Kiedy wyprowadzono trumny po nabożeństwie żałobnym, umieszczono je na
lawetach armatnich, odejście konduktu żałobnego ul. Grodzką w kierunku na Wawel
do złożenia trumien z ciałami tragicznie
zmarłej kochanej Pary Prezydenckiej – widziałem to ze swojego miejsca bez pomocy
TVN. Sąsiad przy płotku, młodszy miał
na wędzisku składanym flagę z godłem
Państwa z wstęgą kiru. Kiedy on był zmęczony trzymaniem, ja przejmowałem i w
większości czasu byłem chorążym. Kiedy
wyprowadzono trumny, kiedy kondukt ruszył m- opuściłem flagę nisko do ziemi w
pokłonie i ostatnim pożegnaniu Pierwszych
Obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, tak udręczonej tą tragedią. Trzymałem
w pokłonie flagę, aż kondukt zniknął za
morzem ludzkiego szpaleru i lasem flag i
sztandarów.
Mieczysław Komisarczuk

Przeżyłam bolesne chwile
K

iedy pięć lat temu ciężko zachorował Ojciec Święty Jan Paweł II,
ja również cierpiałam z powodu choroby
nóg. Z trudem, o kulach, poruszałam się po
mieszkaniu. Przez modlitwę i cierpienie duchowo łączyłam się z Papieżem. W wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego odszedł od nas
do Domu Ojca. Wtedy zrozumiałam, że jesteśmy sierotami i będzie nam bardzo trudno żyć bez Jego troskliwych rad, pouczeń i
wskazówek. Siedziałam przed telewizorem
i wpatrywałam się po raz ostatni w oblicze
Ojca Świętego, które było nam tak drogie.
Nie mogłam powstrzymać łez. Od tamtego
czasu żyję wspomnieniami o Nim. Staram
się także postępować tak, jak uczył nas ten
Wielki Polak. Przy każdej okazji modlę się
o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację.
W ostatnich dniach gorąco modliłam
się za pielgrzymujące bliskie mi osoby oraz
za pomordowanych 70 lat temu w Katyniu.
Kiedy usłyszałam w mediach, że Prezydent
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej w
wigilię Święta Miłosierdzia Bożego wybiera się do Katynia, targnęło mną jakieś
dziwne uczucie. Przypomniałam sobie,
jak latem ubiegłego roku oczekiwaliśmy z
wielką nadzieją i radością, na przyjazd głowy państwa do Krasnobrodu. Niestety, nie
doczekaliśmy się. Mówiono nam, że były
kłopoty ze środkiem lokomocji. Przyznaje,
że czułam wtedy żal do tych, którzy ciągle
utrudniali życie Panu Prezydentowi, poni-

żając go, ośmieszając i stawiając przeszkody w odbywaniu planowanych podróży.
Kiedy w telewizji zobaczyłam pociąg zmierzający na uroczystości do Katynia, miałam nadzieję, że wśród podróżujących jest
nasz Pan Prezydent i że tym razem uniknie
kłopotów z samolotem.
W przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego po godzinie 9.00, na antenie Radia Maryja podano najtragiczniejszą dla Polaków
wiadomość. Wstrzymałam oddech i słuchałam z niedowierzaniem. Gdy zrozumiałam,
że to prawdziwa wiadomość, zawołałam z
całej mocy: ,,Moja biedna Ojczyzno!”. Byłam sama, stałam nieruchomo, a przez moją
głowę jak błyskawice przemykały myśli:
,,O Katyniu, znowu schwytałeś w pułapkę
najpiękniejszy kwiat polskiej inteligencji”.
Próbowałam się modlić, lecz nie potrafiłam.
Ta tragiczna wiadomość przywołała wspomnienie sprzed lat, kiedy to od tatusia dowiedziałam się po raz pierwszy o Katyniu.
Wtedy mocno zacisnęłam piąstki i głośno
zawołałam: ,,Pomścimy Was!”. Tatuś położył ręce na moich zaciśniętych dłoniach
i powiedział: ,,I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy”. Teraz przypomniałam sobie te słowa; są prawdziwe, lecz
tak po ludzku, serce rozrywa niesamowity
ból i żal. Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński, ks. bp Tadeusz Płoski, tylu wspaniałych
księży, poseł Zbigniew Wassermann, pani
poseł Aleksandra Natalli - Świat, wice-

marszałek Krzysztof Putra, pani Anna Walentynowicz, pan Janusz Zakrzeński i inni
wspaniali Polacy, z którymi wiązaliśmy
tyle nadziei - zamilkli na zawsze.
Gdy włączyłam telewizor, patrzyłam i
zastanawiałam się, dlaczego Rosjanie otoczyli miejsce zdarzenia i nikogo tam nie
wpuszczali. Korespondent wołał: „Nie ma
dużej mgły, widzę na kilometr”. Rozmyślałam nad tym, dlaczego w jednym samolocie było tak wiele znamienitych osób.
Dlaczego nie dano im drugiego? A w tym
czasie w Katyniu śpiewano ,,Jeszcze Polska nie zginęła”. Z ich twarzy można było
odczytać ból i rozpacz…
Te tragiczne chwile przeżywałam przez
większość dnia. Nie mogłam skupić się na
modlitwie. Zawiesiłam na balkonie flagę
narodową, przepasaną czarną wstążką i słuchałam nadchodzących wiadomości. Wieczorem wybrałam się do krasnobrodzkiej
Szafarki Łask, by u Jej stóp, podczas Mszy
Świętej modlić się za tych, których zamordowano70 lat temu w Katyniu oraz za
ofiary z 10 kwietnia 2010 r. W sanktuarium
zebrało się wielu wiernych. Mszę Świętą za
tragicznie zmarłych sprawował proboszcz
parafii ks. prałat Roman Marszalec. Wszyscy zatopiliśmy się w modlitwie.
Józefa Kusz
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Pamięć o prezydencie

P

ierwszą wiadomość o katastrofie pod Smoleńskiem usłyszałam
przez radio. Nie dopuszczałam tej koszmarnej informacji do siebie. Myślałam, to
nie mogło się zdarzyć naszemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Początkowe
informacje były niepełne.
Nie było pewności, ile osób leciało
samolotem prezydenckim TU-154. Była
mowa, że było ich ponad 100. Według informacji telewizyjnych samolot prezydencki miał problemy z lądowaniem z powodu
mgły, trzy osoby nie były poszkodowane.
To może być prezydent z małżonką. Potem
okazało się, że nikt nie przeżył katastrofy. To był szok. Wmawiałam
sobie, że to nieprawda. Stawiałam
pytania. Może jeszcze ktoś ocalał?
Co będzie teraz z Polską po 10
kwietnia 2010 roku? Na domach,
instytucjach państwowych i zakładach pracy zaczęto wywieszać
polskie flagi ozdobione kirem. W
kościołach wierni modlili się za
ofiary katastrofy smoleńskiej. W
kolejnych dniach po ogromnej tragedii z krasnobrodzkich sklepów
szybko znikały gazety donoszące
o tym zdarzeniu. Prawie każdy
chciał dokładnie poznać listę ofiar tragedii
smoleńskiej. Większość Polaków myślało
i zadawało sobie pytanie: Jak to się mogło stać? Przecież w tym samolocie leciało
tylu znakomitych ludzi. To ogromna strata
i bolesna rana dla Polski. Ogłoszono tygodniową żałobę narodową. Cały świat patrzył na Polskę w tych dniach. Ukazały się
specjalne albumy o parze prezydenckiej i
o pozostałych ofiarach katastrofy. Media
zaczęły z szacunkiem odnosić się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pierwszej
damy Marii Kaczyńskiej. Podkreślały ich
zasługi dla ojczyzny. Polacy dowiedzieli
się jak wzorową parą byli - byli życzliwymi i wrażliwymi ludźmi. Pochylali się
nad cierpieniem ludzi i kochali zwierzęta.. Z całej Polski udawali się ludzie do

Pałacu Prezydenckiego, aby oddać hołd
parze prezydenckiej. Jeszcze nigdy nie widziałam tylu kwiatów i zniczy, jak przed
Pałacem Prezydenckim. To piękny gest
wdzięczności dla pary prezydenckiej od
narodu. Zasłużyli na to, aby spocząć na
Wawelu. W szkołach były prowadzone
zajęcia związane tematycznie z tragedią
smoleńską . Uczczono pamięć o ofiarach
minutą ciszy. Pojawiły się gazetki ścienne
nawiązujące do tematu katastrofy. Ludzie
w tych dniach byli wyciszeni i w milczeniu śledzili w mediach wieści o ofiarach i
przyczynach tragedii.

Do kraju zaczęły przylatywać kolejne
trumny z ciałami ofiar. To był przejmujący
obraz i historyczne wydarzenie, które zapisało się w pamięci Polaków. Kilkadziesiąt trumien na płycie lotniska w Warszawie w tym samym czasie. Jeszcze nigdy w
życiu nie widziałam na raz tyle trumien.
Rozpacz, łzy i cierpienie rodzin, z którymi
każdy się jednoczył. Jedynie słońce dodawało nadziei do dalszego życia. Musimy się podnieść i dalej żyć, choć będzie
niełatwo, choć nie ma prezydenta. On tak
ukochał sobie wolność i prawdę. Zginął na
służbie, tak jak inni pasażerowie samolotu prezydenckiego. Udało mi się
zrozumieć historię i przejrzeć na
oczy. Uważam, że niektóre media
zniekształcały obraz rzeczywistości. Monitorowałam każdy dzień
po katastrofie smoleńskiej, gromadząc gazety i albumy. Zgromadziłam pięć segregatorów materiałów.
Będą cenną dokumentacją dla pokoleń.
Po katastrofie smoleńskiej
wszelkie pamiątki związane z tragicznie zmarłymi Polakami nabrały dużego znaczenia. Dla mnie
osobiście cennymi pamiątkami,
które otrzymałam od prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego za pośrednictwem wojewody lubelskiego p. Genowefy Tokarskiej
dn. 11.11.2010r. są odznaczenie państwowe i legitymacja podpisana przez prezydenta RP. Na Kółku Historycznym w ZSP
w Krasnobrodzie pokazywałam uczniom
te pamiątki po L. Kaczyńskim, aby podkreślić, że Lech Kaczyński był prezydentem wszystkich Polaków. Uczniowie na
własne oczy mogli poczuć bliskość prezydenta RP, wziąć do ręki dokument, który
wcześniej był w rękach tragicznie zmarłego prezydenta. To była prawdziwa lekcja
historii.

Będziemy pamiętali…

T

ragedię Smoleńską w sposób szczególny przeżyli Złoci Jubilaci z terenu miasta i gminy Krasnobród, którzy nie tak
dawno obchodzili 50 rocznicę pożycia małżeńskiego.
Medale od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odebraliśmy 21
stycznia 2010r. z rąk Burmistrza Krasnobrodu. Odznaczone zostały
62 pary, które przeżyły wspólnie pół wieku. Wśród nich były też małżeństwa mające nieco większy staż.
Przed tą uroczystością otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Prezydenta RP, które po tej strasznej tragedii mają dla nas jeszcze większą
wartość i szczególne znaczenie.
Jubilatka

A. Słota
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Wracają wspomnienia

obotni ranek 10 kwietnia 2010 – dla
wielu osób początek weekendu, dla
mnie czas pracy - dyżur w Krasnobrodzkim
Domu Kultury. To dobrze, bo w sobotę jest
mniej interesantów, rzadziej dzwoni telefon
– można spokojnie popracować. W planach
– dokończenie opracowywania wniosków,
których termin składania mija 15 kwietnia.
O godz. 9.00 siadam przy komputerze
i rozpoczynam realizację swoich planów.
Powoli praca postępuje – w pracowni komputerowej cicho i spokojnie, bo rano nie ma
zbyt wielu amatorów korzystania z Internetu, w tle rozbrzmiewa muzyka płynąca z
radia – idealne warunki do pracy.
Nagle muzyka cichnie i w radio słychać
głos spikera, który przekazuje niepotwierdzone informacje o prawdopodobnej awarii
samolotu prezydenckiego udającego się na
uroczystości rocznicowe do Katynia. Za
chwilę kolejne, bardziej nieprawdopodobne, tragiczne komunikaty, już nie o awarii,
a o katastrofie prezydenckiego samolotu i
śmierci wszystkich pasażerów i załogi. Na
początku były jeszcze jakieś nadzieje, że
może ktoś ocalał, ale niestety rzeczywistość była tragiczna – wszyscy nie żyją.
Te straszne wiadomości, które nie
chciały dotrzeć do mojej świadomości,
niedowierzanie w ich prawdziwość, a jednocześnie smutek i żal spowodowany tym
co się stało sprawiły, że mojej wcześniej
rozpoczętej pracy niestety nie mogłam kontynuować. Czas mijał, a w głowie kłębiły

Szanowni Państwo

się dziwne myśli, nasuwały się pytania: Jak
to się mogło stać? Dlaczego? Dlaczego tu
i teraz? Co będzie dalej? Choć minęło już
trochę czasu od tego zdarzenia, to pytania
te są nadal aktualne, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Na znak żałoby, podobnie jak inni
przed swoimi domami, instytucjami i ja
wywiesiłam flagi narodowe przepasane kirem przed budynkiem domu kultury. Potem
ze względu na brak możliwości skupienia
się na pracy zdecydowałam się na powrót
do domu, aby tam przed telewizorem śledzić wszystkie informacje napływające z
miejsca tragedii, a także z różnych miejsc
w kraju i poza jego granicami.
Słuchając tych informacji powoli docierała do mnie świadomość o wielkości tej
tragedii, o jej znaczeniu dla Polski, która
straciła Głowę Państwa i tak wiele wybitnych osób sprawujących najwyższe funkcje w kraju. Tragedia ta dotknęła w sposób
najbardziej bolesny także rodziny ofiar,
które straciły swoich ojców, matki, dzieci,
wnuki, ale także wiele innych osób, które
straciły przyjaciół, znajomych, kolegów z
pracy. Łączyłam się z nimi w smutku i żałobie, wiedziałam co przeżywają, bo sama nie
tak dawno straciłam bliską osobę.
Większość z ofiar katastrofy znałam ze
środków masowego przekazu, nie miałam
okazji poznać ich osobiście. Były pewne
fakty z mojego życia i pracy, które wiązały
się z tymi osobami, a do których powróci-

Warszawa, 25 sierpnia 2007r.

Serdecznie witam wszystkich na Koncercie Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, który kończy I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem
ad Astra”.
Obejmując patronat nad Festiwalem byłam pewna, że jest to decyzja słuszna,
ponieważ Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO nie tylko
zasługuje na wyróżnienie, ale również uznanie za całą swoją dotychczasową działalność.
Fundacja ta daje niepowtarzalną szansę młodym muzykom na rozwój ich talentów i możliwości występów na scenach krajowych i zagranicznych. Dorobek Orkiestry
obejmujący dzieła wielkich kompozytorów od renesansu do muzyki współczesnej jest
naprawdę imponujący.
Jestem przekonana, że ta wspaniała orkiestra będzie jeszcze miała wiele okazji do
koncertowania przed publicznością, tą w kraju, jak i za granicą.
Uczestnikom I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego – uczniom szkół muzycznych, ocenionym przez wybitnych muzyków i pedagogów, składam najserdeczniejsze
gratulacje. Konkurs ten pozwolił młodym artystom na porównanie własnych osiągnięć
z osiągnięciami innych koleżanek i kolegów.
Za chwilę najlepsi spośród Was odbiorą nagrody i wyróżnienia.
Jestem pewna, że dzięki towarzyszącym Festiwalowi imprezom – seminariom,
warsztatom, wykładom i dyskusjom oraz wspólnym wycieczkom – młodzi artyści znaleźli nowych przyjaciół, a razem spędzony czas zachowają w pamięci.
Życzę by w kolejnych latach Festiwalu równie pięknie rozbrzmiewała muzyka, a
młodzi artyści znajdowali radość i satysfakcję z własnej pracy.
Gratuluję równie serdecznie Organizatorom i pozdrawiam wszystkich uczestników
Festiwalu i Konkursu.
Maria Kaczyńska

łam myślami w tych trudnych dniach.
Rok 2007 – organizacja I Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Na wniosek Pani Elżbiety
Ostrowskiej prezesa Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divertimento”
z Warszawy – pomysłodawczyni i współorganizatorki festiwalu patronat nad tym
wydarzeniem objęła żona Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Maria Kaczyńska.
Było to bardzo ważne dla mnie jako organizatora wydarzeń kulturalnych, ale myślę,
że i dla Krasnobrodu. Po raz pierwszy
bowiem patronat nad imprezą odbywającą
się w naszym mieście objęła tak znacząca
osoba. Poza tym były duże szanse na to, że
Pierwsza Dama zaszczyci nas swoją obecnością podczas Koncertu Laureatów.
Niestety ważne obowiązki uniemożliwiły
osobisty udział Pani Marii Kaczyńskiej, ale
przesłała list, który został odczytany podczas wspomnianego koncertu - treść listu
przedstawiam poniżej:
Życzenia Pani Marii Kaczyńskiej spełniają się, odbyły się kolejne festiwale – w
Krasnobrodzie nadal rozbrzmiewa muzyka,
spotykają się zarówno młodzi, początkujący, jak i wybitni artyści z kraju i zza zagranicy. Przed nami kolejna czwarta edycja tej
imprezy, która odbędzie się w dniach 22-28
sierpnia 2010r.
Katastrofa pod Smoleńskiem wywołała również wspomnienia związane z plonowaną w Krasnobrodzie wizytą Prezydenta
RP Lech Kaczyńskiego. Wiele osób i instytucji było zaangażowanych w realizację
tego przedsięwzięcia, w tym również i pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Było wiele spotkań, konsultacji, konkretnych zadań, które trzeba było zrealizować.
Miałam przyjemność uczestniczyć w wielu
z nich, w tym także w spotkaniu roboczym,
w którym oprócz władz samorządowych
Krasnobrodu i przedstawicieli różnych
instytucji zaangażowanych w organizację
wizyty, byli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz funkcjonariusze
Biura Ochrony Rządu. Potem było kolejne
spotkanie z najbliższymi współpracownikami Prezydenta, już w dniu zaplanowanej
wizyty. Trochę zaskoczył mnie fakt, że byli
to bardzo młodzi ludzie. Podczas obu tych
spotkań osobiście przekonałam się, że są
mili i serdeczni, zaangażowani w swoją
pracę, zatroskani o bezpieczeństwo Głowy
Państwa.
Nie miałam okazji spotkać się z Prezydentem, choć tak niewiele brakowało.
Podczas uroczystości z Jego udziałem,
które miały się odbyć w Krasnobrodzie
24 czerwca 2009r., miałam pełnić funkcję
konferansjera. Jak wiadomo, na około 2
godziny od planowanej godziny rozpoczęcia wizyty, kiedy wszystko było już dopięte na tzw. ostatni guzik wizyta została
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odwołana. Przyczyną takiej decyzji były nieodpowiednie warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły Prezydentowi przylot helikopterem.
Wszyscy zaangażowani w przygotowanie wizyty i mieszkańcy Krasnobrodu oraz goście zaproszeni na to spotkanie byli bardzo zawiedzeni. Teraz z perspektywy czasu i wydarzeń jakie miały
miejsce 10 kwietnia br. jakże inaczej odbiera się
tę sytuację (decyzje).
Do tej tragicznej soboty była jeszcze nadzieja na wizytę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w Krasnobrodzie, teraz pozostały tylko wspomnienia…
Pan Prezydent i Jego Małżonka nie przyjechali do Krasnobrodu, ale ja czułam potrzebę
pojechania do Warszawy, aby oddać im hołd. Pojechałam tam z moimi znajomymi. Zobaczyłam
rozciągający się płonący „dywan” zniczy, kolorowy kobierzec kwiatów oraz rzesze osób, które
stały w długiej kolejce, aby dostać się do Pałacu
Prezydenckiego i pokłonić się przed stojącymi
tam trumnami Pary Prezydenckiej. Niektórzy
stali już ponad 10 godzin. Oczekując na wejście
śpiewali pieśni religijne i patriotyczne, modlili
się, cierpliwie czekali. To niesamowite uczucie
być tam razem z nimi. Nieco po północy byliśmy w Pałacu Prezydenckim. Przechodząc obok
ustawionych w rzędzie portretów pracowników
Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli w katastrofie, potem obok trumien z ciałami pracowników
Kancelarii Prezydenckiej powoli doszliśmy do
sali kolumnowej. Tam mogliśmy przyklęknąć
przed Parą Prezydencką i oddać im hołd, pożegnać się.
Na długiej liście ofiar katastrofy lotniczej był
także Andrzej Przewoźnik – sekretarz generalny
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Na początku marca ubiegłego roku Krasnobrodzki Dom Kultury opracował i przesłał wniosek do Rady na realizację projektu pt. „Pieśń
ujdzie cało”. Projekt obejmujący organizację
wystawy ilustracji do polskich pieśni patriotycznych oraz wydanie albumu zawierającego ilustracje wybitnych polskich ilustratorów i teksty
pieśni uzyskał akceptację. Został zrealizowany
m.in. dzięki środkom pozyskanym z programu
Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny
Światowej oraz 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej. Dokumenty na realizację tego projektu
podpisane były przez Andrzeja Przewoźnika
sprawującego także funkcję pełnomocnika rządu
ds. obchodów przypadających w 2009 rocznic.
Są też inne wspomnienie związane z osobami, które zginęły podczas katastrofy smoleńskiej
– jesień 2009 roku wizyta w Sejmie RP. Korzystając z zaproszenia Posła RP Wojciecha Żukowskiego miałam okazję zobaczyć miejsca, w
których pracują posłowie, spotkać osoby, które
znałam jedynie z telewizyjnego ekranu, czy też
stron gazet. Wśród nich był m.in. wicemarszałek Krzysztof Putra i szef Kancelarii Prezydenta
Władysław Stasiak.
Czas mija, ale wracają wspomnienia, zarówno te sprzed katastrofy, jak i te związane z przeżywaniem żałoby narodowej.

M. Czapla
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Sanatorium w hołdzie ofiarom
tragedii pod Smoleńskiem

U

czniowie Zespołu Szkół przy
Sanatorium Rehabilitacyjnym
w Krasnobrodzie, z dumą i powagą
uczcili ofiary tragedii która miała miejsce 10.04.2010 r w Smoleńsku.
Szkoła od pierwszego dnia włączyła
się w żałobę narodową, już w sobotę o
godz. 18.00 wszyscy uczniowie, wychowawcy, dyrektor szkoły uczestniczyli w
nabożeństwie odprawianym w kościele
Ducha Św. w intencji tragicznie zmarłych. Na budynku szkoły zawieszone
zostały flagi z kirem, odwołano zaplanowaną dyskotekę.
W poniedziałek 12.04.2010 r. o godz.
11.00 odbył się krótki apel, poświęcony
sobotnim wydarzeniom, uczniowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar.
Na apelu dyrektor szkoły poinformowała, że na znak żałoby narodowej
wszystkie akademie i uroczystości
szkolne o charakterze rozrywkowym zostają przeniesione na następny tydzień,
zaapelowała również by trwać w zadumie, zachowywać się godnie, nosić odpowiedni strój, oraz łączyć się w bólu z
rodzinami tragicznie zmarłych. Dodała
że przez najbliższy tydzień życie szkoły
będzie się koncertowało wokół naszej
narodowej tragedii a nauczyciele na lekcjach do tych dramatycznych wydarzeń
będą wracać i o nich rozmawiać.
W korytarzu szkolnym zostało wydzielone miejsce, w którym umieszczone zostały fotografie ofiar smoleńskiej
tragedii. Miejsce to przyozdobiono
kwiatami, a na znak pamięci o tragicznie
zmarłych paliły się znicze. W tak przygotowanym miejscu nie tylko uczniowie
oddawali hołd tragicznie zmarłym ale
również kuracjusze dorośli.
Podczas uroczystego apelu poświęconemu obchodom 70 rocznicy mordu
katyńskiego nawiązano do tragicznych
wydarzeń z 10.04.2010r. Przeczytana
została relacja świadka obecnego w Katyniu w dniu tragedii a także przybliżono
sylwetki ofiar które w szczególny sposób
były związane z Ziemią Lubelską:
Zmarły prezydent Lech Kaczyński
gościł w Lublinie 1 lipca 2009 roku
wraz z głowami sąsiednich państw na
uroczystościach 440- lecia Unii Lubelskiej,
Ryszard Kaczorowski w 2002 r. został honorowym obywatelem Lublina,
Włodzimierz Potasiński w latach
1996-1997 był dowódcą 3 Brygady
Zmechanizowanej Legionów imienia
Romualda Traugutta w Lublinie,
Generał broni Andrzej Błasik, który
przez pewien czas był także komendantem dęblińskiej szkoły Orląt,

Ks. ppłk Jan Osiński kapłan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego,
urodził się w Michowie w powiecie lubartowskim
Mariusz Handzlik podsekretarz stanu
kancelarii prezydenta . Przez wiele lat
był związany z Lublinem studiował socjologię na KUL
Janusz Krupski kierownik Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urodził się w Lublinie, w latach
70 studiował na KUL.
Edward Wojtas studiował na
UMCS. W latach 1995-1997 był zastępcą dyrektora wydziału zdrowia w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. w
2006 Marszałek województwa lubelskiego. Jego działalność związana była
także z ziemią krasnobrodzka jako wiceprzewodniczącego Rady Społecznej w
Sanatorium.
Wszyscy kuracjusze zarówno mali
jak i dorośli złożyli podziękowania i
okazali głęboką wdzięczność, za przygotowanie w szkole miejsce w którym
była możliwość złożenia hołdu ofiarom
tragedii, oraz za piękne lekcje patriotyzmu.
Już w sobotę po południu podjęliśmy decyzję, że dziś w godzinę katastrofy, minutą ciszy uczcimy pamięć ofiar,
które zginęły w Smoleńsku. Będziemy
też rozmawiać z uczniami o tragedii i
przypominać historię Katynia. W dniach
żałoby apelujemy do naszych wychowanków o odpowiedni strój i godne
zachowanie w szkole i poza nią – mówi
Marzenna
Michalczyk-Modrzewska,
dyrektorka ZSE im. Vetterów.
O uczczenie pamięci ofiar zaapelował resort edukacji.
W związku z tragiczną śmiercią
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wszystkich osób, które zginęły w
katastrofie rządowego samolotu pod
Smoleńskiem, zwracam się do uczniów,
nauczycieli oraz dyrektorów polskich
szkół i placówek oświatowych o uczczenie pamięci ofiar tego dramatu – czytamy w apelu Katarzyny Hall, Minister
Edukacji Narodowej.
Dni żałoby narodowej w szkołach
będą wyglądały szczególnie.
Wszystkie klasy rozpoczynają swoje lekcje od minuty ciszy. O godz. 10.00
uczniowie idą na mszę do kościoła.
Przez najbliższy tydzień życie szkoły
będzie się koncentrowało wokół naszej
narodowej tragedii – mówi Jerzy Piskor,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w
Lublinie.
Halina Kostrubiec
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Żałoba narodowa w poezji
Katyń 2010
Zadrżała ziemia i ogień buchnął
na kształt pochodni szli prosto do nieba
krok im się mylił szli bardzo nieskładnie
jakby niepewni co ich tam czeka
wtedy zobaczyli
- wyszli im naprzeciw
żołnierską kolumną
wszyscy uśmiechnięci –
chcieli im się pokłonić
wpadli w ich objęcia
załamały się szyki
i radość trysnęła
ci którzy zostali zastygli zdumieni
krzyk na ustach zamarł i zgroza powiała
wśród bolesnej ruiny i żałosnych
szczątków
rozrzucone przedmioty popalone ciała
pośród rumowiska kwiat biało –
czerwony
jak okrzyk serdeczny co na ustach kona
wobec grozy śmierci w milczącej
zadumie
dwóch dotychczas obcych splotło swe
ramiona
10 kwietnia 2010r.
Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiegoposła Edwarda Wojtasa i wszystkich, którzy
zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem z
wyrazami nadziei, że ofiara Ich życia i ból
Ich Bliskich nie pójdą na marne.
Marianna Olszewska

A niebo
A niebo nad nami
Było, jest i będzie
Nad nami sufitem
Nad ludzkimi sercami i umysłami
Gdzie po nim w dobrych rozmowach
I pięknych wdzięcznościach
Będziemy wodzić
Naszymi kochanymi oczami
Jak zagubione okręty
Po Oceanie miłości
Parze Prezydenckiej
M. i L. Kaczyńskim
Ks. Paweł Słonopas

***
Biały welon śmierci
zawisł nad smoleńską ziemią.
Wyrocznia brzoza
podcięła skrzydło
potędze.
Życie pękło jak
bańka mydlana.
Czas marny
poddał się śmierci,
poskromił zło.
Lawa pojednania
i solidarności
spłynęła z przestworzy.
Szkoda, że nie doczekali.
Odeszli 10 kwietnia.
Nicość nie dała
dolecieć do końca.
Ale i tak świat
poznał Katyń.

Wyzwoliłeś Ich Panie
Ku Bogu
Ku słońcu
Z potrzeby prawdy
Jasnych dróg odkupienia
Ku wyzwoleniu
Ku niebu z miłości do Ojczyzny
Z potrzeby chwili
Ku lepszym czasom
Jak kwiat swe oczy ku słońcu
Niebu wznosili już w sobotni
poranek
Na wieki swe dusze i serca
Z Bogiem na wieki złączyli
Dla tych co zginęli
z katastrofie lotniczej w Smoleńsku
Ks. Paweł Słonopas

Ostatnie pożegnanie
10. 04.2010r.
Alina Słota

Katastrofa smoleńska

Pochylamy głowy nad ofiarami
z bólem i żalem.
Ojczyzna pogrążona w żałobie
hołd Wam oddaje.

Stalowy ptak skrzydlaty
ze znakiem Orła na boku
wzbił się w górę,
potem runął w dół.
Aż przełamał się na pół.

Żegnamy parę prezydencką
wśród dywanu kwiatów i zniczy.
Ciągną w milczeniu
kondukty żałobne przez Polskę.
Trudno ich zliczyć.

A w nim ludzie
myśli i czynu.
Straciła Polska
Dziewięćdziesiąt sześć
Córek i Synów.

Serce Dzwonu Zygmunta
płacze z bólu .
Para Prezydencka spoczywa
na Wawelu wśród królów.
18 04.2010r.
Alina Słota

Krąży Fatum
nad smoleńską ziemią.
Cały świat obiegła
prawda o Katyniu.
Katastrofa zapisała
nowe karty dziejów
naszej ojczyzny.
W jej sercu zmęczonym
nieme rany i blizny.
Pamięć o tragedii
będzie trwać
w kolejnych pokoleniach,
budzić ludzkie sumienia.
14.04.2010r.
Alina Słota
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Edward Wojtas
– bliski regionalistom
i działaczom kultury

ardziej przeżywa się tragedię pod
Smoleńskiem wtedy, gdy wśród
ofiar tej katastrofy były osoby znane osobiście. Tak było w moim przypadku. Osobą znaną mi ze spotkań regionalnych, w
których miałam przyjemność uczestniczyć
był poseł Edward Wojtas.
Edward Wojtas urodził się 1 marca
1955r. w Wólce Modrzejowej (woj. mazowieckie). Od 35 lat mieszkał w Lublinie.
Tutaj ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS. W latach 1995-1997
był zastępcą dyr.
Wydziału Zdrowia, a w latach
1997-1998 dyr.
gen.
Urzędu
Wojewódzkiego
w Lublinie. Od
1998 do 2002
członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W latach
2002-2002 oraz
2005-2006 był
marszałkiem
Województwa
Lubelskiego. Od 2007r. był posłem na
Sejm RP. Za kilka miesięcy miał zostać
51 europosłem. Był doświadczonym działaczem społecznym w ZMW, ZSP i PSL. Z
PSL-em był związany od ponad 30 lat. Od
5 lat był prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie.
Z głębokim żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęłam wiadomość o
tragicznej śmierci E. Wojtasa - człowieka
ogromnie zasłużonego dla ruchu ludowego na Lubelszczyźnie. Był to człowiek
bardzo pracowity, odpowiedzialny, zawsze
życzliwy, serdeczny i uśmiechnięty. Pozostawił żonę Alinę i dwie córki Monikę i
Małgorzatę. Myślami i modlitwą łączę się
w żałobie z rodziną składając jej wyrazy
współczucia.
Pierwszy raz miałam przyjemność zobaczyć p. E. Wojtasa dn. 02.09.2005r. na
VII Sejmiku Towarzystw Regionalnych
w Cycowie (pow. łęczyński) pod hasłem
„Działalność towarzystw regionalnych,
a wyzwania XXI w.” Zabierał głos na
otwarciu Sejmiku. Zanotowałam sobie
następujące jego słowa: „…Teraz przyszło
nam żyć w umacnianiu więzi lokalnych,
w obliczu przenikania się kultur… Kwestie
lokalne znalazły miejsce w naszej szkole..
W 2005r. funkcjonuje na Lubelszczyźnie
114 towarzystw regionalnych, które zrzeszają 18 tys. członków. Wysiłek regiona-

B

listów zaowocował 500 publikacjami w
ciągu 4 lat. Fakty historyczne regionu nie
ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie
regionaliści. Należy zachować to co jest
dziedzictwem kulturowym, które obrazuje
specyfikę danego regionu (np. dziedzictwo
kulinarne). 114 towarzystw regionalnych
to duży potencjał. Samorząd zamierza
przeznaczyć na działalność towarzystw
kilkaset tysięcy złotych. Sejmik pozwoli
wytyczyć takie kierunki działania, które
zaowocują w bogatsze inicjatywy..”
E.
Wojtas
życzył uczestnikom Sejmiku
wielu sukcesów
w pracy społecznej na rzecz
regionu i aby
praca znajdowała uznanie i
wsparcie w opinii lokalnych
władz i dawała
satysfakcję.
Wy p o w i e d ź
marszałka E.
Wojtasa była
budująca dla regionalistów. Warto wspomnieć, że na Lubelszczyźnie w 2010r.
funkcjonuje już 130 towarzystw.
Drugi raz miałam przyjemność spotkać p. E. Wojtasa już jako posła na Opłatku Ludowym dn. 14 stycznia 2010r. w hali
MOSIR przy Al. Zygmuntowskich 4 w
Lublinie. Byłam tam jako przedstawicielka

zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”
z Krasnobrodu. Zaproszenie wystosował
do zespołu Edward Wojtas prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Lublinie. Szef
ludowców życzył wszystkim zebranym
zdrowia i pomyślności w nowym roku i
zaapelował, żeby w czasie wyborów samorządowych wybierać tych, którzy nie
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urządzają fajerwerków, ale przyczyniają
się do rozwoju regionu.
Lubelszczyzna straciła wielkiego polityka, wspaniałego człowieka. Oprócz
wszystkich zalet E. Wojtas miał jeszcze
piękny głos - tenor. Już nie usłyszymy
tego głosu.
Ulica Jarzębinowa, przy której mieszkał E. Wojtas na czas żałoby była udekorowana flagami z czarnym kirem. Przed
domem paliły się znicze. W czasie nadzwyczajnych obrad Sejmu jego miejsce
oznaczone numerem 113 było puste, były
tylko kwiaty i zdjęcie.
Długo czekaliśmy na jego powrót z
Moskwy do kraju. Trumna z ciałem parlamentarzysty PSL Edwarda Wojtasa przyleciała do kraju dn. 23.04 2010r. (piątek)
wraz z 20 trumnami ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem. Wieczorem została przewieziona do Lublina, gdzie była wystawiona w Sali Kolumnowej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego przez cała noc i
w sobotę do godz. 10.
Kilka tysięcy żałobników pożegnało
tragicznie zmarłego Edwarda Wojtasa.
Na jego pogrzeb przybyły tłumy z całej
Lubelszczyzny. Uroczystości pogrzebowe
rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w
archikatedrze lubelskiej. Liturgię sprawował abp Józef Życiński. Następnie kondukt żałobny przeszedł ulicami Lublina na
cmentarz przy ul. Lipowej. Towarzyszyła
mu wojskowa i strażacka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy, która przygrywała w styczniu 2010r
na Opłatku Ludowym. Obecni byli m.in.
Jarosław Kalinowski - przewodniczący
Rady Naczelnej PSL, Ewa Kierkowska
- wicemarszałek Sejmu, Jolanta Fedak minister pracy i polityki społecznej oraz
Krzysztof Hetman - wiceminister rozwoju regionalnego. Nie zabrakło posłów
i senatorów wszystkich
partii, władz miasta i województwa. Byli strażacy,
żołnierze, przedstawiciele
szkół, uczelni, a także setki mieszkańców miasta i
regionu. E. Wojtas został
pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w służbie ojczyźnie.
Będzie regionalistom,
działaczom kultury i ludowcom brakowało E.
Wojtasa człowieka przychylnego różnorodnym działaniom na
rzecz małej ojczyzny, której na imię Lubelszczyzna.
A. Słota

„...przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą smoleński las...”
Zbifniew Herbert
„Guziki”

