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To jedno z największych niesz-
część w historii Polski. Dziś
rano w katastrofie prezyden-
ckiego samolotu w Smoleńsku
zginęło 96 osób. Nie żyje prezy-
dent Lech Kaczyński, jego mał-
żonka i osoby, które pełniły
w państwie najważniejsze
funkcje, w tym praktycznie całe
dowództwo armii.

– To jest nieszczęście drugie
po Katyniu. Tam nam próbo-
wano głowę odciąć i teraz też
zginęła elita naszego kraju – po-
wiedział były prezydent Lech
Wałęsa.–Niezależnieodróżnic,
strata intelektualna wielka dla
narodu.Musimyjednakwidzieć,
jak nasze życie jest mało ważne
– dodał.

Szok.Tosłowo,którenajczęś-
ciej pojawiało się w wypowie-
dziach nie tylko polityków, ale
też zwykłych ludzi. Do kata-
strofy doszło o godzinie 8.56
czasupolskiegonalotniskuwoj-
skowym w Smoleńsku. Według
wstępnych informacji, prezy-
dencka maszyna miała prob-
lemyzlądowaniem.Nalotnisku
panowała gęsta mgła. Samolot,
czterokrotniepodchodziłdolą-
dowania,aleniezdołałwykonać
tego manewru. Przy czwartej
próbiekontaktzkabinąpilotów
urwał się. Nastąpiła eksplozja.
Z maszyny pozostały tylko
szczątki. To może wydawać się
dziwne, ale nie wezwano kare-
tekpogotowia.Anijednejniewi-
dzieli świadkowie katastrofy.
Prawdopodobnie policjanci
i strażacy od razu uznali, że nikt
nie mógł przeżyć.

„Głęboko wierzymy, że nie są
prawdziwenieoficjalneinforma-
cje o tym, że nikt z obecnych

napokładzienieprzeżył” –takie
oświadczenie wydała Kancela-
ria Prezydenta. Jednak z każdą
minutą prawda była coraz bar-
dziejprzerażająca.Stronarosyj-
skabardzoszybkopodała,żeka-
tastrofy nikt nie przeżył. Już
o godzinie 10 to było pewne.

Co mogło być przyczyną tra-
gedii?Namiejscekatastrofypo-
leciał już naczelny prokurator
wojskowypłkKrzysztofParulski
z grupą prokuratorów wojsko-
wych w celu wzięcia udziału
woględzinachizabezpieczeniu
materiału dowodowego. Będą
mu towarzyszyć eksperci rosyj-
scy. Teraz, kilka godzin po kata-
strofie,aprzedustaleniamiśled-
czych,możemytylkosnućprzy-
puszczenia.

– Prezydencki samolot Tu-
154 podchodził do lądowania
nalotniskuprzedSmoleńskiem
w gęstej mgle. To zawsze wiąże
się z większym skupieniem
iuwagą.Mogłyzawieśćdwierze-
czy: albo nastąpiła awaria tech-
niczna,albopomyliłsięczłowiek
– powiedział doświadczony pi-
lotsamolotówpasażerskichDa-
riusz Sobczyński.

Pojawiły się też doniesienia,
że piloci zdecydowali się
na czwartą próbę podejścia
do lądowania. Sobczyński wy-
jaśnił,żekolejnepróbypodejścia
do lądowania to normalna pro-
cedurawsytuacji,kiedypodczas
pierwszego podejścia piloci nie
widzieli żadnych elementów
umożliwiającychimlądowanie.
Jak jednak wyjaśnił, statystyki
wskazują,żerzadkokiedyudaje
się wykonać lądowanie
za czwartym podejściem.

– Często jest tak, że piloci
po drugim podejściu decydują
się wylądować na lotnisku za-

stępczym – zaznaczył. – To byli
bardzo dobrzy piloci – dodał.

Jużogodzinie12.30 nacmen-
tarzu wojskowym w Katyniu
rozpoczęłasięmszaświętawin-
tencjiofiarkatastrofyprezyden-
ckiego samolotu.

–Wszystkowskazujenato,że
prezydentLechKaczyński,który
miałprzyleciećnasobotnieuro-
czystości w Katyniu, nie żyje –
poinformował tuż przed rozpo-
częciemmszyzebranenacmen-
tarzu rodziny ofiar zbrodni ka-
tyńskiej,żołnierzy,parlamenta-
rzystów, harcerzy i uczniów,
minister w Kancelarii Prezy-
denta Jacek Sasin.

Na wieść o wypadku wiele
osóbzaczęłopłakać.Osobystar-
sze mdlały. Kilka z nich potrze-
bowało pomocy medycznej.

– Jestem właśnie w Kancela-
rii Prezydenta – mówił nam
rano wstrząśnięty Roman
Wilkoszewski z biura praso-
wego kancelarii. – Pracownicy
pojawili się tu spontanicznie.
Chcemy być w tej tragicznej
chwili razem. Panie siedzą
przy biurkach. Dzwonią tele-
fony, a nikt nie ma siły ich ode-
brać. Wszyscy płaczą, niewyo-
brażalny szok. Kiedy rano za-
dzwonił telefon z informacją
o katastrofie, byłem święcie
przekonany, że na pokładzie sa-
molotu nie było ministra Wła-
dysława Stasiaka. Jeszcze w pią-
tek dopóźnych godzin wieczor-
nych występował w mediach,
w niedziele od rano miła być
na ważnych spotkaniach. Wy-
słałem do niego SMS-a. Odpo-
wiedzi nie było...

Minister Stasiak katastrofy
nie przeżył... – Jestem w głębo-
kimszoku.Miałemrazemzpre-
zydentem Lechem Kaczyńskim

polecieć na obchody katyńskie.
Miałem być w tym samolocie.
W ostatniej chwili zmieniły mi
się plany. Trudno mi o tym my-
śleć,acodopieromówić–mówił
Andrzej Jaworski, poseł PiS.

– Coś niesamowitego, to jest
tragiczny, dramatyczny prze-
klęty Katyń – powiedział nato-
miast były prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski. – Miejsce

przeklęte, to jakaś straszliwa
symbolika. To jest tragedia nas
wszystkich.

Pojawiły się naturalne pyta-
nia, dlaczego jednym samolo-
temleciałynajważniejszeosoby
w państwie. Czy ze względów
bezpieczeństwa nie powinni le-
cieć w turach? Tym bardziej że
samolot prezydencki był stary,
wielokrotnie naprawiany.

Wcześniej pojawiały się wie-
lokrotnie opinie, że rządowe
maszyny trzeba wymienić
na nowe.

Przed Pałacem Prezyden-
ckimzaczęłysięgromadzićsetki
osób. Flagą państwową opusz-
czono do połowy masztu.
W kraju zapanowała żałoba.
Dorota Abramowicz,
MarcinDybuk

To jest tragedia nas wszyst
MariuszLeśniewski/PAP

W katastrofie samolotu w Smoleńsku zginął m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, jego współpracow

Takwyglądałwrakprezydenckiego samolotu.Jest pewne,że niemógłwylądowaćwSmoleńsku,a pot

Tragedia wSmoleńsku

Są takie chwile i takie tragedie, w których żadne słowa, gesty nie oddadzą tego, co czujemy.
Prezydent Rzeczypospolitej oraz dziesiątki wybitnych przedstawicieli polskiej elity politycznej

zginęli w niewyobrażalnej katastrofie.

Łączymy się w bólu z ich rodzinami i bliskimi. Bolejemy nad tym, że wmiejscu,
w którymwymordowana została elita polityczna II Rzeczypospolitej,

po 70 latach w drodze na uroczystości upamiętniające tamte ofiary polskie państwo
znów straciło tak wielu swoich wybitnych obywateli. Płaczemy też zwyczajnie po ludzku,

bo wiele z tych osób osobiście znaliśmy.

Zginęli nie tylko przedstawiciele i wybitni obywatele państwa polskiego, ale też nasi koledzy,
znajomi, przyjaciele. W takich chwilach jakiekolwiek podziały tracą sens. To byli wielcy patrioci.

Dziękujemy im za to, co zrobili dla Polski.

Cześć ich pamięci
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