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WYDANIE
NADZWYCZAJNE

POLSKA W ŻAŁOBIE

Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska nie żyją. W katastrofie lotniczej zginęło

96 osób z polskiej elity, ministrowie, dowódcy sił zbrojnych, duchowni, posłowie, senatorowie
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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
Zarząd i pracownicy Polskapresse, wydawcy dziennika „Polska GazetaWrocławska”

Katastrofa w Smoleńsku - lista ofiarKatastrofa w Smoleńsku – lista ofiar

Lech KACZYŃSKI
prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Maria KACZYŃSKA
małżonka prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard KACZOROWSKI
ostatni prezydent RP
na uchodźstwie

Joanna AGACKA-INDECKA
prezes Naczelnej
Rady Adwokackiej

gen. broni Andrzej BŁASIK
dowódca Sił Powietrznych
Wojska Polskiego

Krystyna BOCHENEK
wicemarszałek Senatu

gen. dyw. Tadeusz BUK
dowódcaWojsk LądowychWP

abp gen. bryg. Miron
CHODAKOWSKI
prawosławny biskup polowy

Czesław CYWIŃSKI, prezes
Zarządu Głównego Światowe-
go Związku Żołnierzy AK

Leszek DEPTUŁA
poseł na Sejm RP

Grzegorz DOLNIAK
poseł na Sejm RP

Janina FETLIŃSKA
senator RP

Jarosław FLORCZAK
Biuro Ochrony Rządu

gen. Franciszek GĄGOR
Szef Sztabu GeneralnegoWP

Grażyna GĘSICKA
poseł na Sejm RP

gen. bryg. Kazimierz GILARSKI
dowódca Garnizonu
Warszawa

Przemysław GOSIEWSKI
poseł na Sejm RP

Mariusz HANDZLIK
minister w Kancelarii
Prezydenta

ks. Roman INDRZEJCZYK
kapelan prezydenta

Paweł JANECZEK
Biuro Ochrony Rządu

Izabela JARUGA-NOWACKA
poseł na Sejm RP

Sebastian KARPINIUK
poseł na Sejm RP

wiceadm. Andrzej KARWETA
dowódca MarynarkiWojennej

Janusz KOCHANOWSKI,
rzecznik praw obywatelskich

gen. bryg. Stanisław
NAŁĘCZ-KOMORNICKI
kanclerz orderu Virtuti Militari

Stanisław KOMOROWSKI
wiceminister obrony
narodowej

Paweł KRAJEWSKI
Biuro Ochrony Rządu

Andrzej KREMER
wiceminister
spraw zagranicznych

ks. Zdzisław KRÓL
kapelanWarszawskiej
Rodziny Katyńskiej

Janusz KURTYKA
prezes Instytutu
Pamięci Narodowej

gen. Bronisław KWIATKOWSKI
dowódca operacyjny
sił zbrojnych

Stefan MELAK
przewodniczący Komitetu
Katyńskiego

Tomasz MERTA
podsekretarz stanu wMKiDN

Janusz KRUPSKI, kierownik
Urzędu do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych

Mariusz KAZANA
dyrektor protokołu
dyplomatycznego w MSZ

Artur FRANCUZ
Biuro Ochrony Rządu
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Katarzyna PISKORSKA
przedstawiciel Rodzin
Katyńskich

BYŁY PREZYDENT POLSKI

LechWałęsa
Brak mi słów... To jest nie-
szczęście drugie po Katyniu.
Tam nam próbowano wcześ-
niej głowę odciąć i teraz też
zginęła elita naszego kraju.
Niezależnie od różnic jest to
wielka strata intelektualna dla
narodu.
Wyrwano nam po raz drugi
część elity tego kraju, będzie-
my ją długo uzupełniać. Te
braki trzeba będzie bardzo
długo szkolić, to już nie będzie
to, co było do tej pory.
Musimy jednak widzieć, jak
nasze życie jest mało ważne.
PAP

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk
Zginęli szefowie instytucji
państwowych, parlamenta-
rzyści, członkowie załogi,
księża, dowódcy sił zbrojnych,
wicemarszałkowie Sejmu,
Senatu, liderzy partii politycz-
nych. To tragedia, jakiej świat
nie widział. Zginęli także dla
wielu z nas przyjaciele i znajo-
mi. Chciałem w imieniu
wszystkich Polaków złożyć
najgłębsze wyrazy współczu-
cia i kondolencje rodzinie tra-
gicznie zmarłego pana prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego
a także rodzinom wszystkich,
którzy tam zginęli. PAP

Katastrofa w Smoleńsku to
dopełnienie strasznych ofiar
wojny, ale jednocześnie wez-
wanie dla nas do budowania
dobra wspólnego narodu.
Wiadomość ta dosięgła nas
w czasie mszy św. inauguracyj-
nej nowego prymasa Czech
bpa Dominika Duki. Jest to
dramat niewyobrażalny, trud-
no jest wyrazić słowami smu-
tek, ból, jaki odczuwa każdy
Polak. Jedynie wiara w zmar-
twychwstanie ratuje sens tej
ofiary, tego cierpienia. Wierzę,
że to nie jest daremne, że to
jest jakieś dopełnienie tych

strasznych ofiar wojny, ale jed-
nocześnie wezwanie dla nas
wszystkich, byśmy podejmo-
wali ciągle nowe wysiłki, by
przezwyciężać podziały
i angażować się w budowanie
dobra wspólnego narodu
i społeczeństwa. Czułem się
bardzo związany z panem pre-
zydentem z wielu względów.
Wizyta w Gnieźnie to był taki
moment, kiedy mieliśmy oka-
zję do bardzo osobistej rozmo-
wy. Do dziś modlę się za matkę
pana prezydenta, bo prosił
mnie wtedy o tę modlitwę.
PAP

PRYMAS POLSKI

abp Henryk Muszyński

Opinie

Katastrofa w Smoleńsku – lista ofiar

Lecąc na uroczystość przy gro-
bach katyńskich, gdzie wymor-
dowana została elita II Rzeczy-
pospolitej, w tragedii samoloto-
wej giną wspaniali ludzie, lide-
rzy, elita III RP. Ciarki przecho-
dzą po plecach. Zwykliśmy
mówić, że nie ma ludzi nieza-
stąpionych. Powiadam: tam
zginęło wielu ludzi niezastą-
pionych. Lecieli tam, żeby ucz-
cić pamięć pomordowanej elity.
Giną, nie oddawszy im tego
hołdu. To rana, którą bardzo
trudno będzie zabliźnić. Każde
nazwisko jest jak cios nożem.
Trzy z nich były mi szczególnie

bliskie... Jerzy Szmajdziński,
Jolanta Szymanek-Deresz, Iza-
bela Jaruga-Nowacka... Nie
znajduję słów, żeby wyrazić
mój żal. Trudno znaleźć jakie-
kolwiek słowo otuchy. To dra-
matyczny, przeklęty Katyń.
Kiedy się o tym dowiedziałem,
każda minuta potęgowała dra-
mat. Wiedzieliśmy, że te samo-
loty są już bardzo stare. To jest
tragedia nas wszystkich. Prze-
kazuję słowa najgłębszego
współczucia mamie, Jarosławo-
wi Kaczyńskiemu, wszystkim
bliskim, córce, rodzinie.
PAP

BYŁY PREZYDENT POLSKI

Aleksander Kwaśniewski

Ewa BĄKOWSKA
Rodzina Katyńska
Anna Maria BOROWSKA
Rodzina Katyńska
Bartosz BOROWSKI
Rodzina Katyńska
Ppłk Zbigniew DĘBSKI
członek Kapituły Orderu
Wojennego Virtuti Militari
Katarzyna DORACZYŃSKA
Kancelaria Prezydenta
Edward DUCHNOWSKI
Związek Sybiraków
Aleksander FEDOROWICZ
tłumacz języka rosyjskiego
ks. Bronisław GOSTOMSKI
Stowarzyszenie Polskich Kom-
batantówwWielkiej Brytanii
Dariusz JANKOWSKI
Kancelaria Prezydenta
O. Józef JONIEC
Stowarzyszenie Parafiada
ks. Andrzej KWAŚNIK
kapelan Rodzin Katyńskich
Wojciech LUBIŃSKI
lekarz prezydenta
Tadeusz LUTOBORSKI
Rodzina Katyńska
Barbara MAMIŃSKA
Kancelaria Prezydenta RP
Zenona MAMONTOWICZ-
ŁOJEK, przewodnicząca Pol-
skiej Fundacji Katyńskiej
Stanisław MIKKE, Rada
Ochrony PamięciWalk
i Męczeństwa
Janina NATUSIEWICZ-
-MIRER, osoba towarzysząca
Bronisława ORAWIEC-
-LOEFFLER, Rodzina Katyńska
ks. płk Adam PILCH, kościół
ewangelicko-augsburski
Leszek Solski
Rodzina Katyńska
Teresa WALEWSKA-
PRZYJAŁKOWSKA
Fundacja GolgotaWschodu
Gabriela ZYCH
Rodzina Katyńska

ZAŁOGA SAMOLOTU:

Arkadiusz PROTASIUK
Robert GRZYWNA
Andrzej MICHALAK
Artur ZIĘTEK
Barbara MACIEJCZYK
Natalia JANUSZKO
Justyna MONIUSZKO

Aleksandra NATALLI-ŚWIAT
poseł na Sejm RP

Piotr NOSEK
Biuro Ochrony Rządu

Piotr NUROWSKI
Prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego

ks. ppłk Jan OSIŃSKI
wicekanclerz Kurii PolowejWP

Maciej PŁAŻYŃSKI
Poseł na Sejm RP

bp gen. dyw. Tadeusz Płoski
biskup polowyWP

gen. dyw.Włodzimierz
POTASIŃSKI
DowódcaWojsk Specjalnych

Andrzej PRZEWOŹNIK
sekretarz Rady Ochrony
PamięciWalk i Męczeństwa

Krzysztof PUTRA
wicemarszałek Sejmu RP

ks. prof. Ryszard RUMIANEK
rektor UKSW

Arkadiusz RYBICKI
Poseł na Sejm RP

Andrzej SARIUSZ-SKĄPSKI
prezes Federacji Rodzin
Katyńskich

Wojciech SEWERYN
przedstawiciel Rodzin
Katyńskich

Sławomir SKRZYPEK
Prezes Narodowego Banku
Polskiego

Władysław STASIAK
szef Kancelarii Prezydenta RP

Aleksander SZCZYGŁO
szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego

Jerzy SZMAJDZIŃSKI,
Wicemarszałek Sejmu RP

Jolanta SZYMANEK–DERESZ
Poseł na Sejm RP

Izabela TOMASZEWSKA
Kancelaria Prezydenta

Marek ULERYK
Biuro Ochrony Rządu

Anna WALENTYNOWICZ
legenda “Solidarności”

ZbigniewWASSERMAN
Poseł na Sejm RP

WiesławWODA
Poseł na Sejm RP

Jacek SURÓWKA
Biuro Ochrony Rządu

Edward WOJTAS
Poseł na Sejm RP

Paweł WYPYCH
minister w Kancelarii
Prezydenta

Stanisław ZAJĄC
Senator RP

Janusz ZAKRZEŃSKI
aktor

Agnieszka POGRÓDKA-
WŁOCŁAWEK
Biuro Ochrony Rządu

Dariusz MICHAŁOWSKI
Biuro Ochrony Rządu



www.gazetawroclawska.pl4 | 11 kwietnia 2010 | Polska Gazeta Wrocławska

Fakty 24|PolskaKatastrofa w Smoleńsku

Na całym Dolnym Śląsku ludzie
gromadzili się wczoraj w koś-
ciołach i centrach miast, by zło-
żyć hołd ofiarom katastrofy
pod Smoleńskiem.

Około 5000 osób przyszło
po południu na wrocławski Ry-
nek. Okoliczne parkingi zapeł-
niły się autami, mieszkańcy
przyjeżdżali też do centrum
specjalnie podstawionymi
przez MPK tramwajami.

Setki wrocławian sponta-
nicznie przyłączyły się do mar-
szu dla Jezusa, który około
godz. 16.30 wyruszył spod koś-
cioła uniwersyteckiego. Wierni
modlili się w intencji prezy-
denta, jego żony, przedstawi-
cieli parlamentu, sił zbrojnych
i innych ofiar sobotniej tragedii.

Przy opuszczonych do po-
łowy masztu flagach, pod wroc-
ławskim ratuszem stanęły zdję-
cia Lecha Kaczyńskiego i zapło-
nęły setki zniczy. Wrocławianie
przynosili też biało-czerwone

wiązanki kwiatów przewiązane
kirem. – Mam wrażenie, że to
zły sen, ciągle nie mogę uwie-
rzyć w to, co się stało – mówi
Urszula Bal, studentka admini-
stracji, która zapaliła znicz
przy iglicy na pl. Solnym.

– Jestem wstrząśnięta, mimo
że ta tragedia bezpośrednio
mnie nie dotyczy. Przyjechałam
do Polski na warsztaty wokalne
i ze zdumieniem oraz wielkim
smutkiem obserwuję to, co się
teraz dzieje w waszym kraju
– mówiła nie kryjąc wzruszenia
Stephany Hall, Amerykanka
przyglądająca się tłumowi
wrocławian.

Na dwóch telebimach trans-
mitowana była msza, którą
w kościele św. Elżbiety odpra-
wił arcybiskup metropolita
wrocławski Marian Gołę-
biewski.

WeWrocławiusetki
osóbspontanicznie
przyłączyłysię
domarszudlaJezusa
imodliłyzaofiary

JustynaKościelna

W całym regionie mieszkańcy wychodzili z domów, by spotkać się z rodakami i wspólnie złożyć hołd wszystkim,

Dolnoślązacymodląsięzaofiary

Mszęwbazylice św.ElżbietyweWrocławiu celebrowali biskupi,

Dolnośląscy politycy, podobnie jak my wszyscy, zszokowani tragedią w Smoleńsku

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Rafał Jurkowlaniec

To straszna tragedia. Wszyscy
jesteśmy nią wstrząśnięci.
Trudno sobie wyobrazić
rozmiary tej katastrofy. Zginęła
elita polskiego życia publiczne-
go. Jestem myślami z rodzina-
mi ofiar tego dramatu.

WICEPREZYDENT WROCŁAWIA

Jarosław
Obremski
To niewiarygodne. Mam
poczucie ogromnej straty.
Odeszli ludzie, z których bar-
dzo wielu znałem, z wieloma

współpracowałem. Wśród nich
byli tacy, których znałem od lat
80., jak Ola Natalli-Świat.

EUROPOSEŁ PO

Jacek
Protasiewicz
W sobotę wcześnie rano dotarła
do nas szokująca informacja
o katastrofie, w której zginął
prezydent Lech Kaczyński
z małżonką. Razem z nim zgi-
nęła znaczna część elit RP. Wie-
le z tych osób to byli moi znajo-
mi, koledzy, przyjaciele, nieza-
leżnie od przynależności partyj-
nej. Jerzego Szmajdzińskiego
i Aleksandrę Natalli-Świat zna-
łem z pracy parlamentarnej

i działań podejmowanych na
rzecz Dolnego Śląska, z Grzego-
rzem Dolniakiem, Sebas-tianen
Karpiniukiem i Arkadiuszem
Rybickim byłem w jednym klu-
bie parlamentarnym, a Włady-
sław Stasiak i Sławomir Skrzy-
pek to byli moi koledzy ze stu-
diów i działalności w NZS. To
bardzo bolesna strata.

SENATOR I KADENCJI,
BYŁY REKTOR UNIWERSYTETU

WROCŁAWSKIEGO

prof. Roman Duda

Byłem w Katyniu z prezyden-
tem Lechem Wałęsą w czasie
jednej z jego pierwszych wizyt
na miejscu kaźni polskich ofi-

cerów. I nie sądziłem, że będę
świadkiem tak niewyobrażalnej
tragedii. Rzadko w historii na-
ród traci tyle czołowych posta-
ci. Trzeba pochylić się nad tym,
co się stało, z modlitwą, ale
i z nadzieją, iż państwo polskie
jest na tyle okrzepłe, że poradzi
sobie z tą tragedią. Mam na-
dzieję, że po tym, co się wyda-
rzyło, elity polskie zmądrzeją,
a naród skonsoliduje się i zro-
zumie, że ważne jest budowa-
nie, a nie spory.

EUROPOSEŁ PIS

Ryszard Czarnecki

W takich chwilach Polacy zaw-
sze się jednoczyli i chciałbym,

żeby tej jedności starczyło
na bardzo długo. Żebyśmy
mieli świadomość, że my
przemijamy, Polska zostaje.

POLITYK SLD

Marek Dyduch

Myślę, że nie dotarł do nas jesz-
cze rozmiar tej tragedii, choć
od sobotniego poranka właści-
wie o niczym innym nie mówi-
my. A przecież samolot zawsze
był dokładnie sprawdzany, pro-
cedury bezpieczeństwa bardzo
rygorystyczne. Jak wiele nie-
spodziewanych rzeczy musiało
się wydarzyć, by doszło do tej
katastrofy... A swoją drogą to
miejsce – Las Katyński – to

prawdziwe fatum dla Polski.
Myślę, że powinniśmy też
wyciągnąć wnioski. Bo kolejne
rządy, pod medialnym naci-
skiem, wycofywały się z kupna
nowych samolotów. I zawsze
wtedy padało pytanie, co jesz-
cze musi się wydarzyć, by Pol-
ska odważyła się kupić nowe,
bezpieczne samoloty dla naj-
wyższych władz.

POSEŁ PIS

Adam Lipiński

Nie będę komentował tego,
co się wydarzyło. Proszę mnie
zrozumieć, zginęło tylu moich
przyjaciół. Nie, nie mogę.
Za wcześnie. (HAN,MAR,KAK)

F
O
T
.M

IK
O
Ł
A
J
N
O
W
A
C
K
I

Przedkościołemgarnizonowymzebrałysiętłumy
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WJeleniej Górzeprzedkościołemgarnizonowymstanęły setki zniczy i kwiatów
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Wrocławianie od ranaustawiali znicze naRynku
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Wałbrzyszanie palili znicze
i kładli kwiaty pod ratuszem
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Jeleniogórzanie uczcili
JerzegoSzmajdzińskiego
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którzy zginęli pod Smoleńskiem

katastrofy
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ahomilięwygłosił prymasPolski abpHenrykMuszyński

a W niedzielę nieczynne
będą największe wrocławskie
sklepy. Zamknięte mają być
m.in. Magnolia Park, Galeria
Dominikańska, Renoma,
Pasaż Grunwaldzki, E.Leclerc
czy Korona. Nie będą praco-
wały hipermarkety Tesco,
Auchan i Carrefour. W ponie-
działek mają już pracować jak
w każdy dzień roboczy.
a W niedzielę i poniedziałek
nieczynne będą największe
wrocławskie kina. Sieci
Multikino, Helios i Cinema
City odwołały w tych dniach
seanse w całej Polsce.
a Na czas tygodniowej żało-
by narodowej odwołano
wszystkie spektakle kultural-
ne w mieście. Nie zobaczymy

m.in. musicalu „Hair” w Tea-
trze Capitol ani sztuki
„Mayday” w Teatrze Polskim
czy przedstawienia „Kartote-
ka” w Teatrze Współczes-
nym. Teatry zamknięte będą
aż do soboty.
a Większość restauracji
i pubów będzie otwarta, jed-
nak ich właściciele deklarują,
że nie będą w nich organizo-
wane imprezy z głośną muzy-
ką. Muzykę ściszono też
w sklepach.
a W niedzielę nieczynny
będzie lunapark przy ul. Ma-
zowieckiej.
a Odwołano festiwal „Ły-
kend”. Organizatorzy dokoń-
czą go 7 maja.
a Odwołano, zaplanowane

na poniedziałek, otwarcie
wystawy plenerowej ,,Arovy
Madagasikara, Chrońmy
Madagaskar”. Wystawa
(poświęcona zwierzętom
Madagaskaru), która miała
być ustawiona na ulicy
Świdnickiej, zostanie zapre-
zentowana w innym terminie.
a Lekcje we wrocław-
skich szkołach będą prowa-
dzone w poniedziałek bez
zmian, ale dyrektorzy już pla-
nują zorganizowanie apeli
dotyczących tragedii. W Szko-
le Podstawowej nr 99 przy ul.
Głubczyckiej o godz. 8 zapla-
nowano minutę ciszy.
– Będzie też ściana pamięci
– zapowiada Ewa Misiejuk,
dyrektorka. W klasach nau-

czyciele będą tłumaczyli dzie-
ciom, co się stało. – To bardzo
trudne zadanie, by wyjaśnić
małym dzieciom, jak wielka
tragedia się wydarzyła
– mówi Misiejuk.
a Wszystkie wrocławskie
urzędy będą czynne i petenci
załatwią swoje sprawy.
a W niedzielę podczas mszy
świętych w kościołach zapla-
nowano modlitwy w intencji
ofiar tragedii. MAT
a We wszystkich większych
miastach w regionie wałbrzy-
skim wyłożone zostały księgi
kondolencyjne. Odwołano
wydarzenia kulturalne i spor-
towe, m.in., rozgrywki ligowe
i koncerty. Na niedzielę,
o g. 20 zaplanowano mszę św.

w katedrze świdnickiej, o g.
19, w kościele Ojców Francisz-
kanów w Kłodzku. W Wał-
brzychu, w parafii przy ul.
Wyszyńskiego, msza św.
pod przewodnictwem bisku-
pa Ignacego Deca odbędzie
się w niedzielę o g. 12.30.
a Teatr im. H. Modrzejew-
skiej w Legnicy odwołał nie-
dzielne spektakle. Nie odbę-
dzie się także dzisiejszy kon-
cert laureatów 8. Ogólnopol-
skiego Konkursu Skrzypco-
wego „Młody Paganini”.
Centrum Kultury Muza
w Lubinie odwołało wszyst-
kie imprezy zaplanowane
na najbliższy tydzień. W nie-
dzielę zamknięto Galerie
Piastów i Gwarna,

a w Lubinie Cuprum Arenę
i sklepy należące do PSS
Społem. SEL
a W Jeleniej Górze odwołano
zaplanowany na niedzielę
spektakl teatralny „Czarna
maska”.
a Nie odbędzie się w JCK
w Jeleniej Górze poniedział-
kowy koncert zespołu Raz,
dwa, trzy. Organizatorzy nie
ustalili nowego terminu.
a W Bogatyni odwołano nie-
dzielny finał Festiwalu Małych
Form Satyrycznych. Odbędzie
się w innym terminie.
a W Łomnicy pod Jelenią
Górą odwołano niedzielny
jarmark Mała Wielkanoc.
Organizatorzy planują urzą-
dzić go w innym terminie.

Żałoba na Dolnym Śląsku. Odwołane imprezy, zamknięte sklepy, kina i teatry

Gromadzinastudziśuroczystość
nie tylko wyjątkowa, ale jedyna.
Myślę,żeniktztutajobecnychnie
przeżywał jeszcze takiej chwili,
takiegomomentuitakiejuroczy-
stości.Wjednymwypadkusamo-
lotowym, dzisiaj przed połud-
niem, zginął Pan Prezydent wraz
zmałżonką–GłowaPaństwaPol-
skiego. A wraz z nim elity naro-
dowe, polityczne, społeczne, in-
telektualne.Zginęliludzie,którzy
udali się oddać hołd modlitewny
bestialskozamordowanymofice-
rom, którzy na zawsze spoczęli
wLesieKatyńskim.

I dziwnym zbiegiem okolicz-
ności–nieodważęsiępowiedzieć
znakiem opatrzności – śmierć
złączyła jednych idrugich. Tych,
którzy leżą tam od lat siedem-
dziesięciu, i tych, którzy jechali
oddaćhołd,podtrzymaćpamięć.
I jednocześnie na tej pamięci bu-
dować nową przyszłość, przysz-
łość pokojową, przyszłość ludzi
pojednanych z Bogiem i pomię-
dzysobą.

Wszyscy pytamy: Jak to jest
możliwe?Dlaczego?

Jakoczłowiek,jestemtaksamo
bezsilny,jakwszyscytutajobecni.
Jest to pytanie, na które z całko-
witą pewnością nie znajdziemy
odpowiedzi. Natomiast stajemy
tutaj jako ludzie wierzący. Wsłu-
chujemysięwsłowaJezusaChry-
stusa Zmartwychwstałego. Sta-
jemy w przededniu Święta Miło-
sierdzia Bożego, które zostało
wprowadzone w Polsce naj-
wcześniej z wszystkich Kościo-
łów, staraniem biskupów pol-
skich,awsposóbszczególnyJana
Pawła II, którego również wspo-
minamy.

Kiedy patrzymy na te zbież-
ności w świetle wiary, docho-
dzimydoprzekonania,żeonenie
mogą być przypadkiem. Dzisiaj
staje przed nami Jezus Chrystus

Zmartwychwstały,któryjestbar-
dzopodobnydotegoJezusa,któ-
rego oglądała kiedyś w wizji sio-
stra Faustyna. Staje Chrystus
z przebitymi rękami i nogami.
Staje Chrystus z otwartym ser-
cem, jako znak Bożego Miłosier-
dzia,któredotykawszystkich.

Jestemprzekonany,żegdysły-
szeliśmy dzisiaj słowa wielbiące
Boże Miłosierdzie i dobroć Bożą,
zabrzmiało to jak bolesny zgrzyt
wnaszychsercach,boonewszys-
tkiesąprzepełnioneogromnąża-
łobą. Kimkolwiek jesteśmy, w ja-
kichkolwiekpoglądach,tatrage-
dia, ten dramat, dotknął nas
wszystkich. Jest wielkim dniem,
tygodniemżałobynarodowej.

Będziemywracalidotegomo-
mentu,dotejmyśliidotegopyta-
nia, które zostało postawione
na początku. Będziemy wracali
iszukaliświatła.Niejestprzypad-
kiem,żezotwartegosercaJezusa
wychodzi jedyny promień
światła,któryjestzdolnycośnie-
coś oświetlić tę rzeczywistość.
Możeniedokońca.

Jeden z dziennikarzy powie-
działmidzisiaj:„przeklętatazie-
mia,gdzieległotyluPolaków.Jak
gdybyniewystarczyłotejpotwor-
nej hekatomby ofiar tych, którzy
tamspoczywają”.

Po ludzku, trudno się dziwić
takim wnioskom i takim rozwa-
żaniom. Ale warto wiedzieć, że
Ten,któryzawisłnakrzyżu,rów-
nież był przeklęty. Słowa Księgi
Powtórzonego Prawa mówią:
„Przeklęty,ktozawisłnadrzewie
krzyża”.Jakoskazaniec,niespra-
wiedliwie skazany podwójnym
sądem: i ludzkim, i religijnym.
I wziął na siebie wszystkie
krzywdy, wziął na siebie wszyst-
kie niesprawiedliwości, które
mogąspotkaćczłowieka.

A św. Paweł w nawiązaniu
dotegotekstupowienam:„Wziął
nasiebie przekleństwo i sam stał
się przeklętym”. Przeklętym
przez ludzi po to, by to przekleń-
stwo,tobrzemię,tenciężarobró-
cićwbłogosławieństwo.Bowraz
zNimzłączenisąciwszyscy,któ-
rzyniesprawiedliwieumierają,ci,
którzyzostalitamwymordowani,
i ci, którzy zginęli w tragicznym
wypadku. Jechali ze słowami
modlitwy.Ijestemprzekonany,że
zginęli ze słowami wołania skie-
rowanymi do Tego, który jest Pa-
nemŻycia.

TenChrystus,któryongiśsta-
nął w Wieczerniku, jest dziś po-
śródnas.Zmartwychwstały.Sam
Bóg w Jezusie Chrystusie przy-
chodzidonaszjedynymwswoim
rodzajuświatłem,któredajenam
równieżnadzieję.Św.Piotrpowie:
„nowąnadzieję”.Zweryfikowaną
nadzieję, nadzieję, która sięga
poza grób. A św. Paweł powie:
„zwycięską nadzieję”. W której
wierze możemy spotkać się
ztymi,którzywsposóbnieocze-
kiwany odeszli i stanęli przed
TronemBożym.(...)

Chrystus Zmartwychwstały
staje dzisiaj pośród nas ze swoim
orędziem nadziei. I to nie takiej
taniej nadziei, która jest słowem
rzuconym na wiatr. Ale nadziei

kogoś, kto żył, cierpiał, umierał
jako skazaniec, przeszedł przez
śmierć i zwyciężył śmierć. I dziś
jawi się przed nami jako żyjący.
Ogląda go we wspaniałej wizji
święty Jan Ewangelista, na-
tchniony wizjoner na wyspie
Patmos. „Nie lękajcie się. Nie lę-
kajcie się. Ja jestem alfa i omega,
początekikoniec.Byłemumarły,
a jestemżyjący”.

Żyjącym bez reszty jest tylko
iwyłącznieBóg.Boonjestżyciem
samym.ŻyjącymjesttakżeChry-
stus,któryprzeszedłprzezśmierć
i – jak mówi św. Paweł – „zwycię-
żyłśmierć,bydaćnamnadzieję”.

Adzisiejszamodlitwamówiła:
„miłosierdziepozwalanamprze-
konać się, jak wielki jest chrzest,
jak potężny jest Duch, jak cenna
jestkrew,którązostaliśmyodku-
pieni”.Takwielki jestchrzest.Bo
to jest jedyny ze znaków, który
pozwala nam przekroczyć gra-
nicę śmierci. To jest jedyny ze
znaków, którego zadatki otrzy-
mujemyjużbezpośredniopona-
rodzeniu. Po to, aby nasze życie
przestało być bytowaniem ku
śmierci, a stało się coraz pełniej-
szą formą ku pełni zycia.

Jeżeli w tej perspektywie spoj-
rzymy na ten wielki dramat, do-
strzeżemy, że skończyło się
wszystkoto,coludzkieiczłowie-

cze. Ale zaczęła się nowa rzeczy-
wistość,nowyświat.(...)

Jakcennajestkrew.Niewinnie
przelanakrewnaszychoficerów
i żołnierzy, którzy od 70 lat leżą
w ziemi rosyjskiej, ukraińskiej
i innych. A także i na ziemi pol-
skiej. My, żyjący, jesteśmy bene-
ficjentami tego i doświadczamy,
że to nie była krew daremna, bo
dzisiaj żyjemy w wolnej Ojczyź-
nie. Wierzymy, że [daremne nie
były – red.] także wysiłki tych
i modlitwy tych, którzy spieszyli
natemiejscakaźni,byzłożyćtam
swój dar modlitwy, a złożyli swe
życie.

Wierzymy, że ta śmierć rów-
nieżprzyczynisiędotego,bysca-
liła serca Polaków tak, jak scaliła
dzisiaj w żałobie. By scaliła
wdziałaniu,byscaliławjedności
duchowej, która jest potrzebna,
by to dziedzictwo pojednania, to
dziedzictwo szukania pełnej
prawdy,todziedzictwozbliżania
narodów, mogło być kontynuo-
wane. Cena jest przeogromna.
Stajemy tutaj w duchu modlitwy
zazmarłych,aletakżezarodziny
osierocone. Niezależnie od tego,
czyznaliśmytych,którzyzginęli,
czy nie znaliśmy, jesteśmy
z Wami, ukochani, we wspólno-
cie modlitwy, solidarni w bólu,
smutkuimodlitwie.

I ta modlitwa w tym momen-
cie jest bodaj tak potrzebna, by
niepowiedziećkonieczna,byśmy
nieuleglibezwzględnemusmut-
kowiirozpaczy. (...)

Trzeba nam modlić się, ale to
niewystarczy.Trzebanamzabie-
gać, by z ofiar tych, którzy spie-
szylizmodlitwąizginęli,zrodziło
się dobro. Tak jak ze śmierci Je-
zusazrodziłosiężycie.Pototuje-
steśmy.Modlimysięzazmarłych,
wspieramyżywychnasząmodli-
twą i modlimy się za nas tutaj
obecnych.Abyśmyztejofiarypo-
trafiliczerpaćsiłęimocdojeszcze
większego zaangażowania, by
zbliżać ludzi, by służyć naszej
umiłowanejOjczyźnie.Bypodjąć
te ofiary, które są potrzebne – by
nie powiedzieć konieczne – aby
coraz więcej w nas było dobra,
miłości, przebaczenia, pojedna-
nia.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
wszystkimzmarłymwieczneod-
poczywanie.Amen.

Skrótypochodząodredakcji.

Jechali oddać hołd, azłożyli życie

Wsobotę,w legnickiej katedrze,odprawionomszę żałobną

Śmierćzłączyła tych,
którzy leżą tamod lat
siedemdziesięciu,
i tych,którzy jechali
tamoddaćhołd
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Homilia wygłoszona w sobotę w kościele garnizonowym we Wrocławiu
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W roku 2005 ja i Michał
Karnowski pojechaliśmy do So-
potuprzeprowadzić–dlatygod-
nika„Newsweek”–wywiadzLe-
chemKaczyńskim,wtedyprezy-
dentem-elektem. Przyjął nas
w swoim mieszkaniu. Uderzyła
mnie panująca tam atmosfera
– duże, typowo inteligenckie,
z masą książek i pełne takiego
specyficznego rozgardiaszu,
który cechuje ludzi wyluzowa-
nych i szczęśliwych. Gdzie no-
wych gości wita się winem wy-
ciąganymzjakiegośzakamarka,
córka wpada, żeby powiedzieć,
żewychodzi,ażona,paniMaria,
zawszepełnaspecyficznego,tro-
chę rubasznego poczucia hu-
moru, nie waha się strofować
pana domu, ale robi to z wyraź-
nymprzymrużeniemoka.

To nie było ognisko domowe
człowieka nadętego, zapatrzo-
nego w siebie, apodyktycznego.
Widać było, że w tym domu lu-
dziesądlasiebienawzajempart-
nerami.

Uderzyłamniezwłaszczarola
zwierząt. Psy i koty (nie pamię-
tam, ile ich w sumie było) czuły
się w tym mieszkaniu równie
swobodnie,jakludzie.Możnaby
nawet rzec, że były trochę roz-
puszczone(jedenztychpiesków
nawetmniedziabnął).Toichroz-
pieszczenie wynikało z miłości,
jakąimtamnajwyraźniejokazy-
wano.Zciepła,którebiłoodpani
i pana tego domu. Lech Kaczyń-
skibyłczłowiekiempełnymcie-
płaiinteligenckiejkindersztuby.
Wartotozapamiętać.

Nie chcę iść drogą ludzi, któ-
rzy po śmierci profesora Broni-
sława Geremka, w równie tra-
gicznymwypadku,przedstawiali
go jako ofiarę jego politycznych
przeciwników i wykorzystywali
jegopogrzebdotyradwymierzo-
nychwlustracjęiIVRzeczpospo-
litą. Oczywiście, że tragicznie
zmarły prezydent był polity-
kiem, więc jako polityk sam nie-
razostroatakował,ibywałatako-
wany.Toatrybutpolitykiwogóle,
a polskiej, niestety, w szczegól-
ności. Warto jednak mieć świa-
domość,żedoczepianymuwize-
runekosobywyniosłejimściwej
nie miał wiele wspólnego z rze-
czywistością. Świętej pamięci
LechKaczyńskibyłimpulsywny,
nie potrafił czasem wytrzymać
stresuzwiązanegozpolitycznym
starciem,alemiałwielkieserce.

Otymsercunajlepiejmoglisię
przekonaćci,którzymieliokazję
zajrzećzafasadęoficjalnychmin
i gestów, którymi zasłania się
po trosze każda postać pub-
liczna.Otopodbudynkiemwar-
szawskiego ratusza, w którym
urzędował w latach 2002-2005,
stoi starsza, kaleka kobieta. Ka-
czyński,wprowadzającwzakło-
potanie swoje urzędnicze oto-
czenie,sprowadzajądoswojego
biura,dowiadujesię,ocojejcho-
dzi.Ustaliwszy,żekobietamarzy
o podróży na grób papieża Jana
Pawła II, każe ją tam wysłać
zapieniądzemiasta.

Takichhistoriibyłomnóstwo
iniemiałotonicwspólnegozbaj-

kami o dobrym carze. W takich
sytuacjach reagował po prostu
intuicyjnie,częstoidącnaskróty.
Jak wtedy, gdy wojował z mini-
stremsprawwewnętrznychLud-
wikiem Dornem o to, żeby rato-
wać stado łabędzi, któremu gro-
ziła likwidacja w związku
zepidemiąptasiejgrypy.

Bywałtegozpowoduwyśmie-
wanyzaplecamialbonawetpub-
licznie krytykowany, ale on już
taki po prostu był – człowiek,
który potrzebującemu oddałby
ostatniąkoszulę.Wtymzawierał
się zresztą także i etos tego inte-
ligenckiegodomu,jakizobaczy-
liśmy my, dziennikarze, w 2005
roku. Stąd jego wyjątkowo emo-
cjonalnystosunekdotradycjiSo-
lidarności, której nie postrzegał
tylko jako tarana rozbijającego
komunizm. Stąd zajęcie się pra-
wem pracy – swoich kolegów
z obozu dla internowanych
w1982rokupotrafiłzadziwićwy-
kładami o przepisach kodeksu
pracy...wNRD.Stądlekkosocja-
lizujące poglądy społeczno-go-
spodarcze. I stąd oburzenie, gdy

jego współpracownicy w pałacu
prezydenckim napomknęli mu,
że może zasiedliby w jakichś ra-
dachnadzorczych.

Lech Kaczyński był człowie-
kiem odważnym. Nie była to
odwaga straceńczego rycerza,
a jednak już w marcu 1968 roku
we dwóch, razem z bratem bliź-
niakiem, wyszli na ulicę, aby za-
manifestowaćsprzeciw.Bylistu-
dentamipierwszegorokuprawa,
synami powstańczej warszaw-
skiejrodzinyzŻoliborzaipopro-
stu ryzykowali. Potem ryzyko-
wali jeszczewielerazy.

W książce „O dwóch takich…
AlfabetbraciKaczyńskich”,którą
napisałemzMichałemKarnow-
skim,bardzoszczerzeopowiadał
o swoim akcesie do antypeere-
lowskiej opozycji w 1977 roku.
O swoich wahaniach, wręcz po-
czuciu rozdwojenia. Z jednej
strony naukowiec Gdańskiego
Uniwersytetu,któryzakładaro-
dzinęibardzochcezrobićdokto-
rat. Z drugiej – konspirator kol-
portujący z Warszawy do Trój-
miasta nielegalne druki.
Człowiek uwielbiający życie to-
warzyskie, przyjmujący znajo-
mych, tych z normalnego, „cy-
wilnego” życia, albo biegający
do nich z żoną „po kominkach”,
jak to nazywał językiem z tam-
tychczasów.Apotemwpuszcza-
jący do tego samego mieszkania
Bogdana Borusewicza czy An-
drzeja Gwiazdę. Ludzi inwigilo-
wanych przez SB. Ludzi, o któ-
rych było wiadomo, że wiązały
sięznimikłopoty.

To poczucie, że trzeba i warto
ryzykować, zaprowadziło go
w 1980 roku do strajkującej
Stoczni Gdańskiej. Wszedł bez
wahania na jej teren, jak sam

opowiadał,bezubraniana zmia-
nę,izostałnakilkanaściednira-
zemzrobotnikami,choćniebyło
wiadomo, czym skończy się to
wyjątkoworyzykownewystąpie-
nie przeciw władzy. Zaangażo-
wanie w Solidarność zaprowa-
dziło go na prawie rok do obozu
internowanych, potem był waż-
nym działaczem podziemnego
związku, mniej znanym, bo lata
stanu wojennego po części wy-
wróciły dawne opozycyjne hie-
rarchie, a przecież niezastąpio-
nym. W sierpniu 1988 roku raz
jeszcze znalazł się na terenie
Stoczni Gdańskiej przyłączając
się do kolejnego strajku, który
zwiastował już rozmontowanie
systemu.Pytanyprzeznaspola-
tach,czyLechWałęsamógłprze-
skoczyć przez stoczniowe ogro-
dzenie(pewienposełwówczasto
kwestionował), uśmiechnął się
figlarnie: „Panowie, nawet nam
zJarkiemsiętoudało”.

To zaprowadziło go po 1989
roku do polityki demokratycz-
nego państwa. I tu pojawia się
pewne pęknięcie, wątpliwość.
Gdy pisałem kilka lat temu syl-
wetkę Lecha Kaczyńskiego, po-
seł Tomasz Nałęcz zauważył:
„Gdyby nie miał brata, byłby
pewnie teraz profesorem Uni-
wersytetuGdańskiegoolewico-
wych przekonaniach”. I coś
w tym jest, Lech Kaczyński nie
sprawiał wrażenia urodzonego
polityka,nasalisejmowejsięmę-
czył, ciążył raczej ku funkcjom
państwowym(prezesNIK,mini-
ster sprawiedliwości, prezydent
Warszawy) niż ku aktywności
wPorozumieniuCentrum,apo-
temwPrawieiSprawiedliwości.

Nie ukrywał też nigdy, że
uznaje brata za swojego ideo-

wego przewodnika – od czasu,
gdy w 1968 roku pomaszerował
zanimnastudenckądemonstra-
cję. Ale właśnie ta jego pewna
niepolityczność, objawiająca się
czasemnerwowościąinapadami
złego humoru, czyniła go głę-
boko ludzkim. Równocześnie
pomimo całej swojej profesor-
skości, a potem prezydenckości
pozostał wyznawcą polityki
w dawnym, nieco romantycz-
nym stylu. Stąd nie tylko jego
słowneszarżeistarciazwpływo-
wymi grupami i środowiskami,
którym często się narażał, ale
takżetakieryzykowneruchy,jak
choćby wyprawa do Tbilisi

w2008roku,wobliczurosyjskiej
agresji na Gruzję. Można było
mieć wątpliwości, czy politycz-
nie była do końca przemyślana.
Ale dalecy politycznie od niego
polscydziennikarze,którzysłu-
chali prezydenta przed gruziń-
skim parlamentem, jak mówi
owspólnymlosieiwspólnychza-
grożeniach obu narodów, mieli
łzywoczach.

Równocześniezaśtrzebanaz-
wać Lecha Kaczyńskiego czło-
wiekiem skomplikowanym. Nie
pasował do końca ani do lewicy,
anidoprawicy.Choćzprawicąłą-
czyły go ważne punkty progra-
mowe, na przykład twardy sto-
sunek do przestępczości, był
równocześnie na przykład za-
przysięgłym feministą. To nie

była wcale poza ani szukanie ta-
niego poklasku – nie tylko lubił
się otaczać kobietami i zmuszał
swoich współpracowników, aby
byli wobec nich szarmanccy, ale
wierzył w świat, w którym będą
onemiaływięcejdopowiedzenia
niżwchwiliobecnej.

Był tak naprawdę politykiem
nowoczesnym. Nie w sensie
formy, ta była archaiczna: kiedy
kazano mu się fotografować
z psami dla kolorowych pism,
oburzał się, że to męczenie
zwierząt. Ale w sensie treści
– był.

Tymczasem pomińmy nie-
mądre ataki i złośliwości – na
przykład za to, że żona przynio-
słamudoprezydenckiegosamo-
lotu kanapki w reklamówce. Ale
ciąg paradoksów uczynił go dla
części elit i mediów symbolem
zaściankowości i obskuranty-
zmu.Trudnoowiększąniespra-
wiedliwość, ale i nieporozumie-
nie. Na pozycje rzekomego ob-
skuranta zepchnął go żarliwy
patriotyzm, który kazał mu się
upominać o bohaterów wszyst-
kich polskich zrywów. Który
uczynił go kustoszem polskiej
pamięci. W tym sensie jego
śmierć w samolocie lecącym
do Katynia była śmiercią na po-
sterunku.

Był politykiem tak naprawdę
mocno nieśmiałym i przeżywa-
jącymkonfliktyzprzeciwnikami.
Toprawda,prezydenturępotrak-
towałbardziejjakonarzędziere-
alizacji idei własnych i swojego
brataniżjednoczeniawszystkich
sił politycznych, ale płacił tego
cenę – zmęczenia, zjadliwych
atakówiwystępowaniawskórze
bojownika, za czym nie przepa-
dał.Paradoksjegopołożeniauo-

sabiałnajlepiejjegozłożonysto-
sunek do Donalda Tuska – do
któregomiałżalzaostrośćkolej-
nych starć, a zarazem po ludzku
nadal lubił. Ich spotkania przy-
pominały kontredans rozstań
i powrotów starej, doświadczo-
nej pary. Przy czerwonym winie
potrafili się wspólnie odprężyć,
nawetjeślinastępnegodniaczuli
się zmuszeni znowu źle o sobie
mówić.

Ta tragedia to dla dziennika-
rza politycznego punkt wyjścia
do nieustannych wspomnień
oróżnychludziach.Ożarliwym,
oddanym państwu, a nie partii
idealiścieWładysławieStasiaku,
szefie Kancelarii Prezydenta.
Orzecznikuprawobywatelskich
Januszu Kochanowskim, z któ-
rym zawsze umawiałem się
na kawę, z czego w końcu nic
nie wychodziło. O posłance le-
wicyIzabelliJarudze-Nowackiej,
z którą uśmiechnęliśmy się
do siebie w Sejmie na dzień
przedkatastrofą.O…

Lech Kaczyński pozostanie
w mojej pamięci jako nerwowy
człowiek,którywczasiewywia-
dówchodziłpogabinecieprezy-
denta Warszawy, odpalając pa-
pierosa od papierosa. I który
w towarzystwie żony przyjmo-
wałzawszeszczególną,przepra-
szającąminę,jakbychciałpowie-
dzieć:„Wybaczmi,duszko”.

Pozostanie też jako polityk,
zktóregoposunięciaminiezaw-
sze się zgadzałem (choć nazwa-
łemgonajlepszymprezydentem,
jakiego miała Polska po 1989
roku), i którego parę razy swoją
pisaniną dotknąłem, może na-
wet zraniłem. Nie będzie już
nigdy okazji, żeby to sobie wy-
tłumaczyć.

Szczerzeopowiadał
oakcesiedoopo-
zycji,owahaniach.
Wybrał jednakryzy-
ko i temubyłwierny

PiotrZaremba

Wyznaczył sam sobie rolę kustosza polskiej pamięci, co w oczach niektórych uczyniło z niego obskuranta

LechKaczyński–politykodważny
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Byłczłowiekiemtak
naprawdęmocno
nieśmiałym.Onźle
sięczułnapolitycz-
nych barykadach

Katastrofa w Smoleńsku

Był archaicznyw formie,ale nowoczesnyw treści.Nie pasował do żadnego schematu–prawicowegoczy lewicowego
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Życzliwa ludziom, serdeczna,
pełnawewnętrznegociepła–ta-
kie opinie powtarzają znajomi
Marii Kaczyńskiej, żony prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. Ma-
ria Kaczyńska razem ze swoim
mężemi94innymiosobamizgi-
nęławczorajwkatastrofiesamo-
lotu w Smoleńsku. Para prezy-
denckaudawałasięnaobchody
70.rocznicymordukatyńskiego.
– Nie miała w sobie żadnej
sztuczności, pompy. Kiedyś po-
wiedziała mi, że nie lubi, kiedy
krytykujęjejmęża,alezwieloma
moimi poglądami się zgadzała
– wspomina prof. Magdalena
Środa.

MariaKaczyńskaurodziłasię
w Machowie. Jej matka Lidia
była nauczycielką, ojciec Cze-
sławMackiewiczleśnikiem.Ro-
dzina Mackiewiczów przybyła
nateren dzisiejszej Polski z Wil-
na.OjciecMariiKaczyńskiejwal-
czyłwwileńskiejpartyzantce,je-
den z jego braci w szeregach
II Korpusu gen. Andersa pod
MonteCassino,drugibratzginął
w Katyniu.

„Często mówię, że zaczęłam
swojeżyciezopóźnieniem.Uro-
dziłam się z wadą serca, dlatego
rodzice bardzo się o mnie trosz-
czyli. Byłam dzieckiem chowa-
nym pod kloszem, nie mogłam
bawić się na podwórku. W pew-
nym momencie byłam w kiep-
skim stanie, miewałam częste
krwotoki.Zaprzyjaźnionylekarz
zalecił zmianę klimatu. Mama
postanowiła zabrać mnie i brata
na długie wakacje do Rabki.
Po kilku miesiącach stwierdziła,
że górskie powietrze nam służy
i do Złotowa już nie wróciliśmy.
Mamabyłasilnąkobietą,niebała
się zmian. Wynajęła pokój u gó-
rali, potem znalazła pracę wy-
chowawczyni w sanatorium dla
dzieci i tak zostaliśmy na stałe
wRabce”–mówiławwywiadzie
udzielonym miesięcznikowi
„Pani”. Właśnie w Rabce Maria
Kaczyńska skończyła szkołę
podstawową i liceum ogólno-
kształcące. Jak mówią jej zna-
jomi, była pilną i dobrą uczen-

nicą. Ale wybrała uczelnię
nadrugimkońcuPolski–studio-
wała w Sopocie na Wydziale
Transportu Morskiego Wyższej
Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj
Uniwersytet Gdański). Poukoń-
czeniu studiów podjęła pracę
w Instytucie Morskim w Gdań-
skuwpracownibadańkoniunk-
turalnych,gdzieprzeprowadzała
badania perspektyw rozwoju
rynkówfrachtowychnaDalekim
Wschodzie. – Bardzo inteligent-
na,błyskotliwa,wszechstronnie
wykształcona – charakteryzuje
prof.Środa.Mówiłapoangielsku
ifrancusku,znałajęzykihiszpań-
ski i rosyjski. Inny znajomy pre-
zydenckiejparydodaje,żeMaria
Kaczyńskabyłaosobąniesłycha-
nieotwartąnawiedzę, intereso-
wała się sztuką, teatrem, mu-
zyką,baletem.Zawszelubiłapo-
dróżować, bo dzięki temu
poznawała życie i obyczaje in-

nych narodów. Może właśnie
dlategowybrałaWydziałTrans-
portuMorskiego.

W Gdańsku, w 1976 roku, po-
znałaosześćlatmłodszegoLecha
Kaczyńskiego. Chłopaka z czu-
pryną czarnych loczków przy-
prowadziładoniejponoćprzyja-
ciółka.Jednazwersjimówi,żeza-
mieszkaliwbliskimsąsiedztwie.
Inna, nieoficjalna, że Lech po-
mieszkiwałpoczątkowouświeżo
upieczonej magister i szybko
przypadli sobie do gustu.
„Trudnojestopowiedzieć,jaksię
rodzi miłość. Leszek był ciepły,
troskliwy, miałam do niego za-
ufanie.Wiedziałam,żejeślicośmi
obiecał, to dotrzyma słowa. Im-
ponował mi wiedzą, doskonale
znał historię, tę prawdziwą wer-
sję. Zdawałam sobie sprawę, że
prawda jest inna niż to, czego
uczono mnie w szkołach” – mó-
wiła Kaczyńska w jednym z wy-
wiadówprasowych.

Dwa lata po pierwszym spot-
kaniu Maria Kaczyńska wyszła
zaLecha,aw1980rokuurodziła
mucórkęMartę.Podługimurlo-
pie macierzyńskim nie wróciła
do pracy zawodowej, ale zajmo-
wała się wychowaniem córki,
tłumaczeniami z języków an-
gielskiego i francuskiego, lek-
cjamiorazwspomaganiemmęża

w działalności opozycyjnej
i podziemnej.

Kiedy w 2005 roku Lech Ka-
czyński wygrał wybory prezy-
denckie,okazałosię,że,przynaj-
mniej na początku, lepiej pełni
funkcjereprezentacyjneniżmąż
i doskonale sprawdza się tam,
gdzie obecność głowy państwa
nie jest obowiązkowa.

– Bycie prezydentową zmie-
niło moje życie. Bardziej, niż mi
się wcześniej wydawało – mó-
wiła Maria Kaczyńska w ostat-
nim udzielonym wywiadzie dla
tygodnika „Wprost”. – Mimo
ceny,jakąmusiałamzapłacić,nie
żałuję tych lat. Miałam przecież
dozrobieniatyleciekawych,po-
żytecznych spraw.

Ale też była bardzo aktywną
pierwszą damą. Jako specjalny
wysłannik prezydenta RP
uczestniczyła w wielu uroczy-
stościach międzynarodowych.
1lutego2006rokupodjęławPa-
łacu Prezydenckim księżniczkę
Annę. Wspierała działalność
charytatywną. Objęła patronat
nad wieloma akcjami dobro-
czynnymi (m.in. galą charyta-
tywną z okazji 60-lecia Fundu-
szu Narodów Zjednoczonych
narzeczDzieciUNICEF).9listo-
pada 2006 roku została matką
chrzestnąpierwszegopolskiego
samolotu myśliwskiego typu
F-16 Jastrząb.

Coraz śmielej wyrażała też
swoje poglądy na tematy, któ-
rymi żyła opinia społeczna.
W lutym 2007 roku opowie-
działa się za pozostawieniem
Doliny Rospudy w nienaruszo-
nym stanie. 8 marca 2007 roku
podpisała się pod apelem ko-
biet mediów do parlamenta-
rzystów o pozostawienie bez
zmian zapisu konstytucji doty-
czącego ochrony życia, co roz-
juszyło ojca Tadeusza Rydzyka.
W marcu 2008 roku Maria Ka-
czyńska poparła zapłodnienie
metodą in vitro, jednak zdecy-
dowanie wyraziła sprzeciw,
aby taki zabieg był finanso-
wany z budżetu państwa. 13
maja 2007 roku wraz z Ludmiłą
Putin otworzyła Dom Polski
w Petersburgu.

Skutecznie ocieplała wizeru-
nek prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Niektórzy twierdzą na-
wet, że była jego największym
atutem. Zawsze uśmiechnięta,
miła, skromna i bardzo ludzka.
– Mąż zwraca się do mnie, uży-
wającróżnychzdrobnień.Mówi
do mnie kochanie, maluszku,
maluszyku, babusiku, babi-
szonku, babuszku – śmiała się
w jednym z wywiadów. W tym
udzielonym tygodnikowi
„Wprost” mówiła:

–Jakąmamradędlamojejna-
stępczyni? Postępować zgodnie
ze swoim sumieniem. Być sobą,
nie zmieniać się pod wpływem
urzędu. Ja w każdym razie zaw-
sze byłam sobą.

Skutecznieocieplała
wizerunekprezydenta
LechaKaczyńskiego.
Byłajegowielkim
atutem

DorotaKowalska

Maria Kaczyńska zawsze była u boku swojego męża, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W sobotę siedziała
wsamolocie,którymprezydenckaparaleciałanaobchody70.rocznicymordukatyńskiego.Zginęłarazemzmężem

Todziękiniejtrwałwpolityce
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Jeśli miałbym wskazać postaci,
które odegrały największą rolę
w walce o wolność i przyszłość
Gruzji, prezydent Kaczyński
byłby na jednym z czołowych
miejsc. Myślę, że podobnie
uważa naród gruziński. Dlatego
nadamy mu pośmiertnie tytuł
Bohatera Narodowego Gruzji.

Jestcośniewiarygodniezłego
wjegotragicznejśmierciorazjej
symbolice. Ale jego spuścizna,
którązostawiłwpostaciemocji,
polityki,relacjimiędzyludzkich
i jego ciepłego serca, przetrwa
wszystko inne i zostanie tu dla
kolejnych pokoleń.

PREZYDENT GRUZJI

Micheil Saakaszwili

Opinie

Głębokim bólem napełniła
mnie wiadomość o tragicznej
śmierci pana prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, jego żony
oraz osób, które towarzyszyły
mu w drodze do Katynia.
Spośród nich pragnę wymie-
nić pana Ryszarda Kaczoro-
wskiego, byłego prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie, biskupa polo-
wego Wojska Polskiego Tadeu-
sza Płoskiego, prawosławnego
arcybiskupa polowego Mirona
Chodakowskiego oraz ewan-
gelickiego duszpasterza polo-
wego księdza Adama Pilcha.

Wszystkie ofiary tego drama-
tycznego wypadku – parla-
mentarzystów, polityków,
przedstawicieli wojska
i Rodzin Katyńskich i inne
osoby – polecam łaskawości
miłosiernego Boga. Niech
przyjmie ich do swojej chwały.
Rodzinom tych, którzy zginęli,
oraz wszystkim Polakom skła-
dam szczere kondolencje
i zapewniam o mojej duchowej
bliskości. Na ten trudny czas
wypraszam dla narodu pol-
skiego szczególne błogosła-
wieństwo wszechmogącego
Boga. PAP

PAPIEŻ

Benedykt XVI

Wiadomość o tragedii i śmierci
mojego drogiego przyjaciela,
Pana Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego, jego małżonki Marii i in-
nychczołowychosobistościspo-
śród władz polskich i parlamen-
tarzystów, przyjęliśmy
z olbrzymim bólem, szokiem
i zdumieniem. Katastrofa ta jest
ciężkim ciosem dla narodu pol-
skiego i całego świata. Przyjaciel
mój, Prezydent Kaczyński, nale-
żał do liderów tych olbrzymich
zmian, jakie w ostatnich latach
zaszły w Polsce; reprezentował
Polskę niepodległą, demokra-
tycznąinowoczesną.

WtrakciewieluspotkańzPre-
zydentem Lechem Kaczyńskim
dostrzegłem w nim wybitnego
męża stanu, zdeterminowanego
w działaniach dla rozwoju włas-
nego kraju, głoszącego wartości
demokracji i postępu. Prezydent
KaczyńskiijegomałżonkaMaria
przyczynilisiędopogłębieniare-
lacji między narodami polskim
i żydowskim, mieli również ol-
brzymiwkładwzabliźnianieran
przeszłości oraz budowanie
wspólneji lepszejprzyszłości.

Państwo Izrael pochyla czoło
iłączysięzWamiwgłębokiejża-
łobie.

PREZYDENT IZRAELA

Szymon Peres

Jestem głęboko wstrząśnięty
wiadomością o katastrofie.
Pozwolę sobie przekazać
wszystkim Polakom wyrazy
głębokiego współczucia
w imieniu moim i moich roda-
ków. Prezydent Kaczyński
swoje życie poświęcił trosce
o ojczyznę. Celem jego starań
była wolna Polska w wolnej
Europie. Uświadamiał nam
potrzebę podtrzymywania
pamięci o zbrodniach narodo-
wego socjalizmu i reżimu
komunistycznego i ich ofia-
rach. Takim go zapamiętamy.
PAP

PREZYDENT NIEMIEC

Horst Köhler

MariaKaczyńskadoskonale sprawdzała sięw roli pierwszej damy
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Aleksandra Natalli-Świat miała
włoskichprzodków(stądniety-
powe nazwisko – Natalli, choć
niemiałatemperamentupołud-
niowejWłoszki–jejrodzinapo-
chodziła z Włoch północnych).

–Kłótliwaniejestem.Rzeczy-
wiście dużo mówię i lubię dużo
mówić.Częstomisięwłączanie-
kontrolowany słowotok – opo-
wiadała szczerze dziennika-
rzom naszej gazety.

Właściwieniktniezauważył,
jak z niepozornej ekonomistki
zatrudnionej w urzędach pań-
stwowych,apotemratuszu,wy-
rósł ceniony polityk. Mało kto
zdawał sobie sprawę, że Alek-
sandra Natalli-Świat – nazy-
wana przez przyjaciół Olą –
od wielu lat pasjonuje się poli-
tyką.

–Jeszczenastudiachdziałała
wNiezależnymZrzeszeniuStu-
dentów – wspomina Jarosław
Obremski,wiceprezydentWroc-
ławia. – W latach 80. blisko
współpracowała z Adamem Li-
pińskim. Była odważną dziew-
czyną.

Studia na wrocławskiej Aka-
demii Ekonomicznej ukoń-
czyła w 1982 roku. Pracowała
w różnych instytucjach, przez
jakiś czas zajmowała się

na przykład statystyką ekono-
miczną, aż w końcu trafiła
do biura prezydenta Wrocła-
wia, Bogdana Zdrojewskiego.
W 2000 roku, przez kilka mie-
sięcy prowadziła mu nawet
biuro senatorskie.

– Była wesoła, pamiętam, że
zawsze uśmiechała się, lubiła
żartować – opowiada Jarosław
Obremski.

A Aleksandra Natalli-Świat,
choć nie lubiła plotkować,
z uśmiechem opowiadała, że
„Jarek Obremski i Bohdan
Aniszczyk to dwa największe
łasuchy w urzędzie. Obaj prze-

padają za słodyczami”. Zna-
jomipodkreślali,żechoćniena-
wiązuje łatwo przyjaźni, jak już
obdarzy kogoś zaufaniem, jest
lojalna dobólu. Śmiali się, że je-
śli ktoś chce sprawić przyjem-
ność Oli, powinien jej kupić...
mysz. Pluszową, ceramiczną,
plastikową, byle nie żywą.

–Znajominampomagają,do-
kupują kolejne sztuki... Jest ich
dużo.Myszymajątodosiebie,że

strasznieszybkosięrozmnażają
–śmiałasię wrozmowiedlana-
szej gazety.

W pracy samorządowej
zdobyła ekonomiczne do-
świadczenie – była w zarzą-
dzie MPK i przez krótki czas
wiceprezesowała wrocław-
skiemu SPA. W instytucjach
komunalnych zajmowała się
oczywiście finansami.

Koledzy z pracy opowiadali,
żeAleksandraNatalli-Światbyła
perfekcjonistką. Zawsze świet-
nie przygotowana. Ona sama
podkreślała, że każdą rzecz
można zrobić jeszcze lepiej. Ale
twardo stała na ziemi, nie oglą-
dała się za siebie.

– Jest wiele rzeczy, których
mogłamnierobić,któremogłam
lepiejzrobić, inaczej.Alestaram
się sobie tego nie przypominać,
nie wracam do tego. Mówię so-
bie: „Stało się, trudno, zam-
knięty rozdział”. Nie ma co pła-
kaćnadrozlanymmlekiem.Sta-
ramsiępatrzećwprzyszłośćinie
„dołować się” przeszłością
–opowiadałanamwmaju2009
roku.

Praca zawodowa pracą zawo-
dową.Niewieluorientowałosię,
że wolny czas poświęcała poli-
tyce.Jużnapoczątkulat90.wstą-
piła do Porozumienia Centrum
JarosławaKaczyńskiego.Iodrazu
została wybrana do naczelnego

kierownictwa PC. Potem próbo-
wała swoich sił w innych prawi-
cowych ugrupowaniach, aż
w końcu znalazła swoje miejsce
wPrawieiSprawiedliwości.

W2005wrocławianiewybrali
ją do Sejmu. Oczywiście z listy
PiS.Wparlamencieprzewodni-
czyłaKomisjiFinansówPublicz-
nych i dała się poznać jako pra-
cowityposeł.Prawieodrazutra-
fiła na listę najlepszych posłów
w rankingu tygodnika „Poli-
tyka”.

Pracowitość,świetneprzygo-
towanie, merytoryczne podej-
ście do pracy podkreślali jej sej-
mowikoledzy,nawetcizopozy-
cji. W 2007 r. ponownie została
posłanką PiS z Wrocławia, a rok
późniejpartyjnikoledzywybrali
ją na wiceprezesa Prawa i Spra-
wiedliwości.

Jej sejmowe koleżanki, nie
tylko z PiS, podkreślały, że zaw-
szebyłanienagannieubrana,za-
piętanaostatniguzik.Możedla-
tego w ubiegłym roku znalazła
się na ustach całej Polski. Prawo
iSprawiedliwośćogłosiło,żebę-
dzie wraz z Grażyną Gęsicką
„nową twarzą PiS”. Na pytanie,
jak to jest być twarzą Prawa
iSprawiedliwości,odpowiadała:
„Nie wiem. W moim przekona-
niu moja twarz nadal jest moją
twarzą.Iniepodlegałatransfor-
macji”.

Staram się patrzeć
w przyszłość.
Nie ma co płakać
nad rozlanym
mlekiem...

HannaWieczorek
RobertMigdał

ALEKSANDRANATALLI-ŚWIAT, wrocławska posłanka Prawa iSprawiedliwości. Strzegła swojej prywatności, za to

Wielka skromność, pracowitość

– Uważam się za spełnionego
w tym, co robię – Jerzy Szmaj-
dziński mówił w czerwcu ubie-
głego roku dziennikarzom na-
szej gazety.

Byłyministerobronynarodo-
wej, poseł legnicko-jeleniogór-
ski,wicemarszałekSejmu,wice-
przewodniczącySLDikandydat
tej partii w tegorocznych wy-
borach prezydenckich, zginął
w Smoleńsku dzień po swoich
urodzinach. 9 kwietnia skoń-
czył 58 lat.

***
Zrównoważony, ważył każde

słowo. Siła spokoju. Rzadko
można było zobaczyć, jak
ponoszą go nerwy. Nawet
w mocno podbramkowych sy-
tuacjach,atakowanyniewygod-
nymi pytaniami, zawsze uśmie-
chał się tak, jakby go nic nie ru-
szało.

Z równowagi wyprowadzała
go jedynie niekompetencja in-
nych, brak wyobraźni i krótka
pamięć. Sam te ważniejsze
sprawy zapisywał na żółtych
karteczkach, które przylepiał
dosłownie wszędzie.

Ludzi zjednywał poczuciem
humoru. Znany był zciętego ję-
zyka („Komisja śledcza ds.
Orlenu doprowadzi do tego, że

będą przesłuchiwani klienci
stacjibenzynowych”)orazszyb-
kich i trafnych ripost („Kto miał
media, ten przegrywał wybory,
więc życzymy PiS-owi na tej
drodze wszystkiego dobrego”).

Był wytrawnym politykiem.
Wielu przeciwników z prawej
strony bało się konfrontacji
znim, czy to w TV, czy w Sejmie.

Prywatnie – był bardzo cie-
pły, rodzinny. Domator.

– Potrafię być wrażliwy. Tak
zostałem wychowany przez
mamę i tatę. Mówiąc szczerze,
wdomu nam się nigdy nie prze-
lewało,wzwiązkuz czymtobu-
dowało moją wrażliwość. Wy-
chowywałem się w trudnych
czasach – dodawał.

***
Urodził się we Wrocławiu.

W latach 50., czasie dzieciń-
stwa, uwielbiał bawić się w woj-
nę w zagruzowanym jeszcze
mieście.

– Do 13. roku życia mieszka-
łem na ul. Konopnickiej, potem
przeprowadziliśmy się na Gra-
biszynek – w okolice pl. Pereca
i ul. Grabiszyńskiej. Mieszkali-
śmy 700-800 metrów od Wyż-
szej Szkoły Wojsk Zmechanizo-
wanych, więc siłą rzeczy wojna
była jedną z naszych ulubio-
nych zabaw – mówił, wspomi-
nając dzieciństwo.

Ukończył Akademię Ekono-
miczną we Wrocławiu (w 1975
roku). Od początku lat 70.
do 1990 roku był członkiem
PZPR (jeszcze na studiach dzia-
łał w Socjalistycznym Związku
Studentów Polskich), aw latach
80. zasiadał w Komitecie Cen-
tralnym.Od1999r.działałwSo-
juszu Lewicy Demokratycznej.
Powolipiąłsięposzczeblachka-
riery: był m.in. szefem Sejmo-
wej Komisji Obrony Narodowej,
ministrem obrony narodowej
(w rządach Leszka Millera
i Marka Belki).

***
Ale polityka nie była jego ca-

łym światem. Lubił teatr. Nie
było premiery w Wałbrzychu,
LegnicyczyWrocławiu,którąby
opuścił.

– Dla mnie rozwój człowieka
to nie tylko ćwiczenie ciała, to
także rozwój duchowy. Teatr,
któryrozwijawyobraźnię–opo-
wiadał z przejęciem.

No i sport. Jego wielka pasja
(w latach 1983-1991 był działa-
czem Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego,anawetprzezdwalata
jego wiceprezesem). Ale nie in-
teresowało go tylko „rządzenie
w sporcie”. Grał w piłkę ręczną,
nożną, w koszykówkę.

Ostatnio – tenis (uwielbiał
rozgrywać mecze, szczególnie

zeswoimprzyjacielemAleksan-
drem Kwaśniewskim, byłym
prezydentem RP).

– Sport ukształtował mój
charakter – opowiadał w wy-
wiadach.–Sportyekstremalne?
Nie dla mnie. Ja lubię gry zespo-
łowe, drużynowe.

***
Miał swoje słabości. Zmagał

sięznadwagą.Samstosowałka-
puścianą „dietę Kwaśniew-
skiego”,którą...wymyślił.–Naz-
waliśmy ją „dieta Kwaśniew-
skiego”,botolepiejbrzmiałoniż
„dieta Szmajdzińskiego” – opo-
wiadał.

Ale stosował ją krótko. Jeść
zupę z kapusty dał radę tylko
kilka dni. Uległ łakomstwu.
Uwielbiał bowiem słodycze
(zwłaszcza blok: połamane wa-
felki z chałwą). Starał się jednak
ciągle dbać o linię. Pilnował się.
–Bostylmojegożycianiejestdo-
bry – opowiadał. – Samochód,
samolot,dotegodochodzistres.
Naraziejednakniemamproble-

Popularny,szanowa-
ny,zdobywał tysiące
głosów–wostatnich
wyborachdostał ich
aż42724

RobertMigdał

JERZYSZMAJDZIŃSKI, legnicko-jeleniogórski poseł SLD. Miał wielkie plany na przyszłość: chciał walczyć o fotel

Politykaniebyłajegocałym
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– Poznałam Aleksandrę
Natalli-Światjeszcze,kiedypra-
cowała we wrocławskim samo-
rządzie–opowiadawrocławska
posłanka PO Ewa Wolak. – Była
bardzo skromna, zawsze świet-
nie przygotowana. Widać to
było,kiedystawałanasejmowej
mównicy.Aprzytymbardzoza-
angażowana w dolnośląskie
sprawy. Spotykałyśmy się cza-
sem na różnych imprezach,
na przykład dożynkach.

Chętnie mówiła o swojej
pracy poselskiej, koncepcjach
gospodarczych Prawa i Spra-
wiedliwości.Rzadkopublicznie
wspominała o rodzinie: mężu,
matceibracie.Czasemudawało
się jedynie namówić ją na zwie-
rzenia, gdzie spędzała wakacje.

– Każdemu z nas potrzebna
jestprywatność.Jasięztegocie-
szę. Moje życie prywatne jest
po to, żeby odpocząć od tego, co
robię w pracy. Epatowanie pry-
watnością nie jest w dobrym
guście – podkreślała.

Mieszkała razem z mężem
i mamą na jednym z wrocław-
skich blokowisk, w niedużym
mieszkaniu, w którym, oprócz
porcelanowych myszy, od pod-
łogi aż po sufit półki uginały się
od książek.

I to stały różne książki, nie
tylko poważne dzieła ekono-
miczne,dużobyłokryminałów,

bo chętnie je czytała. Pod jed-
nym warunkiem: żeby nie były
zbyt krwawe, makabryczne. Jej
ulubioną autorką była Agata
Christie, chętnie sięgała też
poweneckiekryminałyAmery-
kanki Donny Leon.

Podkreślała,żejest związana
z Wrocławiem i Dolnym Ślą-
skiem.Opowiadała,żedoPolski
centralnejporazpierwszypoje-
chała jako nastolatka i przeżyła
szok. Bo miasta były jakieś inne
– kamienice budowane nie
jednaprzydrugiej,małosecesji,
mało czerwonej cegły...

Ostatnimiczasynarzekała,że
ma coraz mniej wolnego czasu.
Brakowałogonapodróże,októ-
rychmarzyła,atakżenasporti...
taniec. Bo jako mała dziew-
czynka chciała tańczyć.

– Bardzo lubię tańczyć, choć
teraz zdarza mi się to bardzo
rzadko – opowiadała nam.

Czasu też nie miała na swoją
drugą pasję – sport.

– Uwielbiam wszystko, co
związanezesportem,pozaspor-
tamiwalki.Nielubię, jaksiębiją.
Niestety, nie ma już we Wrocła-
wiudobrejkoszykówki.Akiedyś
chodziliśmy z mężem i bratem
namecze.Bardzotolubiłam,od-
poczywałam wtedy. Szalika
nie miałam, ale miałam trąbkę
–wspominała wrozmowiezna-
szą gazetą.HAN,RSM

Katastrofa w Smoleńsku

Kiedy Władysław Stasiak
został mianowany minis-
trem spraw wewnętrznych
– zresztą najmłodszym w hi-
storii Polski – we Wrocławiu
zagotowały się telefony. Nic
dziwnego, urodził się tutaj,
studiował i miał mnóstwo do-
brych znajomych w stolicy
Dolnego Śląska. Ryszard Czar-
necki, mówiąc o nim, podkre-
ślał: „Sądzę, że to jeden z lep-
szych eksportów z wrocław-
skiego rynku”.

– To był rok, chyba, 1987. Ja
kończyłem studia, a Władek
był gdzieś w połowie swoich.
Rozmawialiśmy o tym, co by
się działo, gdyby Polska była
niepodległa. I usłyszałem: By-
łoby pasjonujące, żeby te
służby, najbardziej skomuni-
zowane, mundurowe, przy-
wrócić Polakom, tak żeby
służyły Polsce” – wspomina
wiceprezydent Wrocławia Ja-
rosław Obremski. Dodaje
z uśmiechem: rok później zo-
stał szefem straży podczas
studenckich strajków. Sam się
zgłosił.

Władysława Stasiaka, jako
szefa ochrony studenckich
strajków z 1988 r. na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, pamię-
tają wszyscy. Mówią o tym po-
seł Grzegorz Schetyna,
eurodeputowany Ryszard
Czarnecki, szef SPA Paweł
Skrzywanek. I wszyscy do-
dają, że dobrze spisał się w tej
roli.

Schetyna, sekretarz gene-
ralny Platformy Obywatel-
skiej, studiował razem ze Sta-
siakiem historię. Mówiąc
o nim, wymieniał jednym
tchem: „Prymus, najlepszy
student, zawsze przygoto-
wany, zaangażowany intelek-
tualnie. Jasna postać”.

Wiceprezydent Wrocławia,
choć z wykształcenia jest che-
mikiem, poznał Stasiaka
także w czasie studiów, razem
działali w ruchu katolickim.

– Działał w podziemiu
– wspominał Obremski. – Pi-
sał artykuły do „Ruchu Mło-
dych Katolików”. Mówił po hi-
szpańsku, angielsku i francu-
sku, czym nam bardzo
imponował wtedy.

Znajomi z czasów studiów
nie przypominają sobie, żeby
chodzili z Władysławem Sta-
siakiem na piwo. Po chwili za-
stanowienia mówili: „On
w ogóle nie pił. Ale nie był fa-
natycznym abstynentem. Ta-
kim, który z politowaniem pa-
trzył na kogoś, kto zaczyna
trzecie piwo”.

Paweł Skrzywanek podkre-
ślał: To był superkumpel.
I wyliczał: Świetny student,
poliglota, podróżnik, wywo-

dzi się z rodziny o dużych tra-
dycjach patriotycznych, bar-
dzo wierzący. Największą
chyba przygodą Stasiaka
w czasie studiów była, zda-
niem znajomych, wyprawa
do Peru.

– Chyba się wtedy zaczął
nawet uczyć keczua – przypo-
minał sobie Obremski.

Władysław Stasiak z Wroc-
ławiem pożegnał się na po-
czątku lat 90. W 1990 roku
startował do rady miejskiej.
Był kandydatem Komitetu
Obywatelskiego. Chyba jako
jedyny z listy Komitetu nie do-
stał się do Rady. Wtedy zdecy-
dował, że chce skończyć Kra-
jową Szkołę Administracji
Publicznej w Warszawie.
Ukończył ją w 1993 roku,
wcześniej zdążył jeszcze od-
być staż w Dyrekcji General-
nej Policji Państwowej
w MSW Republiki Francu-
skiej.

I szybko zaczął robić ka-
rierę. Najpierw w Najwyższej
Izbie Kontroli, później jako
wiceprezydent w warszaw-
skim ratuszu pod wodzą Le-
cha Kaczyńskiego – gdzie od-
powiadał za bezpieczeństwo.
Lech Kaczyński, powołując go
na wiceprezydenta Warszawy,
powiedział, że Stasiak będzie
jego „szeryfem”. Potem został
szefem Biura Bezpieczeństwa
Narodowego i sekretarzem
Rady Bezpieczeństwa Naro-
dowego przy obecnym prezy-
dencie, by wreszcie – w 2007
roku – dostać nominację
na ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji. Prezy-
dent Kaczyński, zaprzysięga-
jąc go na tym stanowisku, mó-
wił o nim jako o „uczciwym
do bólu” człowieku „o wyso-
kim poziomie kompetencji”.

Po przegranych przez PiS
wyborach Stasiak wrócił
do Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego. A w lipcu 2009 r.
został powołany na stanowi-
sko szefa Kancelarii Prezy-
denta RP.

– Nie zmienił się, kiedy za-
czął robić karierę – mówił
Obremski. – Kiedy spotykali-

śmy się w Warszawie, zawsze
pytał: Jarek, masz jak wrócić,
może cię gdzieś podwieźć?
Stąd wiem, czego słuchał w sa-
mochodzie. Miał wszystkie
płyty Jacka Kaczmarskiego.

Dla Pawła Skrzywanka li-
czyło się co innego. To, że
w kontaktach osobistych był
miłym i otwartym człowie-
kiem, ale ma mocny kręgosłup
i niewzruszone zasady, jeśli
chodzi o sprawy zawodowe.

– Dziennikarze go lubili, ła-
two nawiązywał kontakt, był
dowcipny. Miał takie tro-
chę himilsbachowskie poczu-
cie humoru – wspominał.
– A przy tym charakteryzo-
wała go rzadka umiejętność
trzymania języka za zębami,
kiedy tego wymaga sytuacja,
nigdy nie był autorem żad-
nego przecieku, nie gadał
tylko po to, żeby pokazać, jaki
jest ważny.

Urzędnicy z warszawskiego
ratusza dobrze go wspomi-
nali. Mówili o nim: Kompeten-
tny, rzeczowy, nie obnosił się
ze swoją funkcją, zawsze
uprzejmy.

– Podwładni w stołecznym
magistracie chyba go lubili,
choć czasem mi się żalił, że
ciągle mówią: „Panie wicepre-
zydencie, a we Wrocławiu
to robią tak...” – opowiadał
Obremski.

Może dobra opinia, jaką po-
zostawił po sobie w stołecz-
nym ratuszu, spowodowała,
że nieoficjalnie mówiło się
o nim jako o kandydacie
Prawa i Sprawiedliwości
na prezydenta Warszawy
w zbliżających się wyborach
samorządowych.

Wrocławscy znajomi Sta-
siaka jednym głosem podkre-
ślali, że był to kryształowo
uczciwy człowiek, zawsze do-
brze merytorycznie przygoto-
wany do pracy, jak się zaczynał
czymś zajmować, to chciał po-
znać tę dziedzinę od początku
do końca.

A jakim był jeszcze człowie-
kiem? Bardzo dobrze wycho-
wanym. Wszyscy wspominają,
że ilekroć do pokoju, w którym
przebywał, wchodziła kobieta,
podrywał się. Wstawał zawsze
także wtedy, kiedy kobieta
mówiła w jego obecności.

– Miał świetne maniery,
może nawet był w tym trochę
staroświecki – opowiadali.
– A przy tym nie był konflik-
towy, znajomi zawsze mogli
na niego liczyć.

Wielu ludziom podobało
się jego poczucie humoru, pa-
miętają, że lubił wysyłać żar-
tobliwe esemesy. Ale przede
wszystkim był świetnym, pro-
państwowym urzędnikiem.

Władysława Stasiaka opła-
kuje matka i żona.HAN

Miałświetnemanie-
ry,możenawetbył
wtymtrochęstaro-
świecki. Niebył
konfliktowy...

HannaWieczorek

WŁADYSŁAW STASIAK, szef Kancelarii Prezydenta RP. Wrocławianin,
przy którym wszyscy czuli się bezpiecznie

Wszyscysązgodni:
byłuczciwydobólu
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chętnie mówiłao polityce

i uśmiech

mów z przyciasną marynarką,
kołnierzykiem – zapewniał.

Jego znajomi twierdzą, że był
prawdziwym facetem, ale czu-
łym,o wielkim sercu. Miał wiel-
kie – i dla ludzi, i dla zwierząt.
Przed laty zaangażował się
w obronę fok kanadyjskich.

– Nie można dawać zgody,
żeby kilkumiesięczne zwie-
rzątka tak traktować, tak be-
stialsko zabijać. I to tylko po to,
żeby ktoś mógł sobie nosić
ładną torebeczkę z foczej skóry
– opowiadał z przejęciem, py-
tany, czemu tak zaciekle bronił
tychzwierząt.Aledopiąłswego.
Parlament Europejski przyjął
stosowne rozporządzenie w tej
sprawie; Polska nie może spro-
wadzać futer fok, które są zabi-
jane w okrutny sposób.

***
Wrocław, kariera w Warsza-

wie, ale i tak jego serce cały czas
mocno biło w Sudetach.

– Moi rodzice poznali się
w Sobieszowie koło Jeleniej
Góry, tam zawarli związek mał-
żeński i wszystko wskazuje, że
tam zostałem poczęty – wspo-
minał i dodawał: – Góry ko-
cham. Jak mijam Dobromierz
i widzę Sudety, to czuję się na-
prawdę dobrze. To taki mój (...)
wyjazd do innego, spokojniej-
szego świata – mówił.

Odkilku kadencji był posłem
legnicko-jeleniogórskim.Popu-
larny, szanowany, zawsze zdo-
bywałwieległosów(wostatnich
wyborach dostał ich 42 724).

***
Cały czas w ruchu, cały czas

działał. – Bo mnie rozpiera
energia – śmiał się. Snuł plany
na przyszłość. W tym roku
chciał zawalczyć o fotel prezy-
denta RP, a potem... – Niewy-
kluczone, że koniec mojej ka-
riery politycznej to byłaby pre-
zydentura Jeleniej Góry – mó-
wił całkiem poważnie.

Ale jego świat to nie tylko
polityka: ta duża i ta mała. Zaw-
sze starał się znaleźć czas dla
rodziny: dwójki dzieci (Ag-
nieszki i Andrzeja), żony (Mał-
gorzaty)...–Dogadujemysię.Lu-
bimy ze sobą być. I chociaż to
jest taki czas, kiedy dzieci nie-
chętnie jeżdżą z rodzicami,
to my jesteśmy wyjątkiem
– opowiadał. – Rodzina to
dla mnie port. Oaza (...). Kiedy
przyjeżdżam do domu, mam
ochotę włożyć spodnie od
dresu, bluzę i się wyłączyć – do-
dawał.

Nie zdążył zrobić wielu za-
planowanych rzeczy...

– Ciągle mi brakuje czasu,
żeby w wielu sprawach być lep-
szym – zwierzał się.RSM

prezydenta Polski. Nie zdążył...

światem
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Jeszcze nigdy w historii Polski
nie zginęła jednocześnie tak
wielka liczba osób z najwyż-
szych władz kraju. – Zginęła
elita Rzeczypospolitej – mówi
Lech Wałęsa, legendarny przy-
wódca Solidarności i pierwszy
prezydent RP. – To jest niesz-
częściedrugiepoKatyniu.Wyr-
wano nam po raz drugi część
elity tego kraju, będziemy ją
długouzupełniać,długoszkolić,
to już nie będzie to, co było. Mu-
simy jednak widzieć, jak nasze
życie jest mało ważne – dodał.

Tak oto doszło do tragedii.
7.23 Prezydencki samolot

Tu-154 startuje z lotniska
w Warszawie. Do odprawy nie
zgłaszasięZofiaKruszyńska,se-
kretarka prezydenta RP. Stani-
sław Żelichowski, szef klubu
parlamentarnego PSL, odstąpił
miejsce w samolocie koledze
Wiesławowi Wodzie.

Około8.15białoruskiesłużby
kontroli lotuinformująpolskich
pilotów, że w okolicach Smo-
leńska panują bardzo złe wa-
runki atmosferyczne.

8.56 Maszyna rozbija się
w rejonie Pieczerska w czasie
podejścia do lądowania na lot-
nisku wojskowym Siewiernyj
pod Smoleńskiem. Naoczni
świadkowie opisują, że samo-
lot skrzydłem zahaczył
o drzewa około dwóch kilome-
trów przed pasem startowym.
Następnie runął na ziemię i sta-
nął w płomieniach. Świadko-
wie nie słyszeli eksplozji, jedy-
nie głuche uderzenie o ziemię.
Szczątki prezydenckiej ma-
szyny były rozrzucone w pro-
mieniu kilkuset metrów.

Według rosyjskich źródeł,
w okolicach Smoleńska była gę-
sta mgła, a przed podejściem
dolądowaniamaszynakilkarazy
okrążyła lotnisko. Samolot naj-
prawdopodobniejnieznajdował
się w osi pasa, oznacza to, że
schodziłdolądowaniaokołosie-
demdziesięciu metrów obok
niego. W ostatniej chwili piloci
na polecenie wieży kontroli lo-
tówstaralisiępodnieśćmaszynę.

Andriej Jesjenikow, rzecznik
prasowy władz obwodu smo-

leńskiego, powiedział, że rosyj-
skie służby lotniskowe, ostrze-
gając polskiego pilota przed gę-
stą mgłą, proponowały mu, by
zrezygnował z lądowania na
wojskowym lotnisku w Smo-
leńsku. Sugerowały mu skiero-
wanie się na lotnisko w Mińsku
na Białorusi albo w Moskwie.

Ostatecznie jednak przy-
znały, że pogoda pozwala na lą-
dowanie,aleostatecznadecyzja
w tej sprawie miała należeć
do polskiego pilota.

– Pilot podjął niezależną de-
cyzję i postanowił lądować
w Smoleńsku – powiedział
Jesjenikow.

Wcześniej na wylądowanie
w Smoleńsku nie zdecydował
się rosyjski wojskowy samolot
transportowy Ił-76. Po pierw-
szej próbie odleciał do Moskwy.
Nasz jednak zdecydował się
wylądować.

Przed 9.00 pojawiają się
pierwsze nieoficjalne informa-
cje o katastrofie.

Szef MSZ Radosław Sikorski
wtrybiepilnyminformujeo tra-
gedii najważniejsze osoby
wpaństwie.–Byłomoimstrasz-
nym, smutnym obowiązkiem
poinformowanie o tym pre-
miera, marszałka Sejmu i Jaro-
sława Kaczyńskiego – powie-
dział Sikorski w rozmowie zRa-
diemZet.–Takjakpani,premier
płakał, gdy się dowiedział – po-
wiedziałministerdoreporterki.

Premier Donald Tusk
w Gdańsku miał uczestniczyć
w konferencji „Idea Polski XXI
wieku” zorganizowanej dziś
przez Instytut Badań nad Go-
spodarką Rynkową. Zamiast
na konferencję, samochodem
jedzie do Warszawy.

Rzecznik MSZ Piotr Pasz-
kowski informuje, że najpraw-
dopodobniejniktnieprzeżyłka-
tastrofy prezydenckiego samo-
lotu.

9.05 Na miejsce tragedii do-
cierają pierwsze rosyjskie ekipy
ratownicze. Oni już wiedzą, że
nikt nie mógł przeżyć tej trage-
dii. Z prezydenckiej maszyny
zostały tylko szczątki.

9.26Ministerstwo Spraw Za-
granicznych potwierdza, że
doszłodokatastrofy.Niepodaje

jednak liczby ofiar. Nie wia-
domo jeszcze, co stało się z parą
prezydencką.

9.36Ekipyratowniczeugasiły
płonący prezydencki tupolew
– informuje polskie MSZ.

9.41 Rosyjskie ministerstwo
ds.sytuacjinadzwyczajnychpo-
daje, że w katastrofie polskie-
go prezydenckiego tupolewa
zginęło 87 osób.

9.49 Centrum Informacyjne
Rządu informuje, że premier
Donald Tusk jest w drodze
z Gdańska do Warszawy.

9.54 Gubernator obwodu
smoleńskiegoinformuje,żenikt

nie przeżył katastrofy prezy-
denckiegosamolotu.Wiadomo,
że zginęło 96 osób.

10.04PrezydentRosjiDmitrij
Miedwiediewpowołałspecjalną
komisję do zbadania przyczyn
katastrofy polskiego samolotu.
Będzie jej przewodniczył pre-
mier Rosji Władimir Putin. Pre-

zydent Rosji wysłał także
na miejsce wypadku ministra
do spraw nadzwyczajnych
Siergieja Szojgu. Premier zapo-
wiada, że ciała ofiar zostaną
przetransportowane do Mos-
kwy.Tamjużodniedzielibędzie
można dokonywać identyfika-
cji.

10.25MarszałekSejmuBroni-
sław Komorowski wraca z Trój-
miasta do Warszawy – poinfor-
mowała kancelaria marszałka.

10.36 Wszystko wskazuje
na to, że prezydencka para nie
żyje – informuje rzecznik Mini-
sterstwa Spraw Zagranicz-

nych Piotr Paszkowski.
10.55 MSZ Rosji potwierdza:

nikt nie przeżył katastrofy.
11.06 Wszyscy pasażerowie

polskiego samolotu prezydenc-
kiego zginęli – potwierdziło ofi-
cjalnie MSZ.

11.30 Minister sprawiedli-
wości Krzysztof Kwiatkowski
powołuje specjalną komisję,
która ze strony polskiej ma wy-
jaśnić okoliczności katastrofy
prezydenckiego samolotu.
Kwiatkowski powiedział, że
zdecydował o wszczęciu pol-
skiego śledztwa, niezależnego
od prac rosyjskich prokurato-

MariuszStaniszewski

96osób,wtymprezydenckaparaMariaiLechKaczyńscy,zginęłonapokładzierządowegosamolotupodczaslądowania

Druga tragedia katyńska. Drugi

Samolot Tu-154M
Produkowany od 1971 do 2008 r.
Wypadkowość: 1 wypadek na 1 041 000   
Wycofane z użycia z powodu awarii: 64    
Ostatni duży wypadek: 168 osób zginęło 
kiedy Tu-154 irańskich linii Caspian Air    
od Teheranu.

godz. 7:23
Samolot
z Prezydentem Polski
Lechem Kaczyńskim,
jego Małżonką
     i 88 pasażerami
      wylatuje z Warszawy.
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9.54Gubernator
obwodu
smoleńskiego
informuje,żeniktnie
przeżyłkatastrofy

METROPOLITA KRAKOWSKI

abp Stanisław
Dziwisz
O godzinie 12 rozdzwonił się
dzwon Zygmunta. Dziś
obwieścił Krakowowi i Polsce
żałobę po stracie pierwszego
człowieka w państwie: prezy-
denta, a także jego żony
i wybitnych przedstawicieli
władz i społeczeństwa pol-
skiego. Co nam pozostaje?
Wielki ból i żałoba. Tak jak
pięć lat temu świat się zatrzy-
mał przy umierającym Janie
Pawle II, tak dzisiaj Polska
wstrzymała oddech, dowiadu-
jąc się o tej wielkiej tragedii.
PAP

POSŁANKA LEWICY

Krystyna Łybacka

Jerzy Szmajdziński wczoraj
miał urodziny. Składałam mu
życzenia i żartowaliśmy
o pewnej cezurze czasowej,
którą te urodziny wyznaczają.
Będzie go niezwykle brakowa-
ło, był bardzo ważną postacią
polskiej lewicy, niekwestiono-
wanym autorytetem. To
ogromna strata dla polskiego
parlamentaryzmu, polskiej
lewicy oraz jego najbliższych.
Ta tragedia powinna nam
uświadomić, że całe zacietrze-
wienie i spory polityczne
mogą w pewnym momencie
legnąć w gruzach. PAP

Stało się to w 70. rocznicę nie-
wyobrażalnej tragedii, jaką jest
zbrodnia katyńska. Dziś
dochodzi do tego dramat ogól-
nonarodowy, ogólnopaństwo-
wy i ogólnoludzki. Ci, którzy
dziś zginęli, to ludzie walczący
o prawdę w narodzie, o wol-
ność narodu, ludzie, którzy
odrzucali fałsz. Trudno sobie
wyobrazić większy dramat
o takim wymiarze ogólnona-
rodowym. Kiedy dowiedzia-
łem się o tym, uświadomiłem
sobie, dokąd oni lecieli, gdzie
za chwilę miały się rozpocząć
uroczystości na cmentarzysku

katyńskim. A więc modlitwa,
współczucie i zjednoczenie
narodu wobec wartości, wokół
których zawsze osnute były
nasze wspomnienia o braciach,
którzy zginęli w Katyniu. A dziś
dochodzi ten wielki dramat, ta
wielka katastrofa, która spowo-
dowała odejście tylu ludzi ze
sceny politycznej i życia naro-
du. Z Lechem Kaczyńskim zna-
liśmy się, można powiedzieć,
od zawsze, od czasów komuni-
stycznych. Bywał u mnie
w mieszkaniu, a więc jest mi
szczególnie bliski.
PAP

ARCYBISKUP SENIOR GDAŃSKI

abp Tadeusz Gocłowski

Opinie

Gdy kilka minut po godzinie
9 odebrałem telefon z infor-
macją, że Lech Kaczyński nie
żyje, pomyślałem, że to zawał
serca. Chwilę potem dotarła
do mnie wieść o katastrofie
samolotu. Nagle zrozumiałem,
że wielu moich przyjaciół,
kolegów nie ma wśród
żywych. Z niektórymi ostro się
ścieraliśmy, ale w obliczu
nieszczęścia o tak ogromnej
skali nagle nasze spory poli-
tyczne przestają być ważne.
Nie jest to czas, by zadawać
sobie pytania: co dalej? To
pora, by pomyśleć o tych, któ-

rzy pozostali, o ich rodzinach.
Szczególnie wraca do mnie
myśl o matce braci Kaczyń-
skich, pani Jadwidze, starszej,
dystyngowanej i ostatnio cięż-
ko chorującej kobiecie,
doświadczonej śmiercią uko-
chanego syna. Dziś nie chcę
mówić o przyszłości polskiej
polityki. To temat na pojutrze.
Co będzie? Może nadejdzie
pora, by przewartościować
nasze dotychczasowe spory.
Pytając o sens tego, co zdarzy-
ło się w sobotę rano, należy
pamiętać, że śmierć jest zna-
kiem dla żywych.

POSEŁ PIS

Tadeusz Cymański

Prezydencki samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania
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raz zginęła elita naszego kraju

rów. Minister dodał, że na miej-
sce katastrofy pojedzie zespół
prokuratorów z Polski. Polska
czekateraznapozwolenierosyj-
skiej strony w tej sprawie.

11.33PremierTuskrozmawia
przez telefon zszefem rządu Fe-
deracji Rosyjskiej Władimirem
Putinem na temat katastrofy.
Tusk informuje Putina o chęci
swojego przylotu do Smoleń-
ska.

11.37 Na cmentarzu wojsko-
wym w Katyniu rozpoczyna się
msza żałobna w intencji ofiar.

12.00W Krakowiezabrzmiał
dzwon Zygmunta.– Co nam po-

zostaje: wielki ból i żałoba
– mówi metropolita krakowski
kard. Stanisław Dziwisz.

12.40 Premier Tusk rozma-
wia z prezydentem Dmitrijem
Miedwiediewem.Rosyjskiprzy-
wódca zapewnia, że polscy pro-
kuratorzy bardzo szybko do-
staną wizy, aby mogli natych-
miast podjąć pracę na miejscu
katastrofy.

13.00 Zaczyna się specjalne
posiedzenie Rady Ministrów
pod przewodnictwem Donalda
Tuska.

13.42Rosyjskie ekipy pracu-
jące na miejscu tragedii odna-

lazły pierwszą czarną skrzyn-
kę.

13.45 Marszałek Sejmu Bro-
nisław Komorowski informuje,
że zgodnie z Konstytucją Rze-
czypospolitej obejmuje obo-
wiązki głowy państwa. Jedno-
cześnie ogłasza tygodniową ża-
łobę narodową.

14.19 Takiego dramatu
współczesny świat nie widział
– mówi premier Donald Tusk.
Składa kondolencje rodzinie
prezydenta oraz bliskim
wszystkich, którzy zginęli w ka-
tastrofie. Informuje, że w nie-
dzielę w południe rząd ogłosił

dwie minuty ciszy. Podobna ci-
sza ma towarzyszyć uroczystoś-
ciom pogrzebowym.

14.55 Na teren lotniska
w Smoleńsku docierają pierw-
szetrumny.Rosjaniewrejonka-
tastrofy ściągnęli też żołnierzy,
agregaty prądotwórcze i inny
specjalistycznysprzęt.Rosyjskie
źródła podają, że wiele ciał jest
nadpalonych.

16.00 W geście solidarności
z Polską żałobę narodową po-
stanawiają ogłosić Rosjanie.

16.09 Rosyjskie służby ra-
towniczeodnajdująciałoprezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. Nie
wiadomo, w jakim ono jest sta-
nie.Chcącyzachowaćanonimo-
wość wysoki rangą przedstawi-
ciel rosyjskich służb bezpie-
czeństwa, który pracuje na
miejscu, przyznał, że są trud-
nościzidentyfikacjąniektórych
ofiar. – W wielu przypadkach
koniecznebędądodatkoweeks-
pertyzy, w tym testy DNA
– stwierdził.

17.40 Premier wylatuje
do Smoleńska. Na pokład rzą-
dowego samolotu zaprosił Jaro-
sława Kaczyńskiego, brata tra-
gicznie zmarłego prezydenta.

18.50 Samolot z premierem
Tuskiem ląduje w Witebsku.
Stamtąd premier pojechał
na miejsce katastrofy. Tam
spotkał się z premierem
Władimirem Putinem. Szef ro-
syjskiego rządu pojechał na
miejsce katastrofy natychmiast
po przybyciu do Smoleńska.
Towarzyszy mu wicepremier
Siergiej Iwanow. Putin prze-
prowadził tam posiedzenie rzą-
dowej komisji powołanej
do zbadania okoliczności kata-
strofy.

19.11Rozpoczął się transport
do Moskwy ciał ofiar katastrofy
– poinformowała rzeczniczka
smoleńskiej prokuratury.
W moskiewskim hotelu Radis-
son sztab operacyjny rządu Ro-
sji rezerwuje dla krewnych ofiar
150 pokoi.

19.39Ministerdosprawsytu-
acjinadzwyczajnejRosjiSiergiej
Szojgu,szefspecjalnejgrupyba-
dającejprzyczynykatastrofy,po-
informował, że wydobyto ciała
wszystkich ofiar katastrofy.

   godzin lotów
   maszyny
    15 czerwca 2009,
   rozbił się 140 km 

godz. 8:56 
Samolot po czterokrotnym
podejściu do lądowania 
na lotnisku Siewiernym
pod Smoleńskiem zahacza 
o drzewo i rozbija się 1,5 km
od pasa lotniska.

PREZYDENT SOPOTU

Jacek Karnowski

Tragedia, niewyobrażalna tra-
gedia. W takiej chwili, w takiej
sytuacji człowiek zastanawia
się, o co tu chodzi. Przecież
tam zginęli moi najlepsi przy-
jaciele. Tacy, o których mówi
się, że na śmierć i życie
– Arkadiusz Rybicki, Maciej
Płażyński. Muszę być na miej-
scu – by uczestniczyć
w mszach świętych, by wszyst-
kiego dopilnować. Nakazałem
już wyłożenie ksiąg kondolen-
cyjnych, opuszczenie flag
do połowy masztu. Nie tylko
na urzędzie miasta, wszędzie,
gdzie można. PAP

POSEŁ, REŻYSER

Kazimierz Kutz

Rozmiar tragedii jest tak wiel-
ki, że powinniśmy wziąć praw-
dziwą lekcję, której tak często
brakuje, jeśli chodzi o obycza-
je, by godnie przeżyć tę trau-
mę. Mam nadzieję, że w tych
przyśpieszonych wyborach
prezydenckich mogą zmienić
się te brzydkie walki politycz-
ne, że może dzięki temu utrzy-
mają się na przyzwoitym
poziomie. Ważne jest też, aby
Polacy postarali się tę wielką
pustkę, wyrwę wypełnić
godziwymi następcami
i w sposób rozumny zadbać
o przyszłość Polski.

Także nam w Niemczech
będzie brakować Lecha
Kaczyńskiego. Niemcy łączą
się w żałobie z narodem pol-
skim. Z przerażeniem przyjęli-
śmy wiadomość o wypadku
samolotu polskiego prezyden-
ta. Nasze myśli i współczucie
są z rodziną prezydenta oraz
rodzinami ofiar katastrofy. To
polityczna i ludzka tragedia
dla Polski, naszego sąsiada.
Lech Kaczyński był autentycz-
nym reprezentantem intere-
sów swojego kraju. Kochał go,
był wojowniczym Europejczy-
kiem. Na koniec naszych licz-

nych spotkań na forum euro-
pejskim zawsze znajdowali-
śmy rozwiązanie. Całe jego
życie koncentrowało się
na walce o wolność Polski
i Europy. Chętnie wspominam
to, że Lech Kaczyński zaprosił
mnie na obchody polskiego
Święta Niepodległości 11 listo-
pada 2008 r. To był szczególny
gest wobec niemieckiego
sąsiada. Dodam, że mój mąż
i ja mile wspominamy pobyt
w rezydencji prezydenckiej
na Helu w 2007 r., gdzie godzi-
nami rozmawialiśmy o euro-
pejskiej i polskiej historii.

KANCLERZ NIEMIEC

Angela Merkel

Opinie

To wielka tragedia. Niewyo-
brażalna. Zginął prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej,
wicemarszałkowie Sejmu
Krzysztof Putra i Jerzy
Szmajdziński, wicemarszałek
Senatu Krystyna Bochenek,
całe dowództwo Wojska Pol-
skiego. To nie oznacza jed-
nak, że państwo nie funkcjo-
nuje. Sytuacja jest kryzyso-
wa, ale życie musi toczyć się
dalej. Dla mnie jest to też
osobista tragedia, bo przy-
jaźniłem się z wieloma oso-
bami, które zginęły, i wciąż
nie mogę uwierzyć, że nie

żyją. Z prezydentem Lechem
Kaczyńskim, którego dobrze
znałem od lat, z Januszem
Krupskim, z którym przyjaź-
niłem się jeszcze podczas
studiów na KUL, z Maciejem
Płażyńskim bardzo dobrze
się znałem. Zginęło troje
senatorów: wicemarszałek
Małgorzata Bochenek, sena-
tor Janina Fetlińska, senator
Stanisław Zając. Inni senato-
rowie, którzy też chcieli zło-
żyć hołd pomordowanym
w Katyniu, na szczęście pole-
cieli z premierem 7 kwietnia.
PAP

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan Borusewicz

Ta katastrofa przypomina
katastrofę w Mirosławcu
– pogoda, podejście nie w osi
pasa, decyzja o lądowaniu
mimo braku wyposażenia
lotniska w urządzenia do pre-
cyzyjnego lądowania. Wydaje
się, że nikt nie wyciągnął
wniosków. Mając taki skład
na pokładzie, pilot, otrzy-
mawszy informacje o złych
warunkach w Smoleńsku,
powinien był zawrócić

do Warszawy, chyba że
Mińsk był przygotowany
na przewiezienie delegacji.
Polska jest jednym z niewielu
krajów na świecie, a wyjąt-
kiem w świecie cywilizowa-
nym, w którym dochodzi
do wypadków lotniczych
z udziałem najwyższych
rangą przedstawicieli władz.
Ostatni podobny przypadek
miał miejsce w 1994
w Ruandzie, gdy w katastro-
fie zginęli prezydenci
Ruandy i Burundi. Ich samo-
lot został zestrzelony. PAP

TomaszHypki,sekretarz
KrajowejRadyLotnictwa

Nie wyciągnięto wniosków

Nie było w nowożytnej histo-
rii wojen takiego zdarzenia,
by w jednym momencie
śmierć ponieśli głowa pań-
stwa i najwyżsi dowódcy sił
zbrojnych. Tymczasem koło
Smoleńska zginął szef Sztabu
Generalnego, jego pierwszy
zastępca, dowódcy wojsk
lądowych, wojsk specjal-
nych, garnizonu warszaw-
skiego, marynarki wojennej,
szef sztabu sił powietrznych,

wiceminister obrony narodo-
wej. Wojskowe przepisy sta-
nowią, że w sytuacji kryzyso-
wej i braku kontaktu lub
w związku z niewiadomym
losem dowódcy dowodzenie
przejmuje jego pierwszy
zastępca. Zastępcy dowodzą
tymczasowo, bo muszą być
mianowani dowódcy.
W sytuacji braku prezydenta
jego obowiązki wykonuje
marszałek Sejmu, który staje
się też zwierzchnikiem sił
zbrojnych, i to on powołuje
nowych dowódców. PAP

prof.BolesławBalcerowicz,
b.rektorAkademiiObronyNar.

Zginęli wszyscy dowódcy

Należy unikać takich sytua-
cji, gdy na pokładzie samolo-
tu jest tak wielu przedstawi-
cieli władz – tym bardziej gdy
ma się świadomość lat eks-
ploatacji rządowych samolo-
tów. Ale też wczorajsza sytu-
acja była unikatowa
– podróż do Katynia, by od-
dać hołd pomordowanym,
wielu przedstawicieli kom-
batantów, potrzebny był
duży samolot prezydencki.

Marszałek nie powinien
zwlekać z decyzjami
o wyznaczeniu nowych
dowódców Sztabu General-
nego WP i rodzajów sił zbroj-
nych. Po żałobie narodowej
powinny się odbyć konsulta-
cje z ministrem obrony
i powinny zapaść odpowied-
nie decyzje.
Pamiętajmy jednak, że
od strony kadrowej to
na pewno wielka strata.
Nowi dowódcy muszą mieć
czas na nabycie doświadcze-
nia – i to wszyscy naraz. PAP

gen.StanisławKoziej,
byływiceministerobrony

Za wiele osób na pokładzieIN
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Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oraz premier Władimir Putin złożyli wimieniu narodu rosyjskiego na ręce premiera

Będzieodrębnepolskieśledztwow

Katastrofa w Smoleńsku
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Donalda Tuska kondolencje dla wszystkich pogrążonych w smutku Polaków

sprawiekatastrofysamolotu
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Potragicznejśmierciprezydenta
Lecha Kaczyńskiego obowiązki
i uprawnienia głowy państwa
przejął marszałek Sejmu Broni-
sławKomorowski.Przewidujeto
artykuł 131 konstytucji. Gdyby
niemógłjednakichwykonywać,
kompetencje prezydenta prze-
szłybynamarszałkaSenatuBog-
dan Borusewicz. W ten sposób
zostaje zapewniona ciągłość
polskiego państwa.

BronisławowiKomorowskie-
mu przysługuje teraz pełnia
uprawnień głowy państwa. To
on m.in. może rozpisywać refe-
renda, wetować ustawy, powo-
ływać premiera czy stosować
prawo łaski. Rola marszałka
Sejmubędziekluczowaprzyob-
sadzie stanowisk prezesa NBP,
dowódcówsiłzbrojnychirzecz-
nikaprawobywatelskich,którzy
zginęli w katastrofie. Marszałek
nie może jedynie postanowić
o skróceniu kadencji Sejmu.

Zgodnie z konstytucją mar-
szałek Sejmu pełni tylko tym-
czasowo obowiązki głowy pań-
stwa. Artykuł 128 przewiduje
bowiem,żenowewyboryprezy-
denckiemuszązostaćogłoszone
najpóźniej 14 dni od śmierci
głowy państwa i odbyć się
wciągu60dnioddniazarządze-
nia wyborów. Oznacza to, że
I tura wyborów prezydenckich
odbędzie się w niedzielę, 13 lub
20 czerwca.

W katastrofie lotniczej zgi-
nęło dwóch wicemarszałków
Sejmuoraz13posłów.Pośmierci
posła nie są organizowane wy-
boryuzupełniające.Jegomiejsce
w Sejmie zajmuje kandydat,
który w ostatnich wyborach
startował z tej samej listy i uzy-
skał największą liczbę głosów.
Takbędzieitymrazem.Oznacza
to,żezlistyPiSwejdziedoSejmu
sześciu nowych posłów oraz
po trzech z list PO, SLD i PSL.

Gdyby kandydat nie wyraził
zgodynaprzyjęciemandatulub
z innych względów nie byłoby
możliwewyłonienieposła,mar-
szałekSejmumożezdecydować,
że w tej kadencji Sejmu nie zo-

stanąobsadzonewakującemiej-
sca.

Inaczej będzie w przypadku
mandatów, które sprawowali
wicemarszałekSenatuKrystyna
Bochenek (PO) oraz dwójka se-
natorów z PiS Janina Fetlińska
iStanisławZając.Wciągutrzech
miesięcy muszą się odbyć wy-
bory uzupełniające wokręgach,
zktórychpochodzili,czyliwKa-
towicach (Bochenek), Płocku
(Fetlińska) i Krośnie (Zając). Za-
rządzajemarszałekSenatuBog-
dan Borusewicz. Mogą się one
odbyć w tym samym terminie,
co wybory prezydenckie. Po
śmierci Sławomira Skrzypka

obowiązkiprezesaNarodowego
Banku Polskiego wykonuje jego
pierwszyzastępcaPiotrWiesio-
łek. Według komunikatu NBP
bankfunkcjonujewsposóbnie-
zakłócony i realizuje wszystkie
ustawowe zadania banku cen-
tralnego.

PonieważSławomirSkrzypek
był równocześnie przewodni-
czącymRadyPolitykiPieniężnej,
konieczne jest obsadzenie tego
stanowiska na nowo. Nie może
go objąć wiceprezes NBP Piotr
Wiesiołek. W poniedziałek RPP
zbierze się na już wcześniej za-
planowanym posiedzeniu i wy-
bierze swojego nowego szefa

spośród 9 pozostałych człon-
kówRady.Będzieonpełniłswoje
obowiązkidoczasuwyboruno-
wego prezesa NBP. Zgodnie
z konstytucją szefa polskiego
banku centralnego wybiera
Sejm na wniosek prezydenta.
Jegokadencjatrwasześćlat.Bro-
nisław Komorowski jako osoba
pełniąca obowiązki głowy pań-
stwa ma pełne prawo, by zapro-
ponować Sejmowi kandydata
na nowego prezesa i doprowa-
dzić do jego wyboru. Nowy szef
NBP mógłby zostać wybrany
przez Sejm jeszcze przed wybo-
rami prezydenckimi, choć zda-
niem konstytucjonalistów nie

powinnosiętoodbyć,zanimnie
zostanie uzupełniony skład
Sejmu.

Szczególnie pilne jest uregu-
lowaniesytuacjinanajwyższych
szczeblach dowodzenia w Woj-
sku Polskim. Pod Smoleńskiem
zginął szef Sztabu Generalnego
oraz dowódcy wojsk lądowych,
siłpowietrznych,marynarkiwo-

jennej, wojsk specjalnych oraz
wojsk operacyjnych. Obecnie
obowiązkiszefaSztabuGeneral-
nego pełni gen. broni Mieczy-
sław Stachowiak, a poszczegól-
nymi rodzajami sił zbrojnych
kierująpierwsizastępcydowód-
ców. Zgodnie z artykułem 134
konstytucjinominacjenatesta-
nowiska należą do uprawnień
głowy państwa. Oznacza to, że
również w tej kwestii decyzje
personalnepodejmieBronisław
Komorowski.

Pod Smoleńskiem zginęli też
wiceministrowie obrony, spraw
zagranicznychikultury.Obsada
tychstanowiskleżywgestiisze-
fów tych resortów. Inaczej
przedstawiasięsytuacjawadmi-
nistracji prezydenckiej. W kata-
strofie swoich szefów straciło
Biuro Bezpieczeństwa Narodo-
wego oraz Kancelaria Prezy-
denta(tarównieżjeszczedwóch
innych ministrów). Jest wąt-
pliwe,byprzedwyboramiprezy-
denckimi nowe osoby objęły te
funkcje.

Po śmierci Janusza Kurtyki
obsadzonemusizostaćstanowi-
sko prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej. Prawdopodobnie
napoczątkutygodniaKolegium
IPN wyznaczy osobę pełniącą
obowiązki prezesa. Według
obecnie obowiązującej ustawy
prezesa powołuje Sejm więk-
szością 3/5 głosów za zgodą Se-
natu (tam wystarczy zwykła
większość).Wparlamenciejed-
nak kończą się prace nad nowe-
lizacją ustawy o IPN, zgodnie
zktórąszefInstytutuwybierany
jestzwykłąwiększościągłosów,
a w miejsce Kolegium powoły-
wana jest Rada IPN.

Możliwe więc, że posłowie
wybiorąprezesaIPNjużnapod-
stawie nowej ustawy. Podobnie
wygląda kwestia obsady stano-
wiskarzecznikaprawobywatel-
skich.JanuszKochanowskimiał
dwóch zastępców i zapewne
któryś z nich będzie teraz pełnił
jego obowiązki.

Nowego RPO powoła Sejm
za zgodą Senatu na wniosek
marszałkalubgrupyconajmniej
35 posłów.

Wyboryprezydenckie
zarządzimarszałek
Sejmu.Musząsię
odbyćwniedzielę,
13 lub20czerwca

AndrzejGodlewski

W najbliższym czasie czekają nas wybory prezydenckie i uzupełniające wybory do Senatu. Sejm będzie musiał
dokonać wyboru prezesów NBP, IPN oraz rzecznika praw obywatelskich. Powołani muszą zostać dowódcy armii

Państwomusidziałaćnormalnie
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WLesie Katyńskimzgromadzeni czekali już naprzybycie prezydenta LechaKaczyńskiego i zaproszonychgości

Wraz z żoną wyrażam najgłęb-
sze kondolencje dla narodu
polskiego z powodu tragicznej
śmierci prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, pierwszej damy
Marii Kaczyńskiej i wszyst-
kich, którzy zginęli wraz
z nimi. Nasze myśli i modlitwy
poświęcamy rodzinom ofiar
i polskiemu narodowi. Dzisiej-
sza strata to potężny cios dla
Polski, USA i dla świata. Prezy-
dent Kaczyński był wybitnym
mężem stanu, który odegrał
kluczową rolę w ruchu Soli-
darności. Był powszechnie
podziwiany w USA jako przy-

wódca oddany walce o wol-
ność. Razem z nim zginęło
wielu spośród najwybitniej-
szych przywódców cywilnych
i wojskowych, którzy mieli
swój wkład w transformację
Polski. Łączymy się w bólu
po ich stracie z polskim naro-
dem. Ci, którzy zginęli, podró-
żowali, by uczcić miażdżącą
masakrę II wojny światowej,
jako przywódcy silnej, dyna-
micznej i wolnej Polski. Oto
testament potęgi polskiego
narodu. Ta siła sprawi, że Pol-
ska podniesie się z głębi tej
niewyobrażalnej tragedii.

PREZYDENT USA

Barack Obama

Łączę się z prezydentem
Obamą, składając moje naj-
głębsze kondolencje narodowi
polskiemu, rodzinie Kaczyń-
skich i rodzinom wszystkich
tych, którzy zginęli w tej trage-
dii. Wraz z prezydentem i jego
żoną zginęli polscy przywódcy
różnych odcieni politycznych,
którzy kształtowali i przyspie-
szyli demokratyczną transfor-
mację Polski po 1989 roku
i prowadzili Polskę do obiecu-
jącej przyszłości. Cały świat
głęboko odczuwa tragedię ich
przedwczesnej śmierci. Ich
dziedzictwo będzie żyło

w wolnej i kwitnącej Polsce.
Stany Zjednoczone wspierają
Polskę w tej trudnej godzinie.
Tak jak kraj, któremu przewo-
dził, prezydent Kaczyński był
jednym z najbardziej wartoś-
ciowych i zaufanych sojuszni-
ków Ameryki.
Naród polski przeszedł zbyt
wiele cierpień, ale zawsze
wykazywał niezłomność i zde-
cydowanie wobec przeciwnoś-
ci losu. Wiem, że zjednoczy się
w solidarności, by opłakiwać
tę stratę. Moje myśli i modli-
twy kierują się dziś ku narodo-
wi polskiemu. PAP

SEKRETARZ STANU USA

Hillary Clinton

PREZYDENT UE

Herman Van
Rompuy
Znałem prezydenta Kaczyń-
skiego osobiście. Polska straci-
ła wielkiego patriotę. Katastro-
fa samolotu, którym leciała
para prezydencka wraz z dele-
gacją na obchody 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej, jest strasz-
liwą stratą dla całego kraju.
Chcę wyrazić moje szczere
kondolencje dla rodzin prezy-
denta i pozostałych ofiar, dla
premiera Donalda Tuska oraz
wszystkich Polaków. Chcę
przekazać im wsparcie Unii
Europejskiej w tych wyjątkowo
bolesnych okolicznościach.

PREMIER WIELKIEJ BRYTANII

Gordon Brown

Cały świat pogrążył się
w smutku i żalu na wieść o tra-
gicznej śmierci w katastrofie
prezydenta Kaczyńskiego, jego
żony Marii i wszystkich, którzy
wraz z nimi zginęli. Pamiętamy
o trudnych momentach, przez
które przeszła Polska, oraz
o poświęceniach samego pre-
zydenta Kaczyńskiego podczas
działania w ruchu Solidarność.
Wiemy o jego wkładzie
w walkę o niezależność i wol-
ność Polski. Myślę, że każdy
przywódca na świecie łączy się
we współczuciu z narodem
polskim.

Opinie
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Gdy media potwierdziły wiado-
mość o tragicznej śmierci
wszystkich pasażerów Tu-154,
na terenie całego kraju pogrą-
żeni w smutku Polacy zbierali
się, by wspólnie dodawać sobie
otuchy w trudnych dla wszyst-
kichchwilach.Ustawialipłonące
znicze, składali kwiaty i spoty-
kali się na mszach w lokalnych
kościołach. Nie było potrzeby
oficjalnegoodwoływaniaplano-
wanych imprez rozrywkowych
– w tym dniu nikt nie był w na-
stroju do zabawy.

Warszawiacy spontanicznie
szlizezniczamipodPałacPrezy-
dencki.Pokilkugodzinachmod-
liły się tam już tysiące osób,
opróczzniczyprzynosilizesobą
kwiaty i zdjęcia pary prezyden-
ckiej. „Na zawsze zostaniecie
w naszej pamięci” – głosił napis
pod jednym z nich. Mieszkańcy
Warszawymasowowykupywali
flagi, by wywiesić przy nich ża-
łobny kir w swoich oknach.
Odwołano wszystkie imprezy,
ucichłamuzykawcentrachhan-
dlowych,teatry,wtymTeatrPol-
ski, na deskach którego grał
zmarły w tragedii Janusz
Zakrzeński, zawiesiły działal-
ność.Podobniebędzieprzeznaj-
bliższy tydzień: w niedzielę ga-
leriehandlowebędąnieczynne,
nie odbędą się wcześniej zapla-
nowane imprezy, w tym War-
szawskie Spotkania Teatralne
i długo zapowiadany koncert
Jima Halla w Filharmonii Naro-
dowej.

Tragedia w Smoleńsku
wstrzymała też wszystkie spor-
towerozgrywkinatereniekraju.
Polski Związek Piłki Nożnej
iZwiązekPiłkiRęcznejodwołały
wczorajsze i dzisiejsze mecze.
Wczorajszy mecz reprezentacji
PolskizMołdawiąwramachEli-
minacji Mistrzostw Świata
w rugby także się nie odbył.
O godz. 13.15 zarówno zawod-
nicypolscy, jakimołdawscyod-

śpiewalihymnyobydwupaństw,
następnie symbolicznie za-
brzmiałtrenerskigwizdek,aDa-
riusz Popławski wykopał piłkę,
tak jak przy każdym meczu. Ale
na tym sportowe rozgrywki się
zakończyły. 2 tys. zgromadzo-
nych na stadionie w Sochacze-
wie osób pogrążyło się w ciszy.
Chwilę potem odbyła się msza
święta,którąpoprowadziłksiądz
z pobliskiej parafii św. Wa-
wrzyńca.

Na wiadomość o tragedii
wSmoleńskuzareagowalitakże
kibice Polonii, którzy prosto ze
stadionuudalisiępieszopodPa-
łac Prezydencki, by tam złożyć
żałobny wieniec. Wstrząśnięty
tragediąbyłtakżeRobertKubica,
który zrezygnował z udziału
w dzisiejszym rajdzie Citta di
Forli. W Gdańsku na stadionie
Lechii na znak żałoby pojawiło
się ponad 200 osób ze zniczami
i flagami. Spotkanie drużyny
z Polonią Bytom zostało odwo-
łane, kibice chcieli złożyć hołd
ofiaromkatastrofy.Wmilczeniu
odpalilirace,apotemuroczyście
odśpiewali hymn narodowy.

W Krakowie o 12 żałobę ob-
wieścił Dzwon Zygmunta. Jego
dźwięk obwieszcza zawsze ra-
dośćalboból.Dziśogłosiłżałobę
postraciepierwszegoczłowieka
w państwie, jego żony i wybit-
nych przedstawicieli władz
i społeczeństwa polskiego
– mówi metropolita krakowski
kardynał Stanisław Dziwisz.

Przez cały dzień pogrążeni
w smutku krakowianie zbierali
się pod krzyżem katyńskim.
Popołudniuspotkalisięnamszy
w katedrze na Wawelu, modląc
sięwintencjidotkniętegotrage-
dią narodu. Wszystkie plano-
wane na najbliższe dni imprezy
zostały odwołane.

PodobniebyłoweWrocławiu,
gdzie na znak żałoby roz-
brzmiały syreny alarmowe.
Na budynkach administracyj-
nych flagi opuszczono do po-
łowy masztu i opasano kirem.
Biało-czerwonebarwywidaćteż

było na prywatnych domach.
Ogodz.18wkościelegarnizono-
wym wrocławianie spotkali się
na mszy świetej za ofiary kata-
strofy. Odprawił ją abp Marian
Gołębiewski,metropolitawroc-
ławski, a homilię wygłosił pry-
mas Polski abp Henryk Mu-
szyński.Wrocławianiewspomi-
nali Dolnoślązaków – wice-
marszałkaSejmuJerzegoSzmaj-
dzińskiego, wieloletniego posła
z Jeleniej Góry; wrocławską po-
słankęAleksandręNatalli-Świat,
wiceprezesPiS,orazzwiązanego
zWrocławiemWładysławaSta-
siaka, szefa Kancelarii Prezy-
denta.

Mieszkańcy Lublina łączyli
się w bólu z rodzinami wszyst-
kich zmarłych, ale w specjalnej
intencji modlili się za Ryszarda
Kaczorowskiego,prezydentaRP
na uchodźstwie, honorowego
obywatela miasta, oraz związa-
nych z Lublinem Edwarda
Wojtasa,parlamentarzystęzra-
mienia PSL, i Janusza Krup-
skiego, kierownika Urzędu do
spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, członka Sto-
warzyszenia Wolnego Słowa.

Równowpołudnieprezydent
Adam Wasilewski i przewodni-
czący rady miasta Piotr Kowal-
czyk opuścili oplecioną żałob-

nym kirem miejską flagę do po-
łowymasztu.Zaapelowalitakże
do mieszkańców o zachowanie
należytejpowagiigodneuczcze-
niepamięcizmarłych.Specjalne
oświadczeniewydałatakżewo-
jewoda lubelski Genowefa To-
karska: „Informacjaotragicznej
śmierci Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Małżonki Pre-
zydentaiwieluosób,pełniących
bardzo ważne funkcje pań-
stwowe (...) wywołała w nas po-
czątkowoniedowierzanie,ana-
stępnie poczucie olbrzymiego
przygnębienia i żalu. Trudno to
zrozumieć i pogodzić się z tym,
co się stało.

Również Trójmiasto odda-
wało hołd tragicznie zmarłym
w katastrofie. We wszystkich
miejscowościach tego regionu
na znak żałoby przez najbliższe
dni nie odbędą się żadne plano-
waneimprezyrozrywkowe.Dziś
nieczynna będzie także więk-
szośćdużychsklepów.WGdyni
naczasżałobynarodowejodwo-
łanezostająwszystkiekoncerty,
wystawy, przedstawienia tea-
tralne. Flagi narodowe zostały
opuszczone do połowy masz-
tów. W hallu Urzędu Miasta
Gdyni wyłożono księgę kondo-
lencyjną. Dziś o godz. 11.30
w gdyńskim kościele Najświęt-
szejMariiPannyKrólowejPolski,
zaplanowana wcześniej msza
św.wintencjiofiarmorduwKa-
tyniu będzie odprawiona także
w intencji ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem. W intencji
Ojczyzny msze św. odbędą się:
w sobotę o godz. 21 w katedrze
oliwskiej iw niedzielę o godz. 12
w bazylice mariackiej w Gdań-
sku.

Podobnie jak w Warszawie
podPałacemPrezydenckim,tak
w Sopocie pod domem Lecha
i Marii Kaczyńskich przy ul. Ar-
mii Krajowej 55 ludzie ustawiali
zniczeikładlikwiaty.Pogodz.16
zgromadzili się tam członkowie
pomorskiegoPiS-u,bywspólnie
pomodlićsięiwspomniećofiary
tragedii.

WeronikaSłodkowska,
MartaSułkowska

Morze zniczy w każdym mieście i odwołane imprezy. Od wczoraj cały kraj ogarnęła żałobna cisza

Żałoba narodowa. Polska
płacze po wielkiej stracie
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Flagi państwowezkiremopuszczonodopołowymasztu

Brak mi słów, aby opisać mój
smutek po otrzymaniu wiado-
mości o tragicznym wypadku
koło Smoleńska, w którym
zginął polski prezydent Lech
Kaczyński, jego żona Maria
i cała polska delegacja.
Wiadomość o tragicznej stra-
cie polskiego prezydenta
i zarazem jednego z najbliż-
szych przyjaciół Estonii spo-
wodowała, że w moim sercu
zapanowała pustka i wracają
wspomnienia naszej przyjaźni.
Przypominam sobie naszą
rozmowę telefoniczną
w kwietniu 2007 roku, gdy

prezydent Kaczyński wspierał
Estonię w tamtych trudnych
dniach, czy w sierpniu 2008
roku, gdy razem polecieliśmy
do Tbilisi, by wesprzeć demo-
kratycznie wybrany gruziński
rząd i potępić agresję na ten
kraj.
Stosunki między Estonią
a Polską rozszerzyły się znacz-
nie w czasie prezydentury
Lecha Kaczyńskiego. Był praw-
dziwym Europejczykiem
i zapalonym zwolennikiem
lepszego i bardziej bezpieczne-
go jutra dla nas wszystkich.
PAP

PREZYDENT ESTONII

Toomas Hendrik Ilves

Szanowni Państwo! Drodzy Ro-
dacy!Polskajestwżałobie.Ponie-
śliśmy dramatycznie bolesną
stratę.Wkatastrofielotniczejzgi-
nął Prezydent Rzeczypospolitej
LechKaczyńskiwrazzmałżonką.
Zginęli wicemarszałkowie Sejmu
i Senatu, ministrowie, posłowie
i senatorowie wszystkich klubów
parlamentarnych, generałowie
i biskupi. Zginęli pełniąc swą
służbę publiczną na rzecz dobra
wspólnego, jakimjestPolska.

Zginęli w drodze na uroczy-
stościwKatyniu,gdzie70lattemu
ginęły tysiące polskich oficerów
wimięzasady,żemiłośćojczyzny
żądaczasamiofiarynajwyższej.

Dzisiajwobliczunaszegonaro-
dowegodramatujesteśmyrazem.
Dziś nie ma podziału na lewicę
iprawicę.Różnicepoglądówiwy-
znanianiemająznaczenia.Dziśje-
steśmy razem, stojąc wobec wiel-
kiego dramatu, w obliczu śmierci
wielu ludzi. Łączymy się w bólu
z rodzinami ofiar i w trosce o dal-
szelosyosieroconejprzeznichOj-
czyzny.
Artykuł 131 konstytucji nakłada
na Marszałka Sejmu obowiązek
zapewnieniaciągłościwładzyPre-
zydenta – głowy państwa pol-
skiego. W ramach tych obowiąz-
ków, które dziś na mnie spadły,
ogłosiłem w całym kraju tygod-
niowążałobęnarodową.

Połączmysięwszyscywżałobie
rodaków do uczestniczenia w ża-
łobiezarównowwymiarzeoficjal-
nym, jak i prywatnym, w wymia-
rzeprzeżyciawspólnotowego,jak
iindywidualnego–takpoludzku,
z głębi współczującego serca.
Moim obowiązkiem jest wyzna-
czeniewciągudwóchtygodniter-
minuwyborówPrezydenta,które
musząsięodbyćniepóźniejniż60
dnioddatyichogłoszenia.Zamie-
rzamtouczynićpokonsultacjach
z wszystkimi klubami parlamen-
tarnymi.

Wszystkim, którzy zginęli
w strasznej katastrofie koło
Smoleńska, swoje serdeczne my-
śli, modlitwy oraz wyrazy osobi-
stego współczucia kieruję do bli-
skichofiar,wtymdoRodzinyPana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
dojegoMatki,CórkiiBrata.Wtych
trudnychdniachdlanaszejOjczy-
znybądźmywszyscyrazem.

BronisławKomorowski
marszałekSejmu

Jesteśmy
razem

Opinie Zastąpią ich w Sejmie

Po tragicznej śmierci dwójki
dolnośląskich posłów – Alek-
sandry Natalli-Świat (PiS) i Je-
rzego Szmajdzińskiego (SLD)
– trzeba będzie zaprzysiąc no-
wych parlamentarzystów.

Nowymi posłami z Dolnego
Śląska zostaną najprawdopo-
dobniej jeleniogórzanka El-
żbieta Zakrzewska (LiD) oraz
wrocławianin Wiesław Kilian
(PiS). W ostatnich wyborach
parlamentarnych na swoich
listach zdobyli oni najwięcej
głosów spośród kandydatów,
którzy nie dostali się wówczas
do Sejmu (Elżbieta Zakrzew-
ska na liście LiD w okręgu je-
leniogórsko-legnickim, skąd

posłem był Jerzy Szmaj-
dziński, a Wiesław Kilian
na liście PiS w okręgu wroc-
ławskim, z którym związana
była Aleksandra Natalli-
-Świat).

Kilian w latach 1998-2002
był radnym Rady Miejskiej
Wrocławia, a za prezydentury
Bogdana Zdrojewskiego i Sta-
nisława Huskowskiego w za-
rządzie miasta odpowiadał
za bezpieczeństwo i politykę
mieszkaniową.

Zakrzewska jest radną sej-
miku dolnośląskiego i dyrek-
torem szpitala MSWiA w Jele-
niej Górze, wcześniej przez
8 lat kierowała szpitalem
w Bogatyni. W latach 1990-
-1998 była wójtem Mysłakowic.

MichałGigołła

Drodzy przyjaciele, obywatele
Polski. Wszyscy ubolewamy
nad tragicznym zdarzeniem,
do jakiego doszło. Wyrażam
najgłębsze kondolencje dla
Polaków w imieniu wszystkich
Rosjan.
Ja i wszyscy obywatele Rosji
jesteśmy wstrząśnięci straszną
tragedią – śmiercią prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego, jego mał-
żonki Marii i wszystkich pol-
skich obywateli, którzy byli
na pokładzie rozbitego samo-
lotu. Lech Kaczyński leciał
do Rosji, aby osobiście oddać

hołd polskim oficerom – jako
prezydent i jako obywatel swo-
jego kraju.
W imieniu narodu rosyjskiego
składam najgłębsze i naj-
szczersze kondolencje narodo-
wi polskiemu, przekazuję
wyrazy współczucia i wsparcia
rodzinom i bliskim ofiar.
Wszyscy Rosjanie dzielą
z wami ból i żałobę.
Obiecuję, że wszystkie fakty
dotyczące wypadku zostaną
wyjaśnione razem z polską
stroną. Ogłaszam także, że 12
kwietnia będzie dniem żałoby
w Rosji .

PREZYDENT ROSJI

Dmitrij Miedwiediew
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Tłumywrocławianmodliły sięwczoraj namszy świętejwkościele garnizonowympw.Świętej Elżbiety

FO
T.
PA

W
E
Ł
R
E
LI
K
O
W
S
K
I

RafałDutkiewicz i jego żonaAnnawpisali się do księgi
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Wieluwrocławianwpisywało swoje kondolencjew ratuszu

Smutek, ale też niedowierza-
nie mieli na twarzach wrocła-
wianie, którzy wpisywali się
w sobotę do księgi kondolen-
cyjnej, wystawionej na stoliku
w ratuszu. Jako jedni z pierw-
szych swoje ubolewanie wyra-
zili posłanka Ewa Wolak (PO)
i prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz wraz z małżonką,
Anną.

Księga kondolencyjna miała
się pojawić w holu na dole Mu-
zeum Miejskiego w ratuszu
(wejście od pomnika hr. Fredry)
punktualnie o godz. 16. Została
przyniesiona przez Małgorzatę
Kamińską z biura prasowego
urzędu miejskiego kwadrans
później, gdy już kilka osób cze-
kało w drzwiach.

– Zamówiliśmy ją w połud-
nie u introligatora, który spe-
cjalnie dziś ją dla nas robił
– wyjaśniała urzędniczka.
Księga ma czarne okładki i sto-
sowny tytuł.

Pierwsza wpisała się do niej
Agnieszka Bandała. – Przysz-
łam tu z pobudek patriotycz-
nych, bo to obowiązek każdego
Polaka – tłumaczyła emocjo-
nalnie.

Andrzej Konarski wpisał się
jako drugi. – Chciałem wyrazić

ból nas wszystkich: Polaków
i wrocławian – opowiadał.
– Smutne jest to, że o człowieku
tak wielkiego formatu, jak pre-
zydent Kaczyński, dobrze się
mówi dopiero po Jego śmierci
– zaznaczył.

Posłanka Ewa Wolak
przyszła z twarzą zapuchniętą
od płaczu. Nie chciała udzielać
wywiadów dziennikarzom.
– Zginęły wielkie osoby – pod-
kreśliła ze łzami w oczach.
– Mam nadzieję, że ta tragedia
skłoni nas do głębszej refleksji
– stwierdziła.

Dodała też, że politycy i par-
lamentarzyści często latają sa-
molotami i nigdy nie zastana-
wiają się, że może się to skoń-
czyć katastrofą. – Straciliśmy
naszą koleżankę z Dolnego Ślą-
ska – powiedziała drżącym gło-
sem i odeszła do stolika
z księgą.

Wrocławianie przychodzili
pod ratusz, bo szukali miejsca,
gdzie mogliby oddać hołd po-
ległym. – My nie wybieraliśmy
się na Rynek – opowiadali Na-
talia Dygas i Ernest Jamiński
z wrocławskiego Borku. Chcieli
pojechać do Bielan Wrocław-
skich, by oglądać meble. Gdy
usłyszeli o tym, co zdarzyło się
pod Smoleńskiem, nie mieli już
nastroju na zakupy. Przed wej-

ściem do Sukiennic pod fla-
gami Polski i Wrocławia wartę
pełnili policjanci i strażnicy
miejscy, a wrocławianie skła-
dali kwiaty i zapalali znicze.
Poszli też wpisać się do księgi
kondolencyjnej.

– To się w głowie nie mieści.
Głowa państwa, prezes Insty-
tutu Pamięci Narodowej, gene-
rałowie, duchowieństwo – to
niewyobrażalne – mówił Karol
Wilk, student prawa.

Inni spotkani w Ratuszu
studenci: Katarzyna Musiał
(resocjalizacja), Tomasz Pawlik
(filozofia), Wojciech Załucki
(filologia angielska) też czuli
się rozbici. Wojtka obudzili
tata z bratem, wchodząc
do jego pokoju z flagą z czarną

wstążką. Powiedzieli, że prezy-
dent i najważniejsze osoby
w państwie nie żyją. – Szok!
Zerwałem się na równe nogi
i pobiegłem włączyć telewizor
– opowiadał chłopak.

Kasia też dowiedziała się od
swojego taty. – Najbardziej żal
mi pani prezydentowej. Była
z niej wspaniała kobieta – mó-
wiła.

Tomek dowiedział się o tra-
gedii od kolegów i myślał, że
to spóźniony żart primaapri-
lisowy. – A potem był totalny
szok. Zginęło naraz tylu wy-
bitnych ludzi – mówił z niedo-
wierzaniem. Cała trójka wy-
bierała się na mszę świętą
do kościoła garnizonowego
na godz. 18. Nikt nie miał na-
stroju na wieczorne piwo.

Na tę samę mszę wybierali
się prezydent Rafał Dutkiewicz
z żoną. O godz. 17 wpisali się
do księgi. – Wydarzyła się
wielka tragedia: zginął prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej,
Jego żona i towarzyszące osoby.
Należy się pomodlić – stwier-
dził. Pytany o to, jak dowiedział
się o wypadku, nie odpowie-
dział i pożegnał się z dzienni-
karzami.

Do księgi będzie można się
wpisywać w niedzielę w godzi-
nach od 12 do 22, a przez czas
żałoby narodowej – od 10
do 22.

Potem zostanie ona przeka-
zana do Kancelarii Prezydenta
RP, z prośbą o dostarczenie jej
rodzinie prezydenckiej pary.

Wrocławoddajehołdofiarom
Wratuszumożnasięwpisaćdoksięgikondolencyjnej,któratrafidorodzinyprezydentaKaczyńskiego

EwaWolak:Mam
nadzieję,że ta
tragediaskłoni
nasdogłębszej
refleksji

AnnaGabińska
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Wpisy do księgi kondolencyjnej

”
Odeszli wybitni polity-
cy, dyplomaci, wojsko-
wi, duchowni, ale prze-

de wszystkim wybitni ludzie.
Cześć ich pamięci! Mateusz
Nowicki

”
Rozpacz, ból, że zginęli
wielcy ludzie, którzy
poświęcili swoje życie

dla dobra ojczyzny. Żadne
słowa nie zastąpią wielkiego
żalu. Jest to strata dla
naszego narodu. Dziś wszy-
scy łączymy się i wyrażamy
wyrazy szczerego współczu-
cia dla Rodzin i najbliższych.
Niech spoczywają w spoko-
ju. Boże, miej ich w swej
opiece. Ewa Wolak, poseł
na Sejm RP

”
Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie.
Boże, chroń Polskę.

Łącząc się w bólu, w imieniu
własnym i Rady Kół Nauko-
wych Uniwersytetu Ekono-
micznego. Radosław Padło

”
Z wielkim smutkiem
i żalem przyjęliśmy wia-
domość o katastrofie

polskiego samolotu. Składa-

my kondolencje rodzinom
i przyjaciołom poszkodowa-
nych. Łącząc się w bólu
w imieniu redakcji gazetki
„Klik”. Paweł Iwaniec

”
To wielka tragedia Pol-
ski, tragedia całego
narodu w tym boles-

nym miejscu. Tragedia
nasza, także nas, wrocła-
wian. To smutne, że o tym
prezydencie, o tym człowie-
ku, dobrze się mówi dopiero
po tej tragedii. Andrzej
Konarski, prezes wrocław-
skiego oddziału Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich

”
Non credo malis. Wal-
demar Forysiak

”
Dziś stoimy w obliczu
wielkiej tragedii, jaką
jest utrata Prezydenta

kraju oraz wielu mądrych
i ważnych dla naszego naro-
du ludzi. Oby takie tragedie
się nie powtarzały. Marcin J.

”
Szczere wyrazy współ-
czucia dla nas wszyst-
kich jako narodu i dla

rodzin zmarłych. Regina

Katastrofa w Smoleńsku
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