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Kwietnia 2010narodowa
Tragedia
Katastrofa samolotu prezydenckiego 

Jeszcze wczoraj zastanawiałem się,
czy prezydent Lech Kaczyński
powinien lecieć do Moskwy na
uroczystości 9 maja. Pisałem, że
raczej tak. Przy porannym
śniadaniu, tuż po dziewiątej,
telefon z redakcji, że pod
Smoleńskiem chyba są kłopoty z
prezydenckim samolotem.
Pierwsza reakcja: niemożliwe,
żeby stało się coś poważnego.
Pewnie znowu jakaś awaria. I złość,
dlaczego do tej pory nie można
było załatwić porządnych maszyn.
Kolejne telefony, już przy
włączonym telewizorze i
Internecie. Wreszcie zimna

pewność, że to co niewyobrażalne
stało się. Prezydent Polski, jego
żona, ministrowie kancelarii,
prezesi NBP, IPN, rzecznik praw
obywatelskich, dowódcy
wojskowi, posłowie, politycy,
wszyscy nie żyją. 

Człowiekowi zawsze trudno
pogodzić się ze śmiercią. Ale tym
razem bardziej niż zwykle. Bo
przecież w tym przypadku
dotknęła ona nie tylko ludzi,
których znałem. Nie tylko tych,
którzy zginęli nagle. Poza
wymiarem ludzkim tragedii w tym,
co się zdarzyło, jest coś jeszcze.
Jakiś naddatek. Tak jakby ta

tragedia dotknęła w jakiś sposób
też samej Rzeczypospolitej. Może
dlatego, że podświadomie miałem
poczucie, że akurat głowa państwa
jest i powinna być najlepiej
chronionym obywatelem. W nim
wyraża się przecież autorytet
państwa, jego majestat.

Zastanawiam się, co można w
takiej chwili pisać. Co można
powiedzieć. Może najlepiej
milczeć. Może najlepiej dołączyć
do tych tłumów Polaków, którzy w
powadze, milczeniu, żałobie
zaczęli spontanicznie gromadzić
się w Warszawie przed Pałacem
Prezydenckim, w Krakowie przed

katedrą i tylu innych miejscach w
Polsce. W takich chwilach – bólu i
rozpaczy – pokazuje się też ta
nieuchwytna zwykle więź.
Momenty, kiedy spod
codziennego rozgardiaszu, walki,
sporów, niesnasek pokazuje się
wspólnota narodowa. Być może to
milczenie i to poczucie więzi –
niesłychana liczba telefonów,
esemesów, kliknięć – ta milcząca
obecność trwającej w żałobie
wspólnoty jest jedyną formą
pociechy. I jeszcze myśl, że ich
śmierć była jakby straszliwym
hołdem złożonym tym, którzy
zginęli w Katyniu w 1940 roku. ∑

Refleksja

Pawe!  Lisicki

Straszliwy ho!d z!o"ony ofiarom Katynia
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JUSTYNA PRUS
PIOTR ZYCHOWICZ
ze Smole!ska

– Usłyszałem silnik i wyszedłem
na zewnątrz, żeby zobaczyć samo-
lot podchodzący do lądowania. To
był rządowy tupolew w biało-czer-
wonych barwach. Na ogonie sza-
chownica. Zdziwiło mnie jednak, że
maszynajest pochylonao40 stopni.
Samolot szedł za nisko. Nagle jed-
nym skrzydłem uderzył w ziemię.
Huk, eksplozja i pożar. Rozbił się
– relacjonował Sławomir Wiśniew-
ski, pracownik TVP, który akurat był
w położonym obok lotniska hotelu
Nowyj.

Jak powiedzieli przybyli na miej-
sce smoleńscy oficjele, samolot
z prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej miał kłopoty z wylądowa-
niem z powodu zalegającej na lotni-
sku mgły. Wieża radziła pilotom, że-
by zrezygnowali iwylądowali na lot-
nisku w Mińsku na Białorusi, gdzie
panowały lepsze warunki atmosfe-
ryczne. – Załoga podjęła decyzję
o lądowaniu w Smoleńsku. Po zato-
czeniu kilku kół maszyna skierowa-
ła się na pas startowy – mówił lokal-
ny urzędnik Andriej Jewsiejenkow. 

– Wszędzie walały się szczątki sa-
molotu. Silnik, kawałki kadłuba.
Niektóre części płonęły. Dym – mó-
wił Wiśniewski. Wkrótce na miejsce
dotarli strażacy. Rozpoczęła się ak-
cja ratunkowa. Gdy po kilkunastu
minutach na pogrążone we mgle
smoleńskie lotnisko wojskowe
przybyli dziennikarze „Rz”, minęła
nas kawalkada zjeżdżających z pasa
startowego karetek. Jechały powoli,
bez włączonych sygnałów. Tak nie
wozi się żywych ludzi.

Miejsce katastrofy znajdowało się
na oddalonym od wjazdu na lotni-
sko końcu pasa startowego. Moż-
na je było zobaczyć z daleka, z poło-
żonego na zewnątrz wojskowej ba-
zy lotniczej komisu samochodowe-
go. W oddali, między drzewami, wi-
dać było szczątki kadłuba.
Biało-czerwone. Dostępu do miej-
sca bronili przybyli natychmiast
na miejsce funkcjonariusze OMON.
Część miała długą broń.

Wkrótce okazało się, że jeden
z milicjantów był świadkiem wy-
padku. Miał służbę przy płocie lot-
niska. – Maszynie zabrakło mo-
że 200 metrów do pasa startowego.
Coś było nie tak. Dwa razy wznosiła
się i opadała. Tak jakby miała kłopo-
ty z utrzymaniem kursu. Zeszła
za nisko. Skrzydłami zaczęła ścinać

wierzchołki drzewa. Potem uderzy-
ła w ziemię – relacjonuje. Gdy roz-
mawiamy, mniej więcej godzinę
po katastrofie, wychodzi słońce.
Mgły już nie ma. Prezydent przyle-
ciał za wcześnie.

Już po południu znaleziono
pierwszą czarną skrzynkę zrozbite-
go samolotu. Przyczyny katastrofy
zbadają specjalne komisje Polski
iRosji. Rosyjski prezydent zapowie-
dział ścisłą współpracę z Polakami.
Na miejsce katastrofy wyruszył pre-
mier Rosji Władimir Putin. Również
szef polskiego rządu Donald Tusk za-
powiedział, że jedzie doSmoleńska.

Dozbadania szczątków samolotu
wyznaczono prokuratorów wojsko-
wych, płk. Zbigniewa Rzepę i płk.

Ireneusza Szeląga, którzy w sobotę
mieli wylecieć do Rosji. – Mają do-
świadczenie w prowadzeniu trud-
nych śledztw – zapewnił „Rz” mini-
ster sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski.

– Otrzymaliśmy zgodę na prowa-
dzenie czynności śledczych natere-
nie Rosji – poinformował minister
Kwiatkowski. – Nie wiemy jeszcze,
czy wraz z miejscowymi prokurato-
rami powołamy komisję mieszaną,
czy będziemy działać oddzielnie.

Polskie śledztwo w sprawie kata-
strofy zostało wszczęte przed połu-
dniem. Na terenie bazy lotniczej za-
bezpieczono paliwo, którym zatan-
kowano samolot prezydencki, za-
bezpieczono dokumenty z przeglą-
dów oraz dotyczące pracy obsługi
maszyny.

Prokurator generalny Andrzej
Seremet na wniosek ministra spra-
wiedliwości szefem pięcioosobo-
wego zespołu śledczych mianował
naczelnego prokuratora wojskowe-
go Krzysztofa Parulskiego, który bę-
dzie koordynował pracę w Warsza-
wie. 

Naczele rosyjskich śledczych sta-
nął prokurator generalny Jurij Czaj-
ka. —wsp. ma. go., d. z.

Samolot
runął
we mgle
10.56, sobota, czasu moskiewskiego. 
Kilkaset metrów do pasa lotniska Siewiernyj
pod Smole#skiem. Czas i miejsce najwi$kszej
tragedii w historii wspó!czesnej Polski 

<Rosyjscy
stra!acy
gaszą
płonące
szczątki
samolotu

"Las katy#ski. Krzesła dla najważniejszych gości uroczystości pozostały puste
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Prezydent Polski

Lech Kaczy!ski

U rodzi! si" w 1949 roku w Warszawie, w rodzinie #o!nierza AK Rajmunda
Kaczy$skiego i !%czniczki Szarych Szeregów Jadwigi Kaczy$skiej. W 1976 r.
zaanga#owa! si" w KOR, w czasie karnawa!u „Solidarno&ci” by! doradc%
zwi%zku. W stanie wojennym internowany, po wyj&ciu na wolno&' wróci! do

dzia!alno&ci w opozycji. By! wiceszefem NSZZ „Solidarno&'”. W 1989 r. opowiedzia! si"
za Okr%g!ym Sto!em. Wraz z bratem Jaros!awem Kaczy$skim by! inicjatorem tzw.
przyspieszenia. Gdy w 1990 r. wybory prezydenckie wygra! Lech Wa!"sa, Kaczy$ski
znalaz! si" w jego kancelarii. Jako sekretarz stanu odpowiada! za Biuro Bezpiecze$stwa
Narodowego. Odszed! po konflikcie z Mieczys!awem Wachowskim. W 1992 r. zosta!
szefem NIK, w 2000 r. ministrem sprawiedliwo&ci w rz%dzie Jerzego Buzka. W 2003 r.
wygra! wybory na prezydenta Warszawy. To stanowisko utorowa!o mu drog" do
najwa#niejszego urz"du w pa$stwie. W 2005 r. zosta! prezydentem RP. (
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Pierwsza Dama

Maria Kaczy!ska

Maria Kaczy$ska urodzi!a si" w Machowie w Lubelskiem, ale jej rodzina
pochodzi!a z Wilna, ojciec walczy! w wile$skiej AK. Studiowa!a transport
morski na Uniwersytecie Gda$skim, pracowa!a w Instytucie Morskim. W
1976 r. pozna!a Lecha Kaczy$skiego, &lub wzi"li dwa lata pó)niej. Po

narodzinach córki Marty odesz!a na urlop wychowawczy. Do pracy zawodowej nigdy ju#
nie wróci!a. Gdy Lech Kaczy$ski prawie przez rok by! internowany w stanie wojennym,
utrzymywa!a dom, udzielaj%c korepetycji, bior%c t!umaczenia. Nie anga#owa!a si" w
polityk", cho' bliskie jej by!y pogl%dy m"#a.

Jako pierwsza dama okaza!a si" bardzo samodzielna. Opowiedzia!a si" przeciw
wpisaniu do konstytucji zakazu aborcji. Zaprosi!a z tej okazji do Pa!acu
przedstawicielki mediów. Maria Kaczy$ska popiera!a zap!odnienie in vitro,
sprzeciwiaj%c si" jednak finansowaniu zabiegu z pieni"dzy bud#etowych. (

W i"zie$ Gu!agu, #o!nierz armii Andersa, weteran walk o klasz-
tor Monte Cassino, instruktor harcerski. Mia!90 lat. W cza-
sie wojny tworzy! w Bia!ymstoku Szare Szeregi. W 1940 ro-

ku wpad! w r"ce NKWD, zosta! skazany na kar" &mierci, któr% zamie-
niono mu na dziesi"' lat !agrów.

Po wojnie pozosta! w Wielkiej Brytanii. W 1989 r. obj%! stanowisko
prezydenta RP na uchod)stwie. Swoje 90. urodziny jesieni% ubieg!e-
go roku obchodzi! w rodzinnym Bia!ymstoku. – Mam dwie takie
pami%tki, bardzo dla mnie wa#ne, które czekaj% na to, #ebym zabra!
je ze sob% do grobu. To ska!a z Monte Cassino i gar&' ziemi spod d"-
bów w parku na Zwierzy$cu – mówi!. (

Ryszard Kaczorowski
OSTATNI PREZYDENT RP NA UCHOD!STWIE
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M ia! 70 lat. Uko$czy! studia na Wydziale Prawa i Administracji
UW. W styczniu 2006 roku zosta! wybrany przez Sejm na
rzecznika praw obywatelskich.

– Odwa#ny, bezkompromisowy, a przy tym wyj%tkowo ciep!y
cz!owiek – tak o rzeczniku praw obywatelskich Januszu
Kochanowskim mówili wszyscy, którzy go blisko znali. – Nie ba! si"
i&' pod pr%d, walcz%c o sprawy, które uwa#a! za s!uszne, i broni%c
s!abszych – mówi Miros!aw Wróblewski z Biura RPO. Wyst"powa! w
obronie mniejszo&ci, walczy! o otwarcie zawodów prawniczych,
ostatnio stawa! w obronie Instytutu Pami"ci Narodowej. (

Janusz Kochanowski
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
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Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej  na urz%d
prezydenta w tegorocznych wyborach, od lat nale#a! do grona
&cis!ych liderów lewicy. Przez 23 lata sprawowa! mandat

poselski (w latach 1985 – 1989 i od 1991 r.). 
W czasach PRL by! dzia!aczem ruchu m!odzie#owego i cz!onkiem

PZPR. W 1990 r. wst%pi! do SdRP, a pó)niej do SLD. W rz%dach
Leszka Millera i Marka Belki by! ministrem obrony narodowej.

W ci%gu ostatnich trzech miesi"cy z determinacj% walczy! o
poparcie Polaków w nadchodz%cych wyborach prezydenckich.
Objecha! niemal ca!% Polsk" i spotka! si" z tysi%cami wyborców.  

Jerzy Szmajdzi$ski mia! 58 lat, zostawi! #on" i dwoje dzieci. (

Jerzy Szmajdzi!ski
WICEMARSZA"EK SEJMU
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Jego kadencja na stanowisku prezesa IPN mia!a up!yn%' w
czerwcu. Pe!ni! t" funkcj" od 2005 r. – To by! wspania!y cz!owiek,
odda! wiele lat s!u#bie publicznej i dobrze zas!u#y! si" Polsce –

mówi Antoni Dudek, historyk z IPN.
Kurtyka by! doktorem habilitowanym historii, absolwentem UJ.

Napisa! oko!o 140 publikacji. Zajmowa! si" histori% Polski &rednio-
wiecznej, wczesnonowo#ytnej oraz oporu antykomunistycznego
w Polsce po 1944 r. W PRL dzia!a! w opozycji demokratycznej, za-
k!ada! Niezale#ne Zrzeszenie Studentów na UJ. 7 kwietnia 2009 r.
zosta! odznaczony przez prezydenta RP Krzy#em Komandorskim
z Gwiazd% Orderu Odrodzenia Polski. Mia! 50 lat. (

Janusz Kurtyka
PREZES INSTYTUTU PAMI#CI NARODOWEJ
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M ia! 47 lat. Szefem NBP zosta! w 2007 r. Z Lechem
Kaczy$skim, który nominowa! go na to stanowisko, by!
zwi%zany od dawna. Niedawno presti#owy miesi"cznik

„Global Finance” uzna!, #e w 2008 r. Skrzypek radzi! sobie lepiej ni#
szef ameryka$skiej Rezerwy Federalnej. Tu# po wybuchu kryzysu
finansowego z inicjatywy Skrzypka NBP wprowadzi! „pakiet
zaufania” dla banków komercyjnych. W Polsce nie dosz!o do
upad!o&ci #adnego banku.

Skrzypek ostro#nie wypowiada! si" o przyj"ciu euro przez Polsk".
Ostatnio toczy! g!o&ny spór z now% RPP o sposób wyliczania zysku
NBP. (

S"awomir Skrzypek
PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
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Zosta! pos!em na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu
Obywatelskiego „Solidarno&'”, w latach 1991 – 1993 zasiada! 
w Sejmie wybrany z listy Porozumienia Obywatelskiego

Centrum.  Od  27 pa)dziernika 2005 do 4 listopada 2007 by!
wicemarsza!kiem Senatu. W 2001 r. by! jednym z za!o#ycieli 
Prawa i Sprawiedliwo&ci. 

– Nie by! zwi%zkowcem, ale zawsze by! bliski ludziom pracy.
Uwa#a!, #e je&li mamy dba' o niepodleg!o&', trzeba stawia' na
rozwój u podstaw. Taki niepodleg!o&ciowiec pozytywista –
wspomina jego bliski wspó!pracownik. – Bardzo konkretny,
rzeczowy polityk – mówi pose! Tomasz Górski (PiS). (

Krzysztof Putra
WICEMARSZA"EK SEJMU (PIS), BY"Y SENATOR
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Startowa!a z listy Platformy Obywatelskiej z Katowic (cho' by!a
bezpartyjna), mia!a 57 lat. W wyborach 2005 r. mia!a najlepszy
wynik w kraju. 

Przez 15 lat w Radiu Katowice prowadzi!a autorski „Magazyn
medyczny Krystyny Bochenek” propaguj%cy zdrowie. Kocha!a radio.
Sze&ciokrotnie wygrywa!a ogólnopolski konkurs na radiowy reporta#
d)wi"kowy „Polska i &wiat”.

Wymy&li!a jeden z najpopularniejszych konkursów w Polsce –
ogólnopolskie „Dyktando”. Anga#owa!a si" te# w wiele charytatywnych
akcji, np. wspó!tworzy!a pierwsz% „Wampiriad"”, niekonwencjonaln%
akcj" honorowego oddawania krwi na *l%sku. Wybrana na najbardziej
wp!ywow% kobiet" województwa &l%skiego 2009 r.

Krystyna Bochenek osieroci!a dwójk" doros!ych dzieci. M%# Andrzej
Bochenek jest &wiatowej s!awy kardiochirurgiem. (

Krystyna Bochenek
WICEMARSZA"EK SENATU RP
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Nale#a! do  najbardziej zaufanych ludzi prezydenta Kaczy$skiego.
Mia! 44 lata. By! z nim zwi%zany od pocz%tku lat 90. 
W 1993 r. jako &wie#o upieczony absolwent Krajowej Szko!y

Administracji Publicznej trafi! do kierowanej przez Kaczy$skiego
Najwy#szej Izby Kontroli. Gdy w 2002 r. Kaczy$ski zosta! prezydentem
Warszawy, zast"pc% mianowa! w!a&nie Stasiaka, którego okre&li! swoim
szeryfem. 

W 2005 r. Stasiak obj%! tek" wiceszefa Ministerstwa Spraw
Wewn"trznych i Administracji. Niespe!na rok pó)niej Lech Kaczy$ski
ju# jako prezydent Polski mianowa! go szefem Biura Bezpiecze$stwa
Narodowego. Stanowisko to pe!ni! w sumie przez trzy lata, z
kilkumiesi"czn% przerw%, gdy kierowa! MSWiA. 

Od stycznia 2009 r. by! wiceszefem Kancelarii Prezydenta
Kaczy$skiego, a kilka miesi"cy pó)niej zosta! jej szefem. (

W"adys"aw Stasiak
SZEF KANCELARII PREZYDENTA
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To by! wspania!y #o!nierz – wspomina gen. G%gora jego asystent
w Sztabie Generalnym gen. Bogus!aw Pacek. – Nie zna!em niko-
go, kto by tak jak on kocha! wojsko. Urodzi! si" w 1951 r. Z armi%

zwi%zany by! od ko$ca lat 60. By! specjalist% w dziedzinie rozpoznania
i operacji pokojowych.

Funkcj" szefa Sztabu Generalnego, najwa#niejsz% w polskiej armii,
pe!ni! od 2006 r. Pierwszy raz na wniosek szefa MON Rados!awa Si-
korskiego. Trzy lata pó)niej taki sam wniosek podpisa! minister
Bogdan Klich. W armii mia! opini" osoby, która potrafi roz!adowa'
ka#dy konflikt. – Zawsze mo#na by!o z nim porozmawia' o tym, co nas
bola!o – mówi jeden z oficerów. (

Gen. Franciszek G#gor
SZEF SZTABU GENERALNEGO

JE
R

Z
Y

 D
U

D
E

K

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wywodzi! si" z PRL-
owskiej opozycji. Wspó!zak!ada! Niezale#ne Zrzeszenie
Studentów. W 1981 roku koordynowa! strajk okupacyjny na

Uniwersytecie Gda$skim. 
W latach 80. dzia!a! w opozycji. By! te# prezesem konserwatywnego

Klubu My&li Politycznej im. Lecha B%dkowskiego skupiaj%cego
&rodowisko gda$skich konserwatystów i libera!ów. 

W 1990 roku P!a#y$ski zosta! pierwszym niekomunistycznym
wojewod% Gda$ska. Pó)niej budowa! AWS, by! marsza!kiem Sejmu, a
w 2001 r. razem z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem
za!o#y! PO, i zosta! jej pierwszym przewodnicz%cym. Mia! 52 lata. (

Maciej P"a$y!ski
POSE" NIEZRZESZONY
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Zwano j% matk% „Solidarno&ci”. Pracowa!a w Stoczni Gda$skiej
jako operator suwnicy. Za niezale#n% dzia!alno&' zwi%zkow%
zosta!a dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Doprowadzi!o to do

wybuchu strajku sierpniowego. W stanie wojennym internowana, po
rozbiciu si!% strajku w Stoczni Gda$skiej, wielokrotnie aresztowana.
IPN ujawni!, #e Walentynowicz inwigilowa!o jednocze&nie ponad 100
esbeków. Pó)niej pozostawa!a w konflikcie z Lechem Wa!"s%. Wraz z
Andrzejem Gwiazd% krytykowa!a obrady Okr%g!ego Sto!u. 

3 maja 2006 r. zosta!a wyró#niona przez prezydenta RP Lecha
Kaczy$skiego najwy#szym odznaczeniem pa$stwowym Orderem 
Or!a Bia!ego. Mia!a 81 lat. (

Anna Walentynowicz
S"YNNA OPOZYCJONISTKA
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Pozosta"e ofiary katastrofy

JOANNA AGACKA-INDECKA, PREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
EWA B$KOWSKA, WNUCZKA GEN. MIECZYS"AWA SMORAWI%SKIEGO
GEN. ANDRZEJ B"ASIK, DOWÓDCA SI" POWIETRZNYCH RP
ANNA MARIA BOROWSKA, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
BARTOSZ BOROWSKI, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
GEN. TADEUSZ BUK, DOWÓDCA WOJSK L$DOWYCH RP
ABP. GEN. MIRON CHODAKOWSKI, PRAWOS"AWNY ORDYNARIUSZ WOJSKA
POLSKIEGO
CZES"AW CYWI%SKI,  PREZES ZARZ$DU G"ÓWNEGO &WIATOWEGO ZWI$ZKU
'O"NIERZY AK
LESZEK DEPTU"A, POSE" PSL
PP"K. ZBIGNIEW D#BSKI,  CZ"ONEK KAPITU"Y ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI
MILITARI
GRZEGORZ DOLNIAK, POSE" PO
KATARZYNA DORACZY%SKA, KANCELARIA PREZYDENTA
EDWARD DUCHNOWSKI, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
ALEKSANDER FEDOROWICZ, T"UMACZ J#ZYKA ROSYJSKIEGO
JANINA FETLI%SKA, SENATOR PIS
JAROS"AW FLORCZAK, BOR
ARTUR FRANCUZ, BOR
GRA'YNA G#SICKA, POSE" PIS
GEN. KAZIMIERZ GILARSKI,  DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
PRZEMYS"AW GOSIEWSKI,  POSE" PIS
KS. PRA"AT BRONIS"AW GOSTOMSKI, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
MARIUSZ HANDZLIK, SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA
KS. ROMAN INDRZEJCZYK, KAPELAN PREZYDENTA
PAWE" JANECZEK, BOR
DARIUSZ JANKOWSKI, KANCELARIA PREZYDENTA
IZABELA JARUGA NOWACKA, POSE" SLD
KS. JÓZEF JONIEC, PREZES STOWARZYSZENIA PARAFIADA
SEBASTIAN KARPINIUK, POSE" PO
WICEADMIRA" ANDRZEJ KARWETA, DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ RP
MARIUSZ KAZANA, DYREKTOR PROTOKO"U DYPLOMATYCZNEGO W MSZ
GEN. STANIS"AW KOMORNICKI,  KANCLERZ ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI
MILITARI
STANIS"AW JERZY KOMOROWSKI, PODSEKRETARZ STANU W MON
PAWE" KRAJEWSKI, BOR
ANDRZEJ KREMER, PODSEKRETARZ STANU W MSZ
KS. ZDZIS"AW KRÓL, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
JANUSZ KRUPSKI,  KIEROWNIK URZ#DU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH
KS. ANDRZEJ KWA&NIK, KAPELAN FEDERACJI RODZIN KATY%SKICH
GEN. BRONIS"AW KWIATKOWSKI, DOWÓDCA OPERACYJNY SI" ZBROJNYCH RP
DR WOJCIECH LUBI%SKI,  LEKARZ PREZYDENTA
TADEUSZ LUTOBORSKI,  BY"Y PREZES WARSZAWSKIEGO ODDZIA"U STOWARZYSZENIA
RODZINA KATY%SKA
BARBARA MAMI%SKA, KANCELARIA PREZYDENTA
ZENONA MAMONTOWICZ-"OJEK, PREZES POLSKIEJ FUNDACJI KATY%SKIEJ
DARIUSZ MICHA"OWSKI, BOR
STEFAN MELAK, PREZES KOMITETU KATY%SKIEGO
TOMASZ MERTA, PODSEKRETARZ STANU W MKIDN
STANIS"AW MIKKE, WICEPRZEWODNICZ$CY RADY OCHRONY PAMI#CI WALK I
M#CZE%STWA
ALEKSANDRA NATALLI-&WIAT, POSE" PIS
JANINA NATUSIEWICZ-MIRER, DZIA"ACZKA SPO"ECZNA
PIOTR NOSEK, BOR
PIOTR NUROWSKI, SZEF PKOL
BRONIS"AWA ORAWIEC LOEFFLER, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
KS. JAN OSI%SKI,  ORDYNARIAT POLOWY WP
KS. ADAM PILCH, EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE
KATARZYNA PISKORSKA, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
BP TADEUSZ P"OSKI,  GENERA" ,  BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
AGNIESZKA POGRÓDKA-WI#C"AWEK, BOR
GEN. W"ODZIMIERZ POTASI%SKI,  DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH
ANDRZEJ PRZEWO!NIK, SEKRETARZ RADY OCHRONY PAMI#CI WALK I
M#CZE%STWA
KS. PROF. RYSZARD RUMIANEK, REKTOR UKSW
ARKADIUSZ RYBICKI,  POSE" PO
ANDRZEJ SARIUSZ-SK$PSKI,  PREZES FEDERACJI RODZIN KATY%SKICH
WOJCIECH SEWERYN, PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH AUTOR POMNIKA
OFIAR KATYNIA W CHICAGO
LESZEK SOLSKI,  PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATY%SKICH
JACEK SURÓWKA, BOR
ALEKSANDER SZCZYG"O, SZEF BIURA BEZPIECZE%STWA NARODOWEGO
JOLANTA SZYMANEK-DERESZ, POSE" SLD
IZABELA TOMASZEWSKA - DYREKTOR ZESPO"U PROTOKOLARNEGO KANCELARII
PREZYDENTA RP
MAREK ULERYK, BOR
TERESA WALEWSKA-PRZYJA"KOWSKA, STOWARZYSZENIE "GOLGOTA WSCHODU"
ZBIGNIEW WASSERMANN, POSE" PIS
WIES"AW WODA, POSE" PSL
EDWARD WOJTAS, POSE" PSL
PAWE" WYPYCH, SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA
STANIS"AW ZAJ$C, SENATOR PIS
JANUSZ ZAKRZE%SKI,  AKTOR
GABRIELA ZYCH, STOWARZYSZENIE "RODZINA KATY%SKA”

CZ"ONKOWIE ZA"OGI: ARKADIUSZ PROTASIUK, KAPITAN, ROBERT GRZYWNA,
ANDRZEJ MICHALAK, ARTUR ZI#TEK, BARBARA MACIEJCZYK, NATALIA JANUSZKO,
JUSTYNA MONIUSZKO
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L ech Kaczy!ski. Prezydent.
Wybitny Polak. Trudno uwie-
rzy", #e nie #yje. Trudno si$
z tym pogodzi". Najlepszy
prezydent, jakiego mieli%my

w III RP. Cz&owiek, którego wizerunek
spreparowany przez przeciwników
na u#ytek opinii publicznej tak zasad-
niczo ró#ni& si$ od rzeczywisto%ci, #e
wywo&ywa& poczucie, i# #yjemy
w dwóch nieprzystaj'cych do siebie
%wiatach. Cz&owiek niezwykle ciep&y,
przyjacielski, #yczliwy ludziom. Te ce-
chy wchodzi&y czasami wkonflikt z jego
polityczn' misj'. Strasznie trudno by&o
mu odsuwa" ludzi, których zna&, a wi$c
lubi&, gdy# takie by&o jego naturalne na-
stawienie do wspó&pracowników. Nie-

zwykle trudno by&o mu wycofywa"
ofiarowane im zaufanie. 

Jego osobiste nastawienie równo-
wa#y& naturalny dla niego patriotyzm.
(wiadomo%", #e #yjemy we wspólno-
cie, dzi$ki której dopiero mo#emy osi'-
gn'" pe&ni$ cz&owiecze!stwa, by&a dla
niego czym% oczywistym. Tak jak i fakt,
#e nasza egzystencja nie wyczerpuje
si$ w dora)nej tera)niejszo%ci, ale roz-
pi$ta jest mi$dzy si$gaj'c' g&$boko
wstecz przesz&o%ci' a pokoleniami,
które nast'pi' i wobec których jeste-
%my w g&ównej mierze odpowiedzialni
za stan naszego wspólnego kraju.

Ta odpowiedzialno%" i solidarno%"
z tymi, którzy byli i którzy nadejd', by-
&a g&ównym imperatywem jego poli-
tycznego dzia&ania. To ona by&a )ró-

d&em jego polityki historycznej, w tym
i takich jego osi'gni$" jak budowa Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Dla-
tego tak oczywiste dla prezydenta Ka-
czy!skiego by&o przywrócenie &adu
moralnego w naszej najnowszej histo-
rii. Jego symboliczne dzia&ania w tej
mierze, odznaczanie tych, którzy po&o-
#yli zas&ugi w walce o wolno%" i niepod-
leg&o%" Polski, by&y dzia&aniami nie
do przecenienia.

Jego zaanga#owanie w spraw$ Pol-
ski powodowa&o, #e bez kompleksów
i z&udze! podchodzi& do polityki mi$-
dzynarodowej. Do UE mia& stosunek
realistyczny. Nie uznawa& jej za wciele-
nie kolejnej utopii, ale wa#n' instytu-
cj$, na któr' patrzy" powinni%my
z perspektywy swojej racji stanu. Wie-

dzia&, #e Polacy tak jak inne kraje Euro-
py maj' prawo w ramach Unii walczy"
o swój interes i nie ma powodu, aby
przyjmowali podrz$dn' pozycj$. To
znamienne, #e jego realizm, w którym
niczym nie odbiega& od przywódców
pa!stw zachodnich, wywo&ywa& agre-
sj$ i przedstawiany by& jako postawa
archaiczna.

By" mo#e g&$bokie i autentyczne za-
anga#owanie czyni&o go &atwiejszym
obiektem niewybrednych ataków. Je-
go pasja dla sprawy polskiej by&a wi-
doczna, a wi$c mog&a sta" si$ celem ta-
niej ironii tak rozplenionej w naszych
czasach.

Kiedy si$ okaza&o, #e ameryka!ska
tarcza antyrakietowa mo#e nie zosta"
w Polsce zainstalowana, zaprosi& mnie
na osobist' rozmow$. Uwa#a&, #e jest
ona niezwykle wa#na dla strategiczne-
go zwi'zania Polski ze Stanami Zjed-
noczonymi, co zasadniczo poprawi&o-
by nasze bezpiecze!stwo. Odwo&anie
jej budowy poruszy&o go, jakby poniós&
osobist', g&$bok' strat$. Sprawy pu-
bliczne bowiem, sprawy Polski by&y
najg&$biej jego osobistymi sprawami.

To g&$bokie zaanga#owanie w spra-
wy publiczne nie pozbawi&o go dystan-
su do siebie samego, ciep&ej ironii i po-

czucia humoru. Cz&owiek przedstawia-
ny jako kostyczny ponurak by& bowiem
osob' weso&' i dowcipn'. Wiedz'
o tym doskonale wszyscy jego wspó&-
pracownicy, przyjaciele i znajomi.

Ludzie sprawdzaj' si$ w niespodzie-
wanych, trudnych sytuacjach. Rosyjska
agresja na Gruzj$, w odpowiedzi
na któr' Lech Kaczy!ski przyby& na-
tychmiast do zagro#onego Tbilisi, by&a
jego prób', któr' przeszed& tak, #e mo-
gli%my poczu" si$ dumni ze swojego
prezydenta. Udowodni&, #e zaanga#o-
wanie etyczne mo#e si$ &'czy" z poli-
tyczn' racjonalno%ci'. 

Kaczy!ski przyby& do Gruzji nie tyl-
ko, aby wyrazi" solidarno%" znapadni$-
tym narodem, ale aby zorganizowa" mu
pomoc. (ci'gni$cie grupy przywódców
pa!stw posowieckich do Tbilisi mia&o
wielkie znaczenie dla zatrzymania
ofensywy rosyjskiej. Znamienne, #e
przywódcy ci traktowali polskiego pre-
zydenta jako swojego naturalnego lide-
ra. Apowstrzymanie imperialnych ape-
tytów Moskwy le#y w najg&$bszym pol-
skim interesie.

Nie uzmys&owili%my sobie jeszcze
naszej straty. Wymiar postaci Lecha Ka-
czy!skiego pewnie potrafimy doceni"
dopiero z czasem. *

T rudno o bardziej symbolicz-
ne miejsce %mierci ni# okoli-
ce Katynia. (wiadomo%" te-
go faktu robi wstrz'saj'ce
wra#enie, gdy si$ pami$ta,

#e Lech Kaczy!ski urodzi& si$ cztery la-
ta po wojnie, ale #y& w cieniu pokolenia,
które okupanci Polski skazali na zag&a-
d$. Jego rodzice uczestniczyli w walce
Polski podziemnej – matka Jadwiga ja-
ko sanitariuszka, ojciec Rajmund jako
#o&nierz Armii Krajowej i uczestnik po-
wstania warszawskiego.

Bracia Kaczy!scy wychowywali si$
w kraju, w którym ludzi niepodleg&o-
%ciowej konspiracji komuni%ci spro-
wadzili do statusu obywateli II katego-
rii, po wojnie AK-owska przesz&o%"
oznacza&a aresztowanie i katownie
UB, a potem „tylko” obci'#aj'cy zapis
w aktach. Niewidzialne znami$ ozna-
czaj'ce pomijanie w awansach na
wa#ne stanowiska.

I le paroletnie dziecko mog&o wy-
czu" z atmosfery ukrywanego l$ku
przed aresztowaniem w latach 50.?
Ile rozumia&o z rozmów rodziców o

uwi$zieniu lub ka)ni przyjació&? Nie
sposób orzec. A jednak w miar$ jak na-
stoletni Leszek i Jaros&aw coraz wi$cej
rozumieli z rzeczywisto%ci PRL, musieli
dostrzega" bolesny kontrast mi$dzy
ich dum' z bohaterstwa rodziców i ze-
pchni$ciem ich na tolerowany przez
w&adze margines #ycia w PRL. A to ro-
dzi&o reakcje buntu i sprzeciwu. Wy-
chowani na „Trylogii” Sienkiewicza i
opowie%ciach o powstaniu, nie musieli
sami odkrywa", #e komunizm jest
zbrodnicz' utopi'. Historia szybko wy-
stawi&a ich na pierwsz' prób$.

8 marca 1968 roku na dziedzi!cu
Uniwersytetu Warszawskiego Lech i Ja-
ros&aw Kaczy!scy pierwszy raz mogli
rzuci" pa&karzom w&adzy has&o wolno-
%ci. Gdy w po&owie lat 70. powstaje
KOR, natychmiast zg&aszaj' si$ do opo-
zycyjnej roboty. W kwietniu 1978 roku
Lech jest w grupie ludzi, która odmieni
Polsk$. Wspó&tworzy Wolne Zwi'zki
Zawodowe, z których wy&oni si$ „Soli-
darno%"”. W Sierpniu 1980 w Stoczni
Gda!skiej nale#y do czo&ówki strajku-

j'cych, by potem znale)" si$ w gronie
przywódców ruchu „Solidarno%ci”.

Prze#y& gorycz 13 grudnia i interno-
wania, ale niemal natychmiast po zwol-
nieniu wróci& do pracy w podziemiu i w
„Solidarno%ci”. W 1986 wszed& do
w&adz podziemnej Tymczasowej Komi-
sji „Solidarno%ci”. By& w %cis&ym kie-
rownictwie zwi'zku w kluczowych la-
tach 1988 – 1989. Faktycznie kierowa&
zwi'zkiem do lutego 1991 roku.

A potem tworzy& pierwsze instytu-
cje suwerennej Rzeczypospolitej. By&
pierwszym szefem Biura Bezpiecze!-
stwa Narodowego za prezydentury Le-
cha Wa&$sy i szefem NIK. W 2000 zosta&
ministrem sprawiedliwo%ci – zdoby&
szacunek Polaków wol' walki z prze-

st$pczo%ci'. Dwa lata pó)niej zosta&
prezydentem Warszawy, w 2005 roku
wygra& wybory i zosta& prezydentem
Polski.

C z$sto zarzucano mu, #e ma
zbyt sztywny stosunek do
presti#u urz$du prezydenc-
kiego, przypisuj'c to  jego

rzekomej ma&ostkowo%ci. Jednak dla
Kaczy!skiego powa#ne traktowanie
prezydentury oznacza&o szacunek dla
majestatu i powagi Rzeczypospolitej.
Wymaga& szacunku dla g&owy pa!stwa,
bo mia& %wiadomo%", jak wa#nym da-
rem jest wolno%". Jak wielki jest ci$#ar
odpowiedzialno%ci za losy Polski przed
generacjami poprzedników, którzy dla

wolno%ci ojczyzny musieli po%wi$ci"
#ycie. Dlatego tak ostro, niekiedy bru-
talnie, zadawa& pytania o polsk' pod-
miotowo%" w polityce europejskiej,
dlatego tak zabiega& o to, aby nie zast$-
powa" jej próbami przypodobania si$
wszystkim.

Dlatego martwi& si$ o si&$ polskiej ar-
mii. Z tego powodu te# pami$ta& o sp&a-
caniu d&ugów tym, którzy podejmowali
walk$ o wolno%" za czasów PRL, gdy
grozi&o to %mierci' lub wi$zieniem. Dla
nich by&y ordery i odznaczenia.

Jego nazwisko b$dzie uto#samiane z
projektem IV Rzeczypospolitej. Dzi%,
gdy has&o to sprowadza si$ cz$sto do
rangi politycznego epitetu, warto przy-
pomina", #e by&a to idea wzmocnienia

pa!stwa i uwolnienia go od plagi ko-
rupcji. Jestem pewien, #e czas przynie-
sie spokojn' i pozbawion' zacietrze-
wienia ocen$ tych planów, tak#e prób
ich praktycznej realizacji.

Pozna&em przysz&ego prezydenta
osobi%cie jeszcze w drugiej po&owie
lat 80., w czasach gda!skiej „Solidar-
no%ci”. W ci'gu nast$pnych lat mia-
&em sporo okazji, aby z nim – g&ównie
jako dziennikarz – rozmawia". Wiem,
jak bola&y go upokorzenia i insynu-
acje, których nie oszcz$dzono mu w
ci'gu czterech lat prezydentury. Spo-
ry o samolot czy krzes&o na unijnych
szczytach martwi&y go, bo uwa#a& je
za deprecjonowanie urz$du prezy-
denta.

Chcia& Polski, która nawi'#e do naj-
lepszych tradycji wspierania demokra-
cji za nasz' wschodni' granic'. W imi$
tej idei lecia& do Tbilisi, aby broni" wol-
nej Gruzji, marzy& o silnym sojuszu z Li-
tw' i Ukrain'. Nie z jego winy plany te
rozmy&y si$ w ciasnym nacjonalizmie,
który doszed& ostatnio do g&osu w Kijo-
wie i Wilnie.

W szystko to czyni&, chc'c
sprosta" legendzie II Rze-
czypospolitej. Legendzie,
na której wychowa&o si$

pokolenie jego rodziców. Pokolenie
urodzone w Polsce marsza&ka Pi&sud-
skiego, którego darzy& osobistym sza-
cunkiem.

Chcia& budowa" Polsk$ mocn' i
zdoln' obroni" swoj' niepodleg&o%",
aby sp&aci" d&ug pokoleniu AK-owskie-
mu, które widzia&o Polsk$ zdradzon' i
bezsiln'.

Czy mu si$ uda&o? Na pewno jako
cz&owiek sp&aci& z nawi'zk' d&ug poko-
leniu swoich rodziców. Czy nie pope&-
nia& b&$dów? By" mo#e nie potrafi& nie-
kiedy wznie%" si$ ponad w&asne uprze-
dzenia.

Spór o rol$ Lecha Kaczy!skiego w
dziejach Polski rozstrzygn'& Pan Bóg,
powo&uj'c go do siebie w tak tragicz-
nych okoliczno%ciach. Dzi% modlimy si$
za jego dusz$, za dusz$ jego ukochanej
#ony. Za dusze wszystkich ofiar smole!-
skiej tragedii. *

Sp!acony 
d!ug Lecha 
Kaczy"skiego

PIOTR SEMKA
Wszystko, co czyni!, mia!o sprosta# legendzie 
II Rzeczypospolitej. Legendzie pokolenia urodzonego 
w Polsce marsza!ka Pi!sudskiego, którego darzy! 
osobistym szacunkiem

Dumni ze swojego prezydenta 
BRONIS$AW WILDSTEIN
Polityk, którego celem by!o przywrócenie !adu
moralnego w naszej najnowszej historii. 
Cz!owiek przedstawiany jako kostyczny ponurak,
który w rzeczywisto%ci by! osob& ciep!& i weso!&
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MAREK DOMAGALSKI 
TOMASZ PIETRYGA

Bronis!aw Komorowski przej"!
formalnie prawie wszystkie
obowi"zki tragicznie zmar!ego
prezydenta Lecha Kaczy#skie-
go. Konstytucjonali$ci zgodnie
jednak wskazuj", %e powinien
korzysta& z nich tylko w razie
konieczno$ci.

Wszystkie decyzje, które
mog" poczeka&, powinien
od!o%y& do wyborów nowego
prezydenta, co nast"pi zapew-
ne jeszcze przed wakacjami.
Wszak nie ma on tak szerokiej
demokratycznej legitymacji jak
prezydent.

Katastrofa: 
procedury prawne

Jakkolwiek by to zabrzmia-
!o, na takie tragedie jak $mier&
g!owy pa#stwa, nie mówi"c o
innych urz'dnikach pa#stwo-
wych, polska konstytucja jest
przygotowana. Oczywi$cie %y-
cie poka%e, czy te prawne ramy
sprawdz" si' w dzia!aniu. Nie-
stety, ten test pa#stwo przej-
dzie w skrajnie trudnej sytuacji:
%ycie straci!o szereg szefów
kluczowych instytucji: preze-
sów NBP i IPN, rzecznik praw
obywatelskich, ale te% prawie
ca!e najwy%sze dowództwo
Wojska Polskiego.

Zacznijmy od g!owy pa#-
stwa: w razie $mierci prezyden-
ta RP jego obowi"zki przejmu-

je tymczasowo, do czasu wybo-
ru nowego prezydenta, mar-
sza!ek Sejmu. Gdyby nie móg!
wykonywa& tych obowi"zków,
przejmuje je marsza!ek Senatu.
Z tym %e marsza!ek nie mo%e
postanowi& o skróceniu kaden-
cji Sejmu (art. 131 konstytucji).
Poza tym ma pe!ne obowi"zki
prezydenta. To logiczne, gdy%
nigdy nie wiadomo, które
uprawnienie trzeba b'dzie wy-
korzysta& w praktyce.

Tu otwiera si' jednak ca!e za-
gadnienie: czy marsza!ek ma
korzysta& z wszystkich upraw-
nie# prezydenta, dokonywa&
awansów na wszystkie wakuj"-
ce stanowiska, czy w pe!ni ko-
rzysta&, czy te% nie korzysta& z
weta itd. Zdaniem prof. Piotra
Winczorka, konstytucjonalisty,
marsza!ek winien si' ograni-
cza& do niezb'dnych decyzji.

Na inne stanowiska – szefów
IPN, NBP oraz rzecznika praw
obywatelskich – b'd" musia!y
by& wybrane nowe osoby na
pe!ne kadencje (nie na czas do-
ko#czenia przerwanych).

I tak prezes NBP powo!ywa-
ny jest na wniosek prezydenta
przez Sejm. W obecnej sytuacji
obowi"zki g!owy pa#stwa pe!-
ni marsza!ek Sejmu – b'dzie
on móg! wnioskowa& o powo-
!anie na to stanowisko lub po-
czeka&, a% decyzje w tej spra-
wie podejmie nowo wybrany
prezydent.

W przypadku wyboru RPO –
decyzje uchwa!" podejmuje
Sejm za zgod" Senatu. Prezes
IPN jest natomiast wybierany

na wniosek Kolegium IPN
przez Sejm za zgod" Senatu na
pi'cioletni" kadencj'.

Wies!aw Johann, by!y s'dzia
Trybuna!u Konstytucyjnego,
uwa%a, %e obowi"zki szefa NBP
powinien pe!ni& jego zast'pca
a% do czasu wybrania nowego
prezydenta, który wska%e oso-
b' na to stanowisko. Podobnie
w przypadku rzecznika praw
obywatelskich i prezesa IPN –
obowi"zki powinni pe!ni& za-
st'pcy. – Szybkie powo!ywanie
nowych osób na te stanowiska
by!oby daleko id"c" polityczn"
niezr'czno$ci" – uwa%a s'dzia
Johann.

G!osowanie 
w czerwcu?

Tak czy inaczej jedn" z
pierwszych decyzji marsza!ka
Komorowskiego b'dzie zarz"-
dzenie wyborów prezydenc-
kich. B'd" to wybory przy$pie-
szone. 

Zgodnie z konstytucj" w ra-
zie „opró%nienia urz'du prezy-
denta”, co oczywi$cie nast'pu-
je w wypadku jego $mierci,
marsza!ek Sejmu zarz"dza wy-
bory – nie pó(niej ni% w ci"gu
14 dni po opró%nieniu urz'du.
Dat' wyborów wyznacza za$
na dzie# wolny od pracy przy-
padaj"cy w ci"gu 60 dni od
dnia zarz"dzenia wyborów. Za-
tem !atwo przewidzie&, %e wy-
bory musz" si' odby& jeszcze w
czerwcu, zapewne w po!owie
tego miesi"ca.

Je%eli chodzi o parlamenta-
rzystów, to (zgodnie z ordyna-
cj") w razie $mierci pos!a man-
dat obejmuje kolejny kandydat
z tej samej listy okr'gowej (a
wi'c tego samego ugrupowa-
nia), który w wyborach otrzy-
ma! kolejno najwi'ksz" liczb'
g!osów. 

Procedura obejmowania
mandatu mo%e jednak potrwa&
pewien czas. 

W przypadku $mierci sena-
tora prezydent (teraz marsza-
!ek Sejmu) zarz"dza wybory
uzupe!niaj"ce na wygas!e man-
daty.

—bork

Marszałek Sejmu
głową państwa 
KONSTYTUCJA | Wybory prezydenckie jeszcze przed wakacjami
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!Marsza"ek Sejmu Bronis!aw Komorowski musi w ci#gu 14 dni
rozpisa$ wybory prezydenckie 

PO KATASTROFIE
W niedzielne po!udnie dwiema 
minutami ciszy zostanie
uczczona pami"# 
ofiar katastrofy

Podpisanie decyzji o tygodnio-
wej %a!obie narodowej by!o
pierwsz" decyzj" marsza!ka Sej-
mu Bronis!awa Komorowskiego,
który po $mierci prezydenta
przej"! obowi"zki g!owy pa#-
stwa. – Zwracam si' do wszyst-
kich rodaków, by$my wszyscy,
bez %adnych ró%nic, uczestniczy-
li w %a!obie zarówno w wymiarze
publicznym, jak i indywidual-
nym – powiedzia!. – W obliczu tej
ogromnej tragedii narodowej je-
ste$my wszyscy razem. Nie ma
dzi$ ani prawicy, ani lewicy.

W o$wiadczeniu, które mar-
sza!ek przekaza! pó(niej dzien-
nikarzom, napisa!, %e w przewi-
dzianym konstytucj" terminie
og!osi dat' wyborów prezy-
denckich. 

– Takiego dramatu wspó!cze-
sny $wiat nie widzia! – powie-

dzia! premier Donald Tusk. – W
imieniu swoim i wszystkich Po-
laków sk!adam kondolencje ro-
dzinie prezydenta Lecha Ka-
czy#skiego, a tak%e rodzinom
wszystkich, którzy zgin'li. Ta tra-
gedia dotyka mnie osobi$cie –
doda! i zapewni!, %e jego urz'd-
nicy b'd" pracowa& przez 24 go-
dziny na dob', by rozmiar trage-
dii dla rodzin by! najmniejszy z
mo%liwych.

Bronis!aw Komorowski oraz
szef rz"du nale%eli do pierw-
szych osób, które dowiedzia!y
si' o katastrofie samolotu. Zgod-
nie z protoko!em dyplomatycz-
nym na lotnisku w Smole#sku
na g!ow' pa#stwa i ca!" polsk"
delegacj' oczekiwali przedsta-
wiciele polskiej ambasady w Ro-
sji. To oni poinformowali szefa
MSZ Rados!awa Sikorskiego o
katastrofie. Tragedia wydarzy!a
si' o godzinie 8.56 polskiego
czasu. O 9.26 resort spraw zagra-
nicznych oficjalnie potwierdzi!,
%e dosz!o do wypadku. 40 minut
pó(niej by!o ju% wiadomo, %e
nikt z pasa%erów nie prze%y!.

– By!o moim strasznym, smut-
nym obowi"zkiem poinformo-
wanie o tym premiera, marsza!-
ka Sejmu oraz Jaros!awa Ka-
czy#skiego – przyzna! Sikorski.

Po otrzymaniu wiadomo$ci o
$mierci prezydenta zarówno

marsza!ek Sejmu, jak i szef rz"du
natychmiast podj'li decyzj' o
powrocie do Warszawy. Tragicz-
ne informacje ze Smole#ska obu
zasta!y bowiem na Wybrze%u.
Premiera w rodzinnym Sopocie,
a marsza!ka Sejmu w Gda#sku. –
To powa%ny szok. Premier pozo-
staje w sta!ym kontakcie z mar-
sza!kiem Sejmu – powiedzia! w
TVN 24 Pawe! Gra$, rzecznik
rz"du. W trybie natychmiasto-
wym do Warszawy zostali tak%e
wezwani wszyscy ministrowie.

Pojawili si' na nadzwyczajnym
posiedzeniu rz"du zwo!anym
przez premiera Tuska. Jak infor-
mowa! rzecznik MSZ Piotr Pasz-
kowski, mia!y na nim zapa$& de-
cyzje dotycz"ce og!oszenia %a!o-
by narodowej oraz niesienia po-
mocy. Ministrowie podj'li decy-
zj', %e jutro w samo po!udnie
pami'& ofiar katastrofy w ca!ej
Polsce zostanie uczczona dwo-
ma minutami ciszy. Tak samo ma
te% by& w dniu pogrzebu.

Ból i g!'bokie wspó!czucie w
zwi"zku z tragedi" wyrazi! pry-
mas Polski abp Henryk Muszy#-
ski. W ca!ym kraju odbywaj" si'
msze w intencji ofiar. 

Premier rozmawia! o kata-
strofie z prezydentem i premie-
rem Rosji. Tu% po nadzwyczaj-
nym posiedzeniu rz"du Donald
Tusk uda! si' na miejsce wypad-
ku. Niewykluczone, %e dzi$, po
jego powrocie ze Smole#ska,
rz"d spotka si' jeszcze raz w
nadzwyczajnym trybie. We wto-
rek odb'dzie si' wspólne posie-
dzenie Sejmu i Senatu.

—Karol Manys

Tydzień żałoby w całym kraju
WOJSKO
– To niewyobra$alna
tragedia – mówili „Rz”
wojskowi, gdy dotar!a 
do nich informacja 
o katastrofie

W samolocie by! gen. Franci-
szek G"gor, szef Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego.
Dowódców stracili te% %o!nie-
rze Wojsk L"dowych, lotnicy,
marynarze i komandosi. –
Zgin'li moi przyjaciele – mó-
wi !ami"cym si' g!osem gen.
Waldemar Skrzypczak, by!y
dowódca Wojsk L"dowych.

W dowództwach od rana
trwa stan podwy%szonej go-
towo$ci. Wszyscy najwa%niej-
si oficerowie byli wzywani w
trybie pilnym.

Podj'to te% natychmiast
dzia!ania, by zapobiec desta-
bilizacji armii. W ka%dym ro-
dzaju wojska powo!ano ko-
misje reagowania kryzysowe-

go. A obowi"zki dowódców,
jak wynika z wojskowych re-
gulaminów, przejmuj" ich
pierwsi zast'pcy. Obowi"zki
szefa Sztabu Generalnego
pe!ni gen. broni Mieczys!aw
Stachowiak.

Flagi w jednostkach woj-
skowych i bandery na okr'-
tach zosta!y opuszczone do
po!owy.

Co dalej? O tym maj" zde-
cydowa& w!adze. Minister
obrony Bogdan Klich na po-
siedzeniu rz"du ma przedsta-
wi& sytuacj', jaka powsta!a w
armii po katastrofie rz"dowe-
go samolotu. Dzi$ te% zbiera
si' kierownictwo Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego.

W ci"gu dwóch lat to kolej-
na tragedia, w której ginie eli-
ta armii. W 2008 roku na lot-
nisku w Miros!awcu rozbi! si'
samolot CASA. Zgin'!o 20 lot-
ników, w tym wielu wysokich
oficerów Si! Powietrznych.

—e.!.

Armia straci!a 
dowódców

W ci"gu kilku godzin po
katastrofie kondolencje p!yn#!y
od najwa$niejszych
przywódców.
Prezydent Rosji Dmitrij
Miedwiediew sk"ada" je
telefonicznie premierowi
Donaldowi Tuskowi.
„Ca"e Niemcy ze wspó"czuciem
i solidarnie stoj# w tej trudnej
godzinie po stronie Pana i
Polski” – napisa"a do polskiego
premiera kanclerz 
Angela Merkel.
Szef brytyjskiego rz#du Gordon
Brown przerwa" kampani%
przed czerwcowymi wyborami
parlamentarnymi, by z"o&y$ ho"d
Lechowi Kaczy'skiemu.
„Wielka &a"oba w kraju, który
jest przyjacielem W"och” 
– komentowa" premier 
Silvio Berlusconi.
Szef Komisji Europejskiej 
Jose Manuel Barroso
napisa" o Lechu Kaczy'skim, 
&e by" „wielkim polskim
patriot#”. 
Na Litwie rz#d zapowiedzia"
og"oszenie &a"oby. Premier
Andrius Kubilius powiedzia", 
&e jest to tragedia tak&e dla jego
kraju, a Lecha Kaczy'skiego
nazwa" „wielkim, szczerym
przyjacielem”. W katedrze
wile'skiej odprawiono msz%, 
na której pojawili si%
najwa&niejsi politycy Litwy.
– Dla Fideszu bardzo wa&na jest
przyja(' z Polsk#. Tym bardziej
tragedia ta wstrz#sn%"a nami
bardzo, bardzo mocno 
– powiedzia" „Rz” Janos
Martonyi z centroprawicowej
partii Fidesz. 
– Jeste)my zszokowani, tym
bardziej &e tragedia rozegra"a
si% w czasie podró&y do
Katynia, co nadaje jej
dodatkowe symboliczne
znaczenie – komentowa" 
dla „Rz” Karl Georg Wellmann,
ekspert od spraw Polski 
w niemieckiej CDU.

—d.z.

>SZOK  
DLA CA!EGO "WIATA

Do tragedii dosz!o
o godzinie 8.56 
polskiego czasu
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P rzed Pa!ac Prezydencki
warszawiacy wyszli
spontanicznie, by by" ra-
zem w obliczu tragedii.
Zapalali znicze. K!adli

kwiaty. P!akali. – Bo#e! Ta tragedia
nie powinna si$ zdarzy"! – szlocha!a
starsza kobieta.

W%ród %wieczek kto% postawi!
zdj$cie prezydenckiej pary. Pod
nim napis: „&egnajcie, zostaniecie
w naszej pami$ci na zawsze”.

T!um na Krakowskim Przed-
mie%ciu g$stnia! z ka#d' minut'.
Po po!udniu trzeba ju# by!o za-
mkn'" ulic$ dla ruchu. Przed
siedzib' prezydenta zgromadzi!o
si$ ponad 2 tys. osób. Wpatrywali
si$ w zadumie w p!omienie zni-
czy i rozrzucone na chodniku
kwiaty. Wi$kszo%" modli!a si$
w ciszy.

– To tak, jakby%my na co% cze-
kali. A# kto% do nas z tego
gmachu wyjdzie i powie,
#e to nieprawda. Ale po d!u#szej
chwili do ka#dego dociera!o,
#e z Pa!acu nikt nie wyjdzie. Tam
ju# nikogo nie ma. Oni zgin$li
pod Smole(skiem – mówi zap!a-
kana Anna Kacperek.

Jeszcze zanim oficjalnie og!o-
szono #a!ob$ narodow',
na Krakowskim Przedmie%ciu
czu!o si$, #e ona ju# trwa.

Tomasz Michalski przyszed! za-
pali" znicz jeszcze rano. – )mier"
cz!owieka, a szczególnie pre-
zydenta kraju, jest takim
momentem, #e trzeba tu przyj%"
i odda" mu ho!d – mówi.

Gdy flaga narodowa na Pa!acu
Prezydenckim zosta!a opuszczo-
na do po!owy, zgromadzeni

warszawiacy od%piewali hymn
narodowy. Ksi$#a kapucyni od-
prawili krótkie modlitwy
z zebranymi.

Pod Pa!ac przyjecha! te# amba-
sador Rosji. Zapali! znicz i po!o#y!
bia!o-czerwon' wi'zank$. Po-
wsta(cy warszawscy i kombatanci
Armii Krajowej przyszli odda"
ho!d parze prezydenckiej oraz
szefowi )wiatowego Zwi'zku &o!-
nierzy AK Czes!awowi
Cywi(skiemu, który równie# jest
w%ród ofiar katastrofy.

Warty przed Pa!acem wystawili
te# harcerze. —ikr, rbi, mm

Warszawiacy: musieli!my tu by"

www Relacje na bieżąco,
wspomnienia, 
żałoba w stolicy

www.zyciewarszawy.pl
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