
Wszyscy jesteśmy głęboko poranieni śmier-
cią 96 naszych rodaków, poległych w kata-
strofie lotniczej pod Smoleńskiem w Rosji. 
Zginęli Polacy, dla których służba Rzeczypo-
spolitej była najważniejszym nakazem. 

Wśród nich zginął pierwszy obywatel Rze-
czypospolitej, Prezydent RP śp. prof. Lech 
Aleksander Kaczyński oraz Jego małżonka śp. 
Maria. Zginął ostatni (do 1990 r.) Prezydent RP 
na Uchodźctwie śp. Ryszard Kaczorowski. Po-
nieśli również śmierć inni wybitni ludzie służ-
by publicznej i przedstawiciele społeczeństwa: 
posłowie i senatorowie polskiego parlamentu, 
ministrowie, dowódcy Wojska Polskiego, du-
chowni katoliccy i prawosławni, członkowie 
rodzin katyńskich, szefowie instytucji obywa-
telskich, ochrona prezydencka oraz załoga sa-
molotu. Każdy z nas przeżywał tę katastrofę 
głęboko, mieliśmy także okazję obserwować 
wspaniałą postawę milionów Polaków, któ-
rzy bardzo licznie i godnie oddawali hołd po-
ległym w katastrofie. Jakże wielu z nas uzy-
skało jednoznaczne potwierdzenie, jak wielką 
pracę dla Polski wykonali zmarli tragicznie Pre-
zydenci i inni polegli w katastrofie. Wielu Po-
laków ocenia, że media prezentując wcześniej 
osobę i dokonania Prezydenta Kaczyńskiego 
tworzyły obraz zakłamany, zupełnie oderwany 
od rzeczywistości. Zmarły Prezydent, jak rze-
telnie przedstawiły to po katastrofie telewizje 
publiczne i społeczne, był mężem stanu i wiel-
kim patriotą, głęboko zaangażowanym w bie-
żące sprawy Polaków i należną Polsce pozycję 
na arenie międzynarodowej. Również wizerun-
ki innych poległych rodaków nabrały rzeczywi-
stego blasku. 

Władze lokalne naszej gminy oraz mieszkań-
cy godnie pożegnali poległych w służbie Pol-

sce, składając hołd w pałacu prezydenckim 
w Warszawie oraz uczestnicząc w uroczysto-
ściach pogrzebowych. Pierwszą część sesji 
Rady Gminy w dniu 27 kwietnia poświęcono 
tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem (szcze-
góły w artykule o sesji absolutoryjnej). W miej-
scowym Urzędzie, w dniach żałoby narodowej, 
była wyłożona księga kondolencyjna, do której 
wpisało się 108 mieszkańców gminy.

Wójt gminy zainicjował także w Brukseli, za-
równo na sesji plenarnej Komitetu Regionów 
UE, jaki i na posiedzeniu ugrupowania Przy-
mierze Europejskie, któremu przewodniczy, 

uczczenie tragicznie zmarłych Polaków minutą 
ciszy oraz wystąpieniami przedstawiającymi 
postawy i dokonania ofiar katastrofy. Nawiązał 
także do zbrodni katyńskiej z roku 1940, przed-
stawiając okoliczności, w których na mocy de-
cyzji władz Związku Sowieckiego zamordowa-
no ponad 25000 Polaków. 

Zachowajmy tragicznie zmarłych rodaków 
we wdzięcznej pamięci, pamiętajmy o nich 
w modlitwie. Oni nie mogli dokończyć swojej 
pracy dla Polski. Wartości, dla których Oni od-
dali życie, niech będą naszym drogowskazem.
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Wielka narodowa tragedia


