
 

 

 

 

 

       
            
 

 

 

 

      

Szanowni Panowie Starostowie, 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Uczniowie, 

Szanowni Goście, 

 
 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w powiatowych obchodach             

8. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 naszych 

rodaków, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Profesorem Lechem 

Kaczyńskim, Jego Małżonką Marią i ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej  

na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim. Proszę wybaczyć, że mimo pragnienia, aby 

być dzisiaj, podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu wraz z Państwem w Zambrowie,  

ze względu na obowiązki rządowe musiałem pozostać w Warszawie i uczestniczyć  

w ważnym posiedzeniu Rady Ministrów. 

Z głębi serca dziękuję władzom powiatu zambrowskiego, dyrektorom szkół,  

a w szczególności Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława 

Konarskiego Panu Janowi Pilchowi, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za coroczne, 

stające się już dobrą i szlachetną tradycją organizowanie uroczystości upamiętniających 

Ofiary Katastrofy Smoleńskiej oraz za liczne i godne w nich uczestnictwo. 

Katastrofa Smoleńska to największa tragedia, jaka dotknęła nasz naród i polskie 

państwo po II wojnie światowej. Wyraził to Sejm i Senat na wspólnym posiedzeniu, które 

odbyło się 13 kwietnia 2010 roku. Mimo upływu 8 lat wciąż nie znamy rzeczywistych 

przyczyn i wszystkich okoliczności tej Katastrofy, a główne dowody śledztwa w tej 

sprawie wskutek niedopuszczalnych decyzji ówczesnego rządu, którym kierował były 

premier rządu PO-PSL Donald Tusk, pozostają nadal w Rosji.  

Dzięki działaniom podejmowanym w ostatnim czasie przez nową państwową 

podkomisję badania wypadków lotniczych działającą przy Ministerstwie Obrony 

Narodowej i prokuraturę oraz wsparciu zagranicznych ekspertów jesteśmy coraz bliżej
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prawdy o Katastrofie, choć dochodzenie do niej wobec przywołanych wyżej okoliczności 

jest zadaniem niezwykle trudnym. W tym roku w Warszawie odbędą się już po raz ósmy 

uroczystości upamiętniające tamtą tragedię. 96. miesięcznica przypadająca podczas tej 

rocznicy ma wymiar symboliczny, gdyż odzwierciedla liczbę Ofiar – wybitnych Polaków, 

którzy oddali swe życie w trakcie pełnienia służby Ojczyźnie. Będą to wyjątkowe 

obchody, podczas których na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostanie 

odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku – trwały znak pamięci o tym 

wydarzeniu w przestrzeni publicznej stolicy Polski. 

Naszą powinnością jest modlitwa za poległych, narodowa pamięć o Ich ofierze 

życia, niestrudzone dążenie do prawdy oraz wypełnienie testamentu, jaki po sobie 

pozostawili. Wierzymy wraz z Janem Kochanowskim, że „Jeśli komu droga otwarta do 

nieba, tym, co służą Ojczyźnie”, a przecież ci, którzy zginęli w Katastrofie pod 

Smoleńskiem, oddali swoje życie na posterunku służby Polsce. Aby ta ofiara nie poszła na 

marne, musimy podjąć Ich dzieło i zrealizować Ich testament, który sprowadza się do 

wiernej służby naszej Ojczyźnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dotyczy to każdego         

z nas w miejscu i roli, jaką spełniamy w życiu naszej wspólnoty narodowej. 

Szczególnie dużo zależy od Was, młodzi. Wasze zaangażowanie i wasz patriotyzm 

napawają wiarą i ufnością, że przyszłość Rzeczypospolitej będzie godna tych, którzy 

poświęcili dla niej swoje życie. 

Cześć Ich pamięci. Polegli w Katastrofie Smoleńskiej dobrze zasłużyli się Polsce. 
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