
W naszej pamięci…
X rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 

oraz

LXXX rocznica zbrodni katyńskiej

Mówmy więcej o ludziach, o ofiarach, które powoli stają się bezimienne, 
 bo dla rodzin to oni są najważniejsi – to słowa Barbary Kazany, wdowy 
po zmarłym w Smoleńsku szefie Protokołu Dyplomatycznego. Przyświecają one 
powstaniu tej publikacji.

Kolbuszowa 2020
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„Pamiętajmy o tych co odeszli, inaczej naprawdę będą martwi”

Szanowni Państwo!

W tym roku mija dziesięć lat od katastrofy samolotu lotniczego, który rozbił się pod Smo-
leńskiem. W tej potwornej tragedii swoje życie straciło 96 osób. Wśród nich był Prezydent 
Polski Lech Kaczyński oraz jego małżonka, przedstawiciele: Sejmu i Senatu RP, Sił Zbrojnych, 
najważniejszych instytucji w kraju, duchowieństwa oraz organizacji społecznych.

W katastrofie zginął nasz serdeczny przyjaciel Generał Bronisław Kwiatkowski, pochodzący 
z Mazurów, znajdujących się w powiecie kolbuszowskim. Generał Kwiatkowski wielokrotnie 
odwiedzał nasz powiat oraz miejscowość, z której pochodził.

Polska delegacja leciała do Smoleńska, aby uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej. Chciała oddać hołd tysiącom pomordowanym. Pragnęła, aby pamięć o nich 
była żywa i nie odeszła w zapomnienie.

Niestety, 10 kwietnia 2010 roku, Ziemia Smoleńska po raz kolejny pogrzebała dziesiątki 
ofiar. Podczas tego tragicznego kwietniowego dnia wiele osób straciło swoich bliskich 
i przyjaciół, a Rzeczpospolita Polska wybitnych przedstawicieli. Ku ich pamięci, w 2014 
roku, na froncie budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, wmurowana została 
tablica pamiątkowa. Stała się ona symbolicznym miejscem, w którym rok rocznie wspo-
minamy uczestników tragicznego lotu.

Niech ta publikacja będzie również pomnikiem pamięci o tych, którzy polegli, będąc 
na służbie Rzeczypospolitej.

Z poważaniem
Starosta Kolbuszowski

Józef Kardyś

Wydawca: Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna  APLA  Andrzej Skibicki
www.pracownia-apla.pl   email: biuro@pracownia-apla.pl
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Zdzisława Pupy,  st. chor. Adam Roik, kpt. Dariusz Tomala, www.kazimierzgilarski.com.pl, www.katyn.ipn.gov.pl
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Świat się zatrzymał…
Czarno-białe fotografie, szeptane rozmowy, zapuchnięte oczy od łez,

pytania cisnące się na usta i ta wszechogarniająca pustka
– takie obrazy i emocje towarzyszyły wielu rankiem 10 kwietnia 2010 roku.

 Godzina: 10:41 czasu lokalnego, 8:41 czasu polskiego
 Samolot: TU-154
 Rejs: Lotnisko Chopina w Warszawie
  – Lotnisko wojskowe Smoleńsk-Siewiernyj
 Numer lotu: PLF 101 – I – M
 Pasażerowie: 88
 Załoga: 8
 Ofiary: 96
 Ocaleni: 0

Na liście pasażerów prezydenckiego samolotu TU-154 do Smoleńska znajdowali się:

Lech Kaczyński
Maria Kaczyńska

Ryszard Kaczorowski
Krzysztof Putra
Jerzy Szmajdziński
Krystyna Bochenek
Władysław Stasiak
Aleksander Szczygło
Paweł Wypych
Mariusz Handzlik
Andrzej Kremer
Stanisław Komorowski
Tomasz Merta
Franciszek Gągor

Andrzej Przewoźnik
Maciej Płażyński
Mariusz Kazana
Leszek Deptuła
Grzegorz Dolniak
Grażyna Gęsicka
Przemysław Gosiewski
Sebastian Karpiniuk
Izabela Jaruga-Nowacka
Zbigniew Wassermann
Aleksandra Natalli-Świat
Arkadiusz Rybicki
Jolanta Szymanek-Deresz
Wiesław Woda
Edward Wojtas

Janina Fetlińska
Stanisław Zając
Janusz Kochanowski
Sławomir Skrzypek
Janusz Kurtyka
Janusz Krupski
Joanna Agatka-Indecka
Jan Krzysztof Ardanowski
Roman Indrzejczyk
Barbara Mamińska
Zofia Kruszyńska-Gust
Izabela Tomaszewska
Katarzyna Doraczyńska
Dariusz Gwizdała
Jakub Opara
Stanisław Nałęcz-Komornicki
Zbigniew Dębski
Czesław Cywiński
Ksiądz Ryszard Rumianek
Piotr Nurowski
Anna Walentynowicz
Janina Natusiewicz-Miller
Janusz Zakrzeński
Adam Kwiatkowski
Marcin Wierzchowski
Maciej Jakubik
Tadeusz Stachelski
Dariusz Jankowski
Marzena Pawlak
Wojciech Lubiński
Aleksander Fedorowicz
Tadeusz Płoski
Miron Chodakowski
Adam Pilch

Jan Osiński
Edward Duchnowski
Józef Gostomski
Józef Joniec
Zdzisław Król
Andrzej Kwaśnik
Tadeusz Lutoborski
Stefan Melak
Stanisław Mikke
Bronisława Orawiec-Rössler
Katarzyna Piskorska
Andrzej Sariusz-Skąpski
Wojciech Seweryn
Leszek Solski
Teresa Walewska-Przyjałkowska
Gabriela Zych
Ewa Bąkowska
Anna Borowska
Bartosz Borowski
Dariusz Malinowski
Bronisław Kwiatkowski
Andrzej Błasik
Tadeusz Buk
Włodzimierz Potasiński
Andrzej Karweta
Kazimierz Gilarski
Jarosław Lorczak
Paweł Janeczek
Dariusz Michałowski
Piotr Nosek
Jacek Surówka
Paweł Krajewski
Artur Francuz
Marek Uleryk
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Kraj i świat po tragedii…
10 kwietnia 2010 roku, Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu RP, ogłosił siedmiodniową żałobę na-
rodową. Flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu, odwołano wszelkie imprezy masowe.

Polacy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie składali kwiaty i wieńce, zapalali znicze. W kościołach odmawiano 
modlitwy i odprawiano nabożeństwa w intencji ofiar i ich rodzin. W licznych miastach i miasteczkach organizowane 
były marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył 
się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyło przeszło 150 tys. osób. Uroczystość oglądało w telewizji ponad 13 milionów 
widzów.

Reakcje międzynarodowych przywódców na wieść o katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleń-
skiem

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyraził smutek z powodu katastrofy, złożył także kondolencje 
rodzinie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar. Podczas przemówienia wygłoszonego 
w Pałacu Elizejskim powiedział: Przekazuję współczucie dla rodziny prezydenta Kaczyńskiego i rodzi-
nom wszystkich ofiar i pragnę wyrazić głębokie i osobiste kondolencje w imieniu Francuzów.

Premier Grecji Jeorios Andreas Papandreu wysłał list w którym napisał: W tych ciężkich czasach, 
rząd Grecji i ja osobiście chcielibyśmy złożyć kondolencje rodzinom tych, którzy stracili swoich bliskich, jak 
i również do narodu polskiego. Podzielamy waszą żałobę. Nasze myśli i modlitwy są z wami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podczas szczytu nuklearnego w Waszyngtonie 
powiedział: W takich chwilach wszyscy jesteśmy Polakami.

Papież Benedykt XVI wyraził ból po śmierci prezydenta Kaczyńskiego. Papież przesłał na ręce mar-
szałka Sejmu Bronisława Komorowskiego telegram, w którym napisał: Głębokim bólem napełniła mnie 
wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony oraz osób, które towa-
rzyszyły mu w drodze do Katynia. (...) Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim Polakom składam szczere 
kondolencje i zapewniam o mojej duchowej bliskości. Na ten trudny czas wypraszam dla narodu polskie-
go szczególne błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

Sesja Nadzwyczajna w Starostwie 
Powiatowym 

10 kwietnia 2010 roku, o godz. 17.00, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, zwołana została XLII 
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu. Otworzył ją Tadeusz Kopeć – Przewodniczący Rady Powiatu.

gminy Raniżów Jan Niemczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Daniel Fila wraz z radnymi, Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego 
ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem, Wicestarosta 
Waldemar Macheta, radni powiatowi z Wiceprzewodniczą-
cymi: Stefanem Orzechem i Wojciechem Cebulą. Obecni byli 
również kierownicy jednostek organizacyjnych, szefowie służb, 
inspekcji i straży, dyrektorzy szkół, przedstawiciele: prasy, 
partii politycznych oraz instytucji. 

W Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób

S
Szanowni Państwo

Sesja została zwołana w związku z dzisiejszą tragedią, w któ-
rej śmierć poniósł Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej wraz z Małżonką. Śmierć poniosły także inne osoby, 
w tym przedstawiciele delegacji oficjalnej, przedstawiciele par-
lamentu Rzeczypospolitej, osoby towarzyszące, przedstawiciele 
kościołów i wyznań religijnych, przedstawiciele rodzin katyń-
skich i stowarzyszeń, przedstawiciele sił zbrojnych Rzeczypo-
spolitej – zaczął Przewodniczący Tadeusz Kopeć. – Przed 70 
laty Ziemia Katyńska zabrała kwiat narodu polskiego i dzisiaj 
znów zabrała kwiaty polskie, kwiaty III Rzeczypospolitej. Nie 
jesteśmy w stanie ogarnąć naszą wyobraźnią rozmiarów tej 
tragedii i jej skutków dla przyszłości Rzeczypospolitej. Dla-
tego też proszę powstańmy i minutą milczenia i zadumy nad 
tym co się stało i co się wydarzy spróbujmy ogarnąć ogrom 
tej tragedii – dodał Przewodniczący Rady Tadeusz Kopeć.

W Nadzwyczajnej Sesji uczestniczyli: Poseł RP Zbigniew 
Chmielowiec, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go Stanisław Kościelny, Prepozyt Kapituły Kolbuszowskiej 
ks. Kazimierz Szkaradek, Burmistrz gminy Kolbuszowa Jan 
Zuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Aleksander 
Wilk, radni miejscy, Wójt gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, 
Przewodniczący Rady Gminy Wacław Pogoda wraz z rad-
nymi, Wójt gminy Cmolas Eugeniusz Galek, Przewodniczą-
cy Rady Stanisław Sukiennik wraz z radnymi, Wójt gminy 
Dzikowiec Krzysztof Klecha, Przewodniczący Rady Edward 
Klecha wraz z radnymi, Wójt gminy Majdan Królewski Jerzy 
Wilk, Przewodniczący Rady Jan Fryc wraz z radnymi, Wójt 

P
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Delegacja z powiatu kolbuszowskiego  
na pogrzebie 
Pary Prezydenckiej w Krakowie 

ból, niemoc i… potworna bezsilność.

Och Ziemio Katyńsko – Smoleńska; dlaczego jesteś 
tak sroga dla Narodu Polskiego. Siedemdziesiąt lat 
temu zabrałaś Kwiat Polskiego Narodu, dzisiaj rów-
nież to uczyniłaś. Pozostawiłaś Naszą Najjaśniejszą 
Rzeczpospolitą w ogromnym smutku, rozpaczy i głębokiej 
zadumie co przyniesie jutro naszej Ojczyźnie.

Pogrążony w głębokim smutku składam wyrazy współ-
czucia dla rodzin i bliskich ofiar tej tragedii.

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

Uczestnicząc w narodowej żałobie wyrażając swój ból 
po stracie znamienitych Obywateli Rzeczypospolitej z Pa-
nem Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką 
Marią Kaczyńską na czele, pragnę wyrazić ogromny 
smutek. Wśród tragicznie zmarłych byli również nasi 
koledzy, rodacy, krajanie…

Pogrążony w smutku i zadumie wspominając tych, 
dzięki którym Podkarpacie miało znaczący głos „… aby 
Polska była Polską…”.

Dziś pragnę oddać wszystkim Zmarłym należną Im 
cześć! Śmierć pod Smoleńskiem pokazała, iż wobec niej 
wszyscy są równi, bez względu na przynależność do okre-
ślonej grupy społecznej czy poglądy polityczne. Katyń 
znów zebrał swoje krwawe żniwo!

Cios, zadany naszej Ojczyźnie, musimy dokładnie 
przemyśleć i potraktować jako bolesną lekcję historii, 
ale także początek nadziei na życie w duchu tolerancji 
i dialogu.

Wszystkim pogrążonym w głębokim smutku po stra-
cie Bliskich, Przyjaciół i Współpracowników składam 
najszczersze wyrazy współczucia.

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Chmielowiec

„Nie ma nic pewniejszego od śmierci i bardziej niepew-
nego od jej godziny…”.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim 
Ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Łączymy 
się z nimi w modlitwie.

Ewa Gul-Czachor
z Rodziną

Księga kondolencyjna w Starostwie Powiatowym wyłożona została 12 kwietnia 2010 roku. Następnie przekazy-
wana była do każdej gminy powiatu, gdzie mieszkańcy mogli dokonywać wpisów pamiątkowych. 

Również i tym razem, podczas tych smutnych wydarzeń, 
nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Kolbuszowskiego. 
Nasz region reprezentowany był przez Starostę Kolbuszow-
skiego Józefa Kardysia, Wicestarostę Waldemara Machetę, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego Tade-
usza Kopcia, Wiceburmistrza Gminy Kolbuszowa Marka 
Gila, Przewodniczącego Rady Gminy Raniżów Daniela Filę, 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mazurach Marka Wiącka, 
Parafię Mazury oraz Zespół Ludowy Mazurzanie. Liczną 
grupę stanowili także mieszkańcy rodzinnej miejscowości 
Generała z Mazurów. 

Wartę honorową przy trumnie Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego pełnił Poseł RP 

Zbigniew Chmielowiec  
wraz z małżonką

W osiem dni po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w Krakowie, odbył się pogrzeb Pary Prezydenckiej. 
W uroczystości tej uczestniczyła 49-osobowa delegacja z powiatu kolbuszowskiego. 

S

Żal i smutek po stracie
Księga kondolencyjna, wyłożona w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej po katastrofie samolotu, 
lecącego do Katynia z 96-osobową delegacją, pełna jest gorzkich słów, pytań i żalu.

Strata, pustka, smutek, rozpacz, niewyobrażalna tragedia – to słowa, które dominują we wpisach, znajdujących się w kro-
nice, dokumentującej tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. W ten sposób mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego 
oddawali cześć pamięci tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. Kondolencje zajmują kilkanaście stron. Wyziera z nich 

WW ten sposób uczestnicy chcieli uczcić pamięć o Prezy-
dencie Rzeczpospolitej Polskiej Lechu Kaczyńskim i jego 
małżonce Marii Kaczyńskiej, którzy zginęli w służbie Ojczy-
zny, godnie pełniąc misję, którą powierzył Im polski naród.  

– Pragnęliśmy w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy chcie-
li złożyć hołd ofiarom Katynia, a złożyli ofiarę własnego 
życia w hołdzie – opisują uczestnicy tego wydarzenia.

Z kolei 24 kwietnia 2010 r. na Cmentarzu Salwatorskim 
w Krakowie pochowano Generała Bronisława Kwiatkow-
skiego, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, pocho-
dzącego z powiatu kolbuszowskiego.
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Proboszcz Kolegiaty ks. Lucjan Szumierz, podczas homilii 
zaznaczył, że katastrofa rządowego samolotu pod Smoleń-
skiem uczyniła głęboką ranę w sercu każdego Polaka. – Tym 
wydarzeniem jest śmierć prezydenta RP, który zginął wraz 
z małżonką oraz 94 innymi Polakami. Na wieść o tragedii 
smoleńskiej naród zamilkł i zapłakał, zbladły na kilka dni 
dzielące nas różnice – mówił podczas nabożeństwa ks. Lu-
cjan Szumierz. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej pod 
batutą pani Aleksandry Niezgody.

W drugą rocznicę katastrofy lotniczej, 10 kwietnia 2012 r., 
każdy mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego mógł złożyć 
wpis do kroniki pamiątkowej, wystawionej w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuszowej, by w ten sposób okazać swoją 
jedność i pamięć o uczestnikach tragicznych wydarzeń.

Dzisiaj 10 kwietnia 2012 roku mijają już dwa lata od tam-
tego tragicznego poranka. Dwa długie lata, gdzie w katastrofie 
smoleńskiej zginął Prezydent RP Lech Kaczyński, jego mał-
żonka i 94 osoby, stanowiące patriotyczną elitę kraju. Tym 
skromnym wpisem oddaję hołd tym wszystkim, którzy ponad 
wszystko umiłowali prawdę i pamięć, poświęcając swoje życie 
dla jedynie słusznej sprawy – sprawy polskiej.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś

Nie biegnij za szybko przez życie,
bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy,

gdy najmniej się ich spodziewamy

Gabriel Garcia Marquez

I rocznica katastrofy smoleńskiej 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś złożył kwiaty i zapalił 
znicz na grobie Generała Bronisława Kwiatkowskiego – Do-
wódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, naszego rodaka pocho-

dzącego z powiatu kolbuszowskiego

ne zostały nazwiska tragicznie zmarłych i odmówiono wspól-
ną modlitwę. Uroczystości zakończyło wysłuchanie nagrań 
wybranych wypowiedzi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

O godz. 9.45 rozległ się głos dzwonu Zygmunta, zaś o godz. 
10 w katedrze na Wawelu odprawiona została Msza Św. 
w intencji wszystkich ofiar katastrofy. Przewodniczył jej 
kardynał Stanisław Dziwisz. Wierni gromadzili się także 
pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Adama Studzińskiego, 
gdzie mogli na telebimie obejrzeć transmisję z nabożeństwa. 

– To bolesne doświadczenie dotknęło ogromnie nasz naród 
i domaga się głębokiego pojednania i pamięci – mówił 
podczas pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej Starosta 
Kolbuszowski Józef Kardyś.

Biało-czerwony marsz pamięci, uroczysta Msza Św. odprawiona w katedrze na Wawelu, modlitwy, kwiaty 
i znicze pod Krzyżem Katyńskim – tak Kraków uczcił I rocznicę katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach 
uczestniczył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. 

II rocznica katastrofy smoleńskiej

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma

Wisława Szymborska

Mszą Świętą w Kolegiacie Kolbuszowskiej pw. Wszystkich Świętych oraz wspólną modlitwą mieszkańcy 
powiatu kolbuszowskiego uczcili II rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Starosta Kolbuszowski dokonuje wpisu  
do księgi pamiątkowej

110 kwietnia 2011 roku ulicami Krakowa przeszedł biało-
-czerwony marsz pamięci, upamiętniający ofiary katastrofy 
pod Smoleńskiem. Pochód wyruszył z Rynku i przeszedł 
przed Krzyż Katyński, gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

O godz. 8.41, dokładnie o tej porze, kiedy rozbił się samo-
lot z polską delegacją, zostały włączone syreny, a uczestnicy 
marszu uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Następnie odczyta-

P
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Można odjeść na zawsze, by stale być blisko…

Ks. Jan Twardowski

III rocznica katastrofy smoleńskiej
Dziesiątego kwietnia 2013 roku mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego wspólną modlitwą uczcili ofiary 
tragicznego lotu spod Smoleńska.

„Z nieba spadliście, by zaraz wznieść się w Niebiosa… 
Was już nie boli… ból pozostaje nadal w nas… „
„Mimo że od tej strasznej tragedii minęło już trzy lata, 

to w dalszym ciągu nie mogę sobie wytłumaczyć dlaczego 
do tego doszło. Wiadomość o katastrofie prezydenckiego 
samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 
roku, lecącego na obchody 70-tej rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej i śmierci tak wielu wybitnych przedstawicieli 
polskich elit politycznych, intelektualnych oraz najwyż-
szych dowódców Polskich Sił Zbrojnych, przedstawicieli 
duchowieństwa i Rodzin Katyńskich wstrząsnął nami 
dogłębnie. Polski naród poniósł niewyobrażalną stratę 
i to w miejscu, które już na zawsze pozostanie symbolem 
największych cierpień naszego narodu! Tym, co odeszli 
dziękujemy za życie pełne piękna, miłości, uczciwości 
i patriotyzmu. Odeszli wielcy, wspaniali ludzie, oddani 
Polsce, zostawili smutek w sercach. Polska nadal płacze… 
Na zawsze w naszych sercach i pamięci”.

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś
wraz z Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego

Wpisy, zamieszczone w kronice, poświęconej poszczególnym 
obchodom rocznic katastrofy smoleńskiej pełne są smutku, 

żalu i bólu

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Ks. Jan Twardowski

Na straży pamięci  
IV rocznica katastrofy smoleńskiej 

Zaduma, refleksja oraz wzruszenie towarzyszyło zaproszonym gościom oraz mieszkańcom powiatu kol-
buszowskiego, biorącym udział w odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej, ku czci ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Obchody IV rocznicy tego dramatycznego wydarzenia odbyły się 12 kwietnia 2014 roku, 
przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 roku.

się zwornikiem pamięci narodowej – dodał ks. bp Jan Wą-
troba. Zaznaczył, że pamięć o tragedii smoleńskiej bardzo 
często napotykała i nadal napotyka na trudności, że jest 
wyszydzana i wyśmiewana, a pamięć powinna trwać wbrew 
wszystkiemu. Biskup zwrócił się do rodzin, które straci-
ły swoich bliskich 10 kwietnia 2010 roku. – Nie smućcie 
się, że ich straciliście, ale cieszcie, że ich mieliście – mó-
wił do nich. Wzywał również wszystkich zgromadzonych 
do stania na straży pamięci o poległych w 1940 roku w lesie 
katyńskim oraz tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku 
pod Smoleńskiem.

Odsłonięcie i poświęcenie
Po nabożeństwie zebrani goście w kolumnie, którą po-

prowadzili motocykliści, orkiestra wojskowa, kompania 
honorowa oraz poczty sztandarowe przemaszerowali przed 
budynek Zespołu Szkół Technicznych, gdzie nastąpiło odsło-
nięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Znalazła się na niej 
płaskorzeźba Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, 
Generała Bronisława Kwiatkowskiego oraz nazwiska osób 
pochodzących lub związanych z Podkarpaciem: Posła RP 
Leszka Deptuły, Posłanki RP Grażyny Gęsickiej, Gen. dyw. 
Kazimierza Gilarskiego oraz Senatora RP Stanisława Zająca.

MMsza Św. odprawiona została w kolbuszowskiej kolegiacie. 
Przewodniczył jej ks. Lucjan Szumierz. Mieszkańcy, jed-
nocząc się w tych trudnych chwilach, wspominali ofiary 
katastrofy smoleńskiej. Wśród nich znajdował się m.in. 
Gen. Bronisław Kwiatkowski, który pochodził z powiatu 
kolbuszowskiego, z gminy Raniżów, z miejscowości Mazury.

Tradycyjnie, w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, 
wyłożona została księga pamiątkowa, w której mieszkańcy 
powiatu mogli zamieszczać wpisy, czczące pamięć o tra-
gicznie zmarłych.

UUroczystość rozpoczęła Msza Święta, odprawiona w kolbu-
szowskiej kolegiacie. Przewodniczył jej Biskup Rzeszowski 
Jan Wątroba. W nabożeństwie wzięli udział zaproszeni 
goście, bliscy ofiar, którzy zginęli w katastrofie prezyden-
ckiego samolotu – pani Krystyna Kwiatkowska, jej córka 
Kamila, wnuczka Hania oraz siostra Generała pani Teresa 
Kamyczek, mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego, Kom-
pania Honorowa Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych Dęba oraz Orkiestra Wojskowa Rzeszów. Obecne 
były także władze powiatowe – Starosta Kolbuszowski Józef 
Kardyś, Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula, Za-
rząd Powiatu, władze parlamentarne – Poseł RP Stanisław 
Ożóg oraz Poseł RP Zbigniew Chmielowiec. W obchodach 
uczestniczyły władze gminne, poczty sztandarowe, moto-
cykliści, przyjaciele Generała Bronisława Kwiatkowskiego 
oraz wielu znamienitych gości.

Pamięć wbrew wszystkiemu
Ks. biskup podczas homilii podkreślił, że świątynia 

to miejsce oddawania pamięci. – Tu przeżywamy roczni-
ce wydarzeń chwalebnych i tych tragicznych. W świątyni 
chcemy wskrzeszać pamięć o wydarzeniach dawnych, ale 
i tych świeżych – mówił. – Dzisiaj fara w Kolbuszowej stała 
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Szacunek do ludzi i życia
Krystyna Kwiatkowska, żona śp. Gen. Broni-

sława Kwiatkowskiego, podczas uroczystości, za-
znaczyła, że tego typu gesty i wydarzenia mają dla 
niej i jej rodziny bardzo ważne znaczenie. – Takie 
zaproszenia podtrzymują nas na duchu i udowad-
niają nam, że życie naszych mężów tak bardzo 
oddanych ojczyźnie, a także śmierć, nie poszła 
na marne – mówiła 12 kwietnia pani Krystyna 
Kwiatkowska. Wdowa po Generale kilka słów 
skierowała także do młodych ludzi.

– Mój mąż wyrósł z tej ziemi. Zawsze powtarzał, 
że tutejsi mieszkańcy i ciężka praca nauczyła go 
szacunku do ludzi i życia. Chciałabym, żebyście 
o tym pamiętali – mówiła zwracając się do zgro-
madzonej młodzieży. – Praca, wiedza, doświadcze-
nie jest ważne, ale niezwykle istotny jest również 
szacunek dla drugiego człowieka. Warto być w ży-
ciu pracowitym i warto być dobrym człowiekiem 

– dodała pani Krystyna Kwiatkowska. Podczas 
uroczystości, poseł RP Stanisław Ożóg, odczytał 
list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława 
Kaczyńskiego, który nie mógł osobiście uczest-
niczyć w uroczystości. W nadesłanym piśmie 
prezes Jarosław Kaczyński wskazał, że dla ludzi, 
którzy zginęli pod Smoleńskiem służba ojczyźnie 
stanowiła najwyższe posłannictwo. – Otrzymali-
śmy od nich lekcję dojrzałego i zaangażowanego 
patriotyzmu, czym zasłużyli na pamięć o nich – 
dodał poseł Stanisław Ożóg, odczytując list. 

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez  
ks. biskupa Jana Wątrobę

Kompania Honorowa Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych Dęba

W uroczystym przemarszu z kolegiaty pod budynek szko-
ły uczestniczyli motocykliści 

Rodzina oraz przyjaciele Gen. Bronisława Kwiatkowskiego

Uroczysty przemarsz

Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Jan Wątroba

Wystawa poświęcona Generałowi Bronisławowi Kwiatkowskiemu



18 19

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

Ks. Jan Twardowski

Obchody V rocznicy katastrofy smoleńskiej
Niech nasza pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej trwa wbrew wszystkiemu – apelował poseł RP 
Zbigniew Chmielowiec podczas obchodów V rocznicy tego wydarzenia, która odbyła się 10 kwietnia przy 
Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.

Kolbuszowskiego – Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Cebulą, Burmistrz 
gminy Kolbuszowa Jan Zuba wraz zastępcą Markiem Gilem, 
przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 
Bogdan Romaniuk oraz Ewa Draus, wójtowie z powiatu 
kolbuszowskiego, służby mundurowe, księża – ks. Lucjan 
Szumierz, ks. Kazimierz Osak oraz ks. Ryszard Kiwak, pocz-
ty sztandarowe: szkół z powiatu kolbuszowskiego, instytucji, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerzy, młodzież, Strzelcy, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Zebrani goście podczas obchodów V rocznicy katastrofy smoleńskiej
W uroczystości uczestniczył m.in. Poseł RP  

Zbigniew Chmielowiec

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej  
przygotowała program artystyczny

W naszej pamięci…
UUroczystość rozpoczęła się od uczczenia pamięci ofiar mi-

nutą ciszy oraz odegraniem hymnu narodowego. Po nim 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przedstawili pro-
gram artystyczny, w którym przypomnieli nie tylko trage-
dię sprzed pięciu lat, do której doszło pod Smoleńskiem, 
ale również zbrodnię sprzed 75 laty, jaka wydarzyła się 
w lesie katyńskim. Przywołali dramatyczne wydarzenia  
z 1939 roku, kiedy to NKWD wzięło do niewoli ponad  
22 tysiące polskich obywateli. Wśród nich byli m.in.: ofi-
cerowie wojskowi, urzędnicy, policjanci, lekarze oraz na-
uczyciele. Wszyscy, na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, 
zostali rozstrzelani – strzałem w tył głowy. Sporo miejsca 
w swoim programie uczniowie poświęcili również jednemu 
z największych tragicznych wydarzeń ostatnich lat, a mia-
nowicie katastrofie prezydenckiego samolotu. Podczas wy-
stępu jedna z uczennic mówiła: – Chciałabym być czarną 
skrzynką, przeżyłabym zamach, wiedziałabym wszystko. 
Siedziałabym w niewoli, ale moja pamięć działałaby długo, 
aż do dnia, w którym by mi otworzono serce i ktoś godny 
wyjąłby zeń ziarno prawdy.

Uczestnicy obchodów
W uroczystości, którą zakończyło składanie kwiatów pod 

tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, udział 
wzięli: Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, władze Powiatu 
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Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie
Michael Buchberger

Cześć ich pamięci!  
VI rocznica katastrofy smoleńskiej 

Imperatyw służbie Ojczyźnie – był naczelną zasadą tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku lecieli do Smo-
leńska, by oddać hołd pomordowanym w lesie katyńskim. Dziesiątego kwietnia 2016 roku, w VI rocznicę 
katastrofy smoleńskiej cześć ich pamięci oddawali mieszkańcy wielu miast, miasteczek i wsi. Obchody 
upamiętniające kwietniowe wydarzenia, przywołujące pamięć o tragicznie zmarłych odbywały się rów-
nież w powiecie kolbuszowskim.

Gen. Bronisława Kwiatkowskiego, Posła RP Leszka Dep-
tułę, Posłankę RP Grażynę Gęsicką, Gen. dyw. Kazimierza 
Gilarskiego, Senatora RP Stanisława Zająca oraz wszystkich 
poległych 10 kwietnia pod Smoleńskiem.

Nagła śmierć
Niedzielną uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu 

narodowego. Po nim Barbara Szafraniec, nauczycielka ZST 
z Kolbuszowej pokrótce przypominała tragiczne wydarzenia 
sprzed sześciu lat. – Była to jedna z największych tragedii 
w historii Polski – zaczęła. – Śmierć Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej, jego małżonki, kilkudziesięciu czołowych 
polskich polityków, urzędników, posłów, duchownych, gene-
rałów, przedstawicieli rodzin katyńskich i wszystkich osób 
towarzyszących Lechowi Kaczyńskiemu w jego ostatniej 
misji wstrząsnęła całą Polską. Wywołała szok i głębokie 
poruszenie na całym świecie – mówiła w swoim referacie 
Barbara Szafraniec. – To oni mieli w naszym imieniu oddać 
hołd tym, dla których przed 70 laty widok podsmoleńskich 
drzew był zapewne ostatni w życiu – dodała. Pani Barbara 
podkreśliła, że każde nazwisko, znajdujące się na liście ofiar 
kwietniowej katastrofy zamyka jakiś imponujący życio-
rys. – Ci ludzie odegrali ogromną rolę w budowie wolnej 
Polski. Byli autorytetami dla swoich środowisk, mieli przed 
sobą mnóstwo planów i zadań. Wszyscy byli prawdziwymi 
patriotami, wartościowymi ludźmi. Nagła śmierć wyrwała 
ich ze służby państwowej, spośród kolegów, znajomych 

i rodziny. Poraniona została także polska armia, bowiem 
w jednej chwili wojsko straciło całe swoje naczelne do-
wództwo – podkreśliła. Przywołała również postać naszego 
rodaka, pochodzącego z Mazurów gen. Bronisława Kwiat-
kowskiego, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych RP. On 
również, jak wielu jego towarzyszy podróży do Smoleńska, 
miał mnóstwo planów na przyszłość. Piątego maja miał 
przejść na emeryturę, miał zabrać żonę w podróż, pokazać 
jej miejsca, które sam widział, będąc w wojsku. Niestety 
nie zdążył…

Msza w intencji poległych
Po referacie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed 

tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy, umieszczo-
ną na murze ZST. Następnie zebrani przemaszerowali 
do kolegiaty pw. Wszystkich Świętych, gdzie wzięli udział 
w uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji tragicznie 
zmarłych. Czterdziestosiedmioosobowa delegacja z powia-
tu kolbuszowskiego uczestniczyła również w centralnych 
uroczystościach, upamiętniających VI rocznicę katastrofy 
smoleńskiej, w Warszawie.

Wspólna modlitwa
Poszczególne delegacje złożyły kwiaty  

przed tablicą pamiątkową
Na moście Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 

ustawionych zostało 96 zniczy
Przed tablicą pamiątkową kwiaty złożyli przedstawiciele 

Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego

TTradycyjnie obchody rozpoczęły się na placu przy Zespole 
Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszo-
wej, w niedzielę (10 kwietnia), przed tablicą upamiętniającą 
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę 
Marię Kaczyńską, przedstawicieli Ziemi Podkarpackiej: 
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Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się płaci

Wisława Szymborska

Obchody VII rocznicy katastrofy smoleńskiej 

10 kwietnia 2017 roku, w VII rocznicę katastrofy smoleńskiej, wiele osób zadawało sobie pytanie dlaczego 
doszło do tej potwornej tragedii, dlaczego ziemia smoleńska pochłonęła kolejną porcję polskiej krwi.  

– Ktoś powiedział, że może oni mieli zginąć po to, żeby świat wreszcie zrozumiał i usłyszał, że kiedyś 
był Katyń – mówiła w swoim wystąpieniu Barbara Szafraniec, podczas obchodów zorganizowanych  
w Kolbuszowej.

Jutro nie jest zagwarantowane nikomu..
Polska delegacja, lecąc do Katynia chciała, aby pamięć 

o straszliwej zbrodni sprzed 70. laty była żywa w dalszych 
pokoleniach narodu. – Polska delegacja chciała uświadomić 
światu, że tam, na tej nieludzkiej ziemi zabito wiarę, nadzieję 
i miłość – dodała Barbara Szafraniec. Następnie przywołała 
sylwetki tragicznie zmarłych, związanych z Ziemią Kolbu-
szowską. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie 
kwiatów pod tablicą, upamiętniającą tragiczne wydarzenia 
sprzed siedmiu lat.

Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali do kolbu-
szowskiej Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych, aby wziąć 
udział w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w intencji 
tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. 
Podczas homilii ks. Lucjan Szumierz, rozpoczynając roz-
ważanie w VII rocznicę katastrofy smoleńskiej przytoczył 
fragment listu Gabriela Garcii Marqueza, człowieka chorego 
na nowotwór, w którym znajdowały się m.in. następujące 
słowa: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani mło-
demu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz 
ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń 
to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz 

żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, 
na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im 
ostatnie życzenie.

Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głoś-
no, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla 
nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć „jak mi przykro”, 

„przepraszam”, „proszę”, „dziękuję” i wszystkie słowa miłości, 
jakie tylko znasz.

Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. 
Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Okaż 
swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”. 

Uroczyste obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej Złożenie kwiatów przed pamiątkową tablicą

Przemarsz do kolbuszowskiej kolegiaty Obchody, upamiętniające tragiczne wydarzenia  
spod Smoleńska

TTradycyjnie, jak co roku, w Kolbuszowej, przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Bohaterów Września–1939 r. w Kolbu-
szowej, na którym znajduje się tablica upamiętniająca  
śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię 
Kaczyńską, przedstawicieli Ziemi Podkarpackiej: Gen. Bro-
nisława Kwiatkowskiego, Posła RP Leszka Deptułę, Posłankę 
RP Grażynę Gęsicką, Gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, 
Senatora RP Stanisława Zająca oraz wszystkich poległych 
10 kwietnia pod Smoleńskiem, rozpoczęły się obchody 
VII rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Lecieli z patriotyczną misją…
Wspomnienie o tragicznie zmarłych wygłosiła nauczy-

cielka ZST Barbara Szafraniec. – 10 kwietnia 2010 Polskę 
dotknęła ogromna tragedia. Zginęło 96 osób, wśród których 
znaleźli się przedstawiciele najwyższych organów władzy 
RP na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim – zaczęła 
Barbara Szafraniec. – Wszyscy ponieśli śmierć na ziemi 
smoleńskiej, w drodze do Katynia. Lecieli tam z wielką 
misją patriotyczną. Lecieli, aby pokazać światu, że Katyń 
dla historii Polski jest ważny – podkreśliła.
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I zgasło słońce, kiedy jeszcze był dzień…

Uczcili pamięć poległych 
VIII rocznica katastrofy smoleńskiej 

10 kwietnia 2018 roku, samorządowcy z powiatu kolbuszowskiego, zaproszeni goście, młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy wzięli udział w uroczystościach, upamiętniających tragiczne wydarzenia w Smoleńsku 
oraz Katyniu. – Niech nasza obecność podczas dzisiejszych obchodów będzie świadectwem czci i pamię-
ci o tych, których Polska straciła, zarówno osiem lat temu w podsmoleńskim lesie, jak i o tych, którzy  
78 lat temu zginęli w Katyniu. O tych, którzy polegli, będąc na służbie Rzeczypospolitej – mówił podczas 
uroczystości Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula.

w 2014 roku wmurowana została tablica, upamiętniają-
ca tragiczne wydarzenia spod Smoleńska. Uczestniczyło 
w nich kilkadziesiąt osób. Obecne były poczty sztanda-

rowe szkół i instytucji, młodzież, przedstawiciele lokal-
nych samorządów oraz zaproszeni goście. Uczestników 
uroczystości przywitała Grażyna Pełka, dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, która zaprosiła 
wszystkich zebranych do obejrzenia i wysłuchania pro-
gramu artystycznego, przygotowanego przez młodzież ZST. 
  
Nagła śmierć…

Uczniowie krok po kroku, słowem i piosenką, przypo-
minali tragiczne wydarzenia sprzed 78 laty, kiedy to w Ka-
tyniu, w bestialski sposób, zamordowanych zostało około 
22 tysiące polskich obywateli.

Wiosną 1940 roku z polecenia najwyższych władz Związ-
ku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele masowych 
zabójstw dokonali funkcjonariusze NKWD – wskazywała 
młodzież. Następnie nawiązali do wydarzeń z 10 kwiet-
nia 2010 roku. Podkreślili, że polska delegacja udająca się  
10 kwietnia do Smoleńska chciała oddać należny hołd 
i cześć tysiącom pomordowanym. – Lecąc do Katynia pol-
ska delegacja chciała, aby pamięć o tej straszliwej zbrod-
ni była żywa w kolejnych pokoleniach naszego narodu. 

Chciała uświadomić światu, że tam na nieludzkiej ziemi 
zabito wiarę, nadzieję i miłość jednym strzałem w tył gło-
wy – wskazywali uczniowie. Młodzież podkreśliła, że ci, 
którzy zginęli w katastrofie lotniczej odegrali ogromną 
rolę w budowie wolnej Polski. – Ci ludzie byli obecni 
w naszym życiu publicznym, piastowali najwyższe stano-
wiska, zyskali głosy milionów wyborców, byli autoryteta-
mi swoich środowisk, mieli przed sobą mnóstwo planów 
i zadań – wyliczała. Ich nagła śmierć wyrwała ich ze służ-
by państwowej, spośród kolegów, przyjaciół oraz rodziny. 
 

Być może jutra nie będzie…
Po programie artystycznym zebrani uczestniczy-

li we wspólnej modlitwie za tragicznie zmarłych, któ-
rą poprowadził ks. Lucjan Szumierz, proboszcz parafii  
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

–W dzień ósmej rocznicy pragniemy modlić się 
w intencjach za tych, którzy odeszli za szybko. Jesteśmy 
tu po to, aby pokazać im naszą miłość przez pamięć 
i modlitwę – mówił proboszcz. Uroczystość zakoń-
czyła się złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową. 

Zebrani goście Przed Zespołem Szkół Technicznych w Kolbuszowej Obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej Na placu przed Zespołem Szkół Technicznych  

W 

W powiecie kolbuszowskim uroczystości rocznicowe zor-
ganizowane zostały tradycyjnie przed Zespołem Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej, gdzie na froncie budynku 
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Nie odchodzi się tak naprawdę i tak zupełnie, bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci 
i w czyimś czekaniu

IX rocznica katastrofy smoleńskiej 
Księża, samorządowcy, młodzież oraz zaproszeni goście wzięli udział w obchodach IX rocznicy katastro-
fy smoleńskiej. – Było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń współczesnej Polski – mówiła podczas 
obchodów Grażyna Pełka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, które odbywały się 
10 kwietnia 2019 roku.

światu, że Katyń jest dla historii Polski ważny. Nie można 
zapomnieć, że 70 lat temu na rozkaz Stalina NKWD wy-
mordowało ok. 22 tysięcy polskich oficerów. Zginęli, bo byli 
wierni Polsce i swoim przekonaniom – mówili młodzi ludzie 
w swoim wystąpieniu.

 
Żywa pamięć 
Następnie wspomnieli ofiary ludobójstwa z 1940 roku. 

Zacytowali słowa Św. Jana Pawła II, który podczas spotkania 
z delegacją rodzin katyńskich powiedział: „Tragiczne wy-
darzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 r w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje są rozdziałem martyrologii polskiej, 
które nie mogą być zapominane. Ta żywa pamięć powinna 
być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

– My także jesteśmy zobowiązani tę pamięć przekazywać 
kolejnym pokoleniom Polaków – podkreślała młodzież.

Symboliczne miejsce
Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś powiedział: 

„W katastrofie lotniczej wiele osób straciło swoich bliskich, 
przyjaciół i znajomych, a Rzeczpospolita Polska wybitnych 
przedstawicieli. Tego tragicznego dnia zginął nasz serdeczny 
przyjaciel Generał Bronisław Kwiatkowski, który pochodził 

miała swoje marzenia i pasje. Każda z nich miała za sobą 
imponujący życiorys – wspominali, przedstawiając wy-
brane sylwetki osób, które tragicznie zginęły w katastrofie 
lotniczej. 10 kwietnia 2010 roku Polskę dotknęła ogromna 
tragedia, 96 wybitnych osobowości na czele z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim poniosło śmierć w drodze do Katynia. 
Lecieli tam z wielką misją patriotyczną. Lecieli, aby pokazać 

z powiatu kolbuszowskiego, z miejscowości Mazury. Ziemia 
smoleńska zabrała również Posła Rzeczypospolitej Polskiej 
Leszka Deptułę – reprezentanta Ziemi Mieleckiej, Posłankę 
Grażynę Gęsicką – reprezentującą w Sejmie Podkarpacie, 
a także Generała dywizji Kazimierza Gilarskiego i Senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Zająca, którzy pocho-
dzili z województwa podkarpackiego”.

– Przypomnę, że ku ich pamięci, w 2014 roku, na fron-
cie budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, 
wmurowana została tablica pamiątkowa. Stała się ona sym-
bolicznym miejscem, w którym rok rocznie wspominamy 
uczestników tragicznego lotu, ale nie tylko. W naszej pa-
mięci przywołujemy również pomordowanych w 1940 roku 
w lesie katyńskim – mówił Starosta Kolbuszowski.

 
Dotrzeć do świadomości świata
Następnie ks. Lucjan Szumierz wspólnie z zebranymi 

odmówił modlitwę za tragicznie zmarłych w katastrofie 
smoleńskiej oraz za pomordowanych w 1940 r. – Wszyscy 
oni oddali życie, aby prawda o ludobójstwie tysięcy bez-
bronnych jeńców polskich dotarła do świadomości świata – 
mówił ks. Lucjan Szumierz. Ostatnim punktem uroczystości 
było złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową.

W Starostwie Powiatowym, w IX rocznicę katastrofy smoleń-
skiej, wyłożona została księga pamiątkowa.

Uczestnicy uroczystości upamiętniającej  
tragiczne wydarzenia Program artystyczny w wykonaniu uczniów ZST 

Uczniowie prezentowali wybrane sylwetki osób, które zginęły 
10 kwietnia 2010 roku. Wspomnieli m.in. Gen. Bronisława 

Kwiatkowskiego, pochodzącego z Mazurów (gmina Raniżów) 

UUroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodo-
wego. Po nim młodzież z ZST, przygotowana przez nauczy-
cielkę Barbarę Szafraniec przypomniała zebranym tragiczne 
wydarzenia sprzed dziewięciu laty spod Smoleńska. Swój 
program rozpoczęli od emisji informacji prasowych, ja-
kie docierały do Polaków rankiem 10 kwietnia 2010 roku, 
potwierdzających katastrofę lotniczą. – Każda z tych osób 
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Trudna i długa żałoba, niepewne jutro…
Najpierw tragiczna wieść o tym, że Generał zginął w katastrofie lotniczej, potem próba uporania się z bólem 
i wszechogarniającym smutkiem, bolesne ekshumacje, aż wreszcie powtórny pogrzeb. O bólu oraz emo-
cjonalnym chaosie opowiada Krystyna Kwiatkowska, wdowa po śp. Generale Bronisławie Kwiatkowskim. 

polskich władz jeszcze za naszego życia i nie zostawiać tego 
bałaganu przyszłym pokoleniom, moim wnukom.

– W kwietniu 2018 roku, w Krakowie odbył się powtórny 
pogrzeb? 

– Tak, czekałyśmy kolejny rok, aby godnie pochować mo-
jego męża. Czekałyśmy na ten zaginiony fragment, ponieważ 
faktycznie nie było go w trumnie męża. Zadecydowałyśmy 
poczekać do końca wszystkich ekshumacji, aby mieć pew-
ność, że nie będziemy mieć dochówków po ekshumacji, tak 
jak miały inne rodziny. Faktycznie ten 
zaginiony fragment został znaleziony 
w innej trumnie – trzy miesiące po eks-
humacji Bronka. Ciała były zamknięte 
w metalowych wkładach bez dostępu po-
wietrza. Dlatego zachowały się w bardzo 
dobrym stanie. Niektóre były w tak do-
brym stanie po siedmiu latach, że ci ludzie 
wyglądali jak gdyby spali i można było 
ich ubrać po ekshumacji. To też było dla 
mnie niesamowite doświadczenie. Móc 
pożegnać się z moim mężem po ośmiu 
latach, kiedy byłam przy zamknięciu 
trumny przed ponownym pogrzebem.   
Tak więc 10 kwietnia 2010 świat runął. Ten 
dzień zmienił wszystko i nic już w życiu, 
w tym dniu, ani nigdy później nie było 
takie samo jak przed 8:41, 10 kwietnia 
2010 roku.

 
– Dzisiaj, kiedy od tych wydarzeń mija 10 lat może Pani 

powiedzieć, że Polska… 
– …zasługuje na zamknięcie tematu katastrofy smoleń-

skiej. Myślę, że zarówno społeczeństwo jak i my – rodziny 
jesteśmy już bardzo zmęczeni faktem, że po dziesięciu latach 
od katastrofy nie ma ona zamknięcia, że w dalszym ciągu 
jest tak wiele spraw, które nie zostały wyjaśnione, że wrak 
samolotu nadal przebywa na terytorium Rosji, nie mamy 
czarnych skrzynek, że po latach od pogrzebu dowiadujemy 
się z ekshumacji, że pochowaliśmy nie swoich bliskich. Wiem, 

że na niektóre rzeczy jest już za późno. Wrak powinien zostać 
ściągnięty natychmiast po katastrofie. Polska powinna być 
stroną w dochodzeniu i śledztwie. Dowody, skrzynki powinny 
zostać zabezpieczone przez stronę polską, a wiele z nich zo-
stało bezpowrotnie zniszczonych. Jednak doceniam obecnie 
prowadzone śledztwo i wierzę, że pozwoli nam wszystkim 
na zamknięcie tego rozdziału. 

– Jakim człowiekiem był śp. Gen. Bronisław Kwiatkowski? 
– Był człowiekiem o bardzo dobrym sercu i uśmiech-

niętych oczach. Skromnym i ambitnym 
jednocześnie, co przejawiało się w jego 
codziennej oddanej i skrupulatnej pra-
cy. Dowódcą, o prawie niezrównanym 
doświadczeniu operacyjnym w Wojsku 
Polskim, który znajdował czas dla pod-
władnych. Oprócz tego, że był wybitnym 
Dowódcą, był dobrym człowiekiem. Bar-
dzo często spotykam się z ludźmi, którzy 
z nim służyli. Najczęściej to podwładni. 
Ich słowa to najlepszy dowód na to ja-
kim przełożonym, ale też człowiekiem był 
Bronek. To zawsze opowieści o tym jak 
dostrzegał, jak słuchał drugiego człowieka. 
Bronek lubił ludzi. W ostatnich trzech 
latach tak mało spędzał czasu w domu. 
Pełniąc stanowisko Dowódcy Operacyj-
nego, tworząc polskie bazy w Iraku, Af-
ganistanie, Czadzie nigdy nie miał czasu 

na swoje przyjemności. Żegnał i witał osobiście każdą grupę 
żołnierzy wyjeżdżającą na misję. Tak mało czasu spędzał 
w domu, ale nawet kiedy wracał na weekend z Warszawy, 
naprawdę rzadko spędzaliśmy te dwa dni sami. Bronek był 
bardzo wyważonym człowiekiem. Szanował zdanie drugiego 
człowieka. Ludzie go również bardzo lubili. Ta ludzka sym-
patia wraca teraz do mnie od 10 lat.

– Jakie wartości wyznawał? Co było dla niego najważ-
niejsze? 

– W pracy najważniejszy był żołnierz i jego bezpieczeństwo. 

M– Minęło 10 lat od katastrofy. Czy po takim czasie można 
pogodzić się ze stratą?

– W moim przypadku trudno się z tym pogodzić. Męża 
poznałam jak miałam niecałe 16 lat. Co prawda przez kolejne 
cztery lata pisaliśmy listy i nie widywaliśmy się, ale odkąd 
Bronek skończył Wyższą Szkołę Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu byliśmy już razem. Spędziłam z nim wszystkie 
lata służby – od stopnia szeregowego do czterogwiazdkowego 
Generała. W sumie 41 lat.

– Rankiem 10 kwietnia 2010 roku…
– …zmieniło się całe dotychczasowe życie naszej rodziny. 

Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie oczywiście sprawy jak 
bardzo. Z jednej strony straciłam ukochaną osobę, ale tak się 
przecież dzieje… Wiele ludzi musi sobie radzić z nagłą stratą 
najbliższych. Z drugiej strony ta śmierć była na swój sposób 
wyjątkowa, gdyż żałoba w naszym przypadku trwała wiele lat. 
Minęło od katastrofy aż dwa i pół roku, kiedy my pierwszy 
raz miałyśmy dostęp do akt i pierwszy raz przeczytałyśmy 
w Prokuraturze Wojskowej w Warszawie dokumenty doty-
czące mojego męża. Inni ludzie po dwóch latach są już w zu-
pełnie innym miejscu swojej żałoby. Wolniej lub szybciej, ale 
wracają do funkcjonowania. Nam dokumenty uświadomiły 
skalę zaniedbania i zamiast uspokoić rozbudziły ogromną 
niepewność. Przez kolejne pięć lat, czyli do czasu ekshumacji 
w 2017 roku musiałyśmy żyć z wiedzą, że podczas zamykania 
trumien w Moskwie miały miejsce niewyobrażalne niepra-
widłowości i dotyczyło to również naszej rodziny. I tak w 2013 
roku z dokumentacji dowiedziałyśmy się, że fragment męża 
został pochowany na Powązkach we wspólnym grobie i nikt 

nas o tym nie powiadomił. W naszej trumnie brakowało 
dużego fragmentu ciała, który był na zdjęciach zrobionych 
w Moskwie. Niestety Prokuratura na nasze pisemne zapytanie 
gdzie jest nasz Tata i Mąż odpowiedziała, że jest kilkanaście 
podobnych przypadków i oni sami czekają na informację 
z Moskwy.

Prawie trzy lata po katastrofie polscy prokuratorzy 
polecieli do Smoleńska oglądać wrak i w jego wnętrzu 
znaleźli jeszcze wiele rzeczy osobistych ofiar. Nie były 
małe – to były płaszcze, torby. Zostałyśmy zaproszone 
na oględziny tych rzeczy i zastanawiałyśmy się jak tak 
duże przedmioty mogły być pominięte podczas wcześniej-
szych wizyt… Jak ten wrak był wcześniej przeszukiwany? 

– Kiedy odbyła się ekshumacja? 
– Ekshumacja odbyła się 4 kwietnia 2017 roku. Brałam 

w niej pełny udział razem z córkami.
Niestety ona tylko potwierdziła nasze wieloletnie obawy. 

W trumnie mojego męża, oprócz niego, były fragmenty jeszcze 
siedmiu osób. Były to trudne chwile, ale chciałyśmy same 
osobiście zobaczyć jak potraktowano Generała. Był owinięty 
czarną folią budowlaną i skrępowany sznurkiem. Ekshumacja 
trwała bardzo długo, ale my wyszłyśmy po 13 godzinach. Pan 
Prokurator wyszedł za nami i przepraszał, że tak potraktowa-
no ciało Generała. Myślę, że nawet na prokuratorach, którzy 
niejedno w życiu już widzieli, sposób potraktowania Bronka 
zrobiło bardzo złe wrażenie. Tym bardziej jestem wdzięczna 
i chciałam podziękować osobom, które podjęły decyzję o eks-
humacjach jak i tym, które ją przeprowadziły. To było dla nas 
bardzo ważne, aby zakończyć te niepewności i zaniedbania 

Krystyna i Bronisław Kwiatkowscy
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Wspomnienia Emila Grochali, sąsiada 

i kolegi Generała 

Bronisława Kwiatkowskiego 

Z Bronkiem razem chodziliśmy do szkoły, ale tyl-
ko do I i II klasy, bo później rodzice przepisali mnie 
do szkoły w Zielonce. Nadal jednak przyjaźniliśmy się 
i spędzaliśmy wolny czas. Zbieraliśmy się z kolegami 
z sąsiedztwa na gwizd, jak to dawniej bywało, zazwyczaj 
na Górnym Gościńcu w Mazurach. Klasy wówczas były 
liczne, zarówno w Mazurach jak i w Zielonce. Pamiętam, 
że pewnego razu podczas zabawy tanecznej w Mazurach 
zauważyłem, że Generał pięknie tańczy. Zapytałem go, 
gdzie się tak nauczył i okazało się, że tańczył w zespole 
w Technikum w Krasiczynie. 

Śledziłem karierę zawodową przyszłego generała, oglą-
dałem w telewizji jego nominację generalską, Bronisław 
Kwiatkowski był wówczas najmłodszym Generałem.

Pan Emil wspominał także, że kiedyś Bronek pomógł 
mu się wydostać z przerębla, z takiej sadzawki do mo-
czenia konopi używanych na powrozy i na lejce do koni. 

Rodzice pana Emila i przyszłego Generała bardzo się 
lubili, jednak mama Bronka wcześnie zmarła. Mama 
pana Emila była chrzestną Bronka i otaczała go jak 
mogła matczyną opieką, zwłaszcza podczas I Komunii 
Świętej.

Żołnierz, mąż, ojciec, 
przyjaciel…

Dziesięć długich lat mija od chwili, gdy między nami 
nie ma już Generała Bronisława Kwiatkowskiego. Dzie-
sięć lat temu pożegnaliśmy naszego kochanego Generała, 
męża, ojca, przyjaciela i kolegę. Nasz nieodżałowany 
Broniu dostał rolę żołnierza, którą tak pieczołowicie 
wypełniał. 

Do ostatniej chwili swego życia był na służbie wypeł-
niając swoją rolę. Gdzieś obok tej roli był kochanym 
mężem dla swej żony, ojcem dla swoich uwielbianych 
córek, bratem dla rodzeństwa, krewnym dla rodziny, 
kolegą i przyjacielem dla Nas. 

Wyszedł w świat z Ziemi Kolbuszowskiej, z miejsco-
wości Mazury w gminie Raniżów, aby służyć Ojczyźnie 
w kraju i poza jego granicami. Dla nas był to człowiek 
godny zaufania, obdarzony wieloma pięknymi cechami 
charakteru. Był przykładem człowieka, który z każdym – 
bez względu na piastujący urząd czy wykonywany zawód 

– chciał żyć w przyjaźni. Wydawało się, że takich ludzi, 
w tak okrutny sposób śmierć nie zabiera, a jednak zabiera.

Bronku!
Odszedłeś przyjacielu od Nas na zawsze,  

ale nigdy z naszej pamięci. 

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 

Był na wszystkich pogrzebach swoich żołnierzy, oddawał 
im szacunek. Nie zapominał też o rannych. Odwiedzał ich 
w szpitalu, starał się im pomagać. Prywatnie najważniejsza 
była dla niego rodzina. Mąż wychował się bez mamy, zmarła 
niedługo po porodzie. Zawsze mówił, że chciał stworzyć taki 
dom, którego sam nie miał. Teraz z perspektywy czasu widzi-
my, że najważniejszy był dla Bronka drugi człowiek. Zawsze 
drugi człowiek. I to na tym bezpośrednim, ludzkim poziomie. 
Jeżeli ktoś był dobry, zawsze znalazł w Bronku przyjaciela, bez 
względu na rangę, wiek czy stanowisko. 

– Jakie obrazy zatrzymała Pani w swej pamięci związane 
z mężem? 

– Był dużym optymistą. Nigdy nie narzekał. Wiedział, że ży-
cie nie jest usłane różami. Widział warunki, niebezpieczeństwa 
w jakich żyją ludzie w innych krajach takich jak: Syria, Irak czy 
Afganistan. Zawsze podkreślał, aby doceniać miejsce, w któ-
rym żyjemy, kraj bez wojny, gdzie edukacja i służba zdrowia 
są dostępne. Był człowiekiem w ciągłej podróży, na walizkach. 
Nawet 20 dni przed przejściem na emeryturę nie zwolnił 

wszystkich do kuchni, w której on stał uśmiechnięty i mówił: 
„wstawajcie, bo nie mam z kim mieszkać”.  

– Czy według Pani – czas leczy rany?  
– Myślę że nie. Nie ma dnia, żebym nie myślała, jakby 

to było gdyby Bronek był ze mną w domu. Czas wzmaga tęsk-
notę. Natomiast upływ czasu uczy nas radzić sobie z tą pustką, 
ale rana jest i pozostanie, jeśli tak nagle znika z naszego 
życia ukochana osoba. Oczywiście życie płynie do przodu. 
Codzienne troski nie pozwalają nam zbyt długo rozczulać się 
nad sobą, a doświadczane radości są jak najbardziej praw-
dziwe. Nie zmienia to jednak faktu, że przychodzą momenty, 
pojawiają się sytuacje, w których brak Bronka jako Męża i Taty. 
Pomimo upływu lat odczuwa się tak mocno jakby samolot 
rozbił się dziś rano. Niemożność zadzwonienia do niego 
i poradzenia się w trudnych chwilach, jego nieobecność 
na ślubie córki lub fakt, że jego cztery wnuczki nigdy nie 
poznają jego ciepła, głosu i żartów, to tylko nieliczne z tych 
momentów. Tych braków nie da się uzupełnić. Te rany nie-
stety nigdy się nie zagoją. 

– Pamięć o Generale jest wciąż żywa. Powstało wiele 
miejsc, które upamiętniają Jego postać.

– To prawda. Powstało wiele pamiątek i miejsc poświęco-
nych Generałowi. Trudno tutaj wymienić wszystkie miejsca 
pamięci, a wciąż pojawiają się nowe inicjatywy. Cykliczny 
na przykład jest Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci 
Generała Bronisława Kwiatkowskiego, który organizowa-
ny jest we wrześniu. W maju 2017 r. w Centrum Operacji 
Lądowych, w Dowództwie Komponentu Lądowego im. Ge-
nerała Andersa została odsłonięta płaskorzeźba Generała 
Kwiatkowskiego,a sala konferencyjna otrzymała jego imię. 
Natomiast od 10 kwietnia 2019 roku Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych nosi imię Generała Bronisława Kwiat-
kowskiego. Uroczystości z tej okazji odbyły się w czerwcu 
2019 roku w Warszawie w obecności wielu gości. O Generale 
nie zapominają również mieszkańcy Mazurów, w których 
urodził się mój mąż. Tamtejsza Szkoła Podstawowa nosi imię 
Generała Bronisława Kwiatkowskiego, jest tam również Izba 
Pamięci, poświęcona mężowi. 

tempa. Był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. My jako 
rodzina zapamiętałyśmy Jego poczucie humoru i pogodę 
ducha. Nasze ulubione wspomnienia dotyczą codziennych sy-
tuacji jak na przykład niedzielnych śniadań. Bronek zazwyczaj  
budził się najwcześniej i włączał głośną muzykę, która budziła 
pozostałych domowników. Zapach jajecznicy na boczku wabił 

Prezydent RP Andrzej Duda przy grobie Generała 10 IV 2019 r.
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W pamięci mieszkańców rodzinnej miejscowości 
Mazury w gminie Raniżów – to miejscowość, gdzie urodził się Generał Bronisław Kwiatkowski. Tu uczył 
się, dorastał i po latach zawsze chętnie wracał…

GGen. Kwiatkowski w życiu zawodowym zdobył wiele 
tytułów i zaszczytów. Na swojej drodze spotykał wiele zna-
mienitych osobistości. Zwiedził kawał świata, ale nigdy nie 
wstydził się skąd pochodzi. 

– Jestem dumny, że jestem synem tej ziemi – mawiał. 
Zawsze chętnie wracał w rodzinne strony, gdzie miał ser-
decznych przyjaciół i znajomych. Ostatni raz w Mazurach 
był 11 października 2009 roku. Ponownie odwiedzić je miał 
25 kwietnia 2010 r. Miało to być spotkanie mieszkańców 
wsi z Generałem. Jego inicjatorem było Stowarzyszanie 
Rozwoju Wsi Mazury. W organizację włączyła się również 
Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Ma-
zurzanie oraz ksiądz proboszcz. Już było prawie wszystko 
ustalone. Opracowywany był tekst na dyplom honorowego 
członka Stowarzyszenia dla Bronisława Kwiatkowskiego, 
artysta Ryszard Sziler malował obraz olejny jako prezent 
dla niego – panoramę centrum wioski z kościołem i szkołą, 
Mazurzanie przygotowywali widowisko, panie myślały nad 
poczęstunkiem, szkoła miała zaplanowany montaż słowno-

-muzyczny, a Straż Grobowa pokaz musztry paradnej… 
Miało być tak pięknie… 

Tymczasem w sobotę, 10 kwietnia 2010 r., wieczorem 
mieszkańcy Mazurów na schodach kościoła w tej miejsco-
wości ustawili zdjęcie Generała z żałobnym kirem oraz zni-
cze. W niedzielę odprawiona została Msza Święta w intencji 
tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Uczestniczyła w nich 
Ochotnicza Straż Pożarna z Mazurów w mundurach oraz 
pocztem sztandarowym. Na budynku kościoła, szkoły oraz 
niektórych domach zawisły flagi narodowe z przywieszonym 
kirem. W szkole podstawowej zorganizowano wystawę, 
ukazującą uczniom sylwetkę Generała.

 
I choć od jego tragicznej śmierci minęło dziesięć lat, to 

mieszkańcy rodzinnych Mazurów mają go stale w pamięci. 
Dziesiątego września 2011 roku Szkoła Podstawowa w Ma-
zurach otrzymała imię zmarłego tragicznie Generała Bro-
nisława Kwiatkowskiego. Wybór patrona był przemyślany. 
Na podjęcie decyzji wpłynęło życie Generała i jego żołnier-
ska droga. Swym życiowym wyborem dawał świadectwo 
niezwykłej prawości i skromności, a jednocześnie dumy 
ze służby w wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie. W celu 
realizacji przyjętych zadań związanych z imieniem szko-
ły oraz sztandarem uroczyście nadanym 24 maja 2014 r., 
dyrektor szkoły Marek Wiącek w imieniu społeczności 
szkolnej, podpisał porozumienie o współpracy z 6. batalio-
nem dowodzenia im. gen. Broni Józefa Kuropieski w Kra-
kowie oraz  Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Koło  
12 im. „Podhalańczyk”. 

W budynku szkoły mieści się także Izba Pamięci, w któ-
rej dzięki Krystynie Kwiatkowskiej znajduje się wiele pa-
miątek związanych z osobą i życiem Generała  Bronisława 
Kwiatkowskiego. 

Genenerał

 Bronisław 

Kwiatkowski 

Urodził się 5 maja 
1950 r. w miejscowo-
ści Mazury, w gminie 
Raniżów, w powie-
cie kolbuszowskim. 

Był absolwentem Technikum Leśnego w Krasiczynie. 
Służbę wojskową rozpoczął w 1969 r. w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. 
Po ukończeniu szkoły promowany został na stopień 
podporucznika. W 1976 r. został mianowany na stopień 
porucznika.

W nagrodę za osiąganie wysokich wyników w 1977 r. 
został skierowany na studia na Akademię Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu uczelni 
i awansie na stopień kapitana, w 1980 r. został skiero-
wany do 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. 
W 1985 r. został mianowany na stopień majora, a w 1988 
podpułkownika. W 1992 r. jako pierwszy polski oficer 
ukończył studnia podyplomowe w Akademii Dowodze-
nia Bundeswehry w Hamburgu w Niemczech. W 1993 r. 
objął stanowisko w Dowództwie Krakowskiego Okręgu 
Wojskowego jako Szef Oddziału Rozpoznania i Walki 
Radio-Elektronicznej.

Od września 1995 roku rozpoczął roczną służbę 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Stabili-
zacyjnych na Bliskim Wschodzie w Syrii jako dowódca 
kontyngentu. W 1996 r. powrócił do 6. Brygady Desan-

towo-Szturmowej tym razem jako dowódca. W 1998 r. 
został mianowany na stopień generała brygady. W lipcu 
2003 roku jako jeden z najbardziej doświadczonych 
oficerów objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielo-
narodowej Dywizji Centralno-Południowej w Iraku. 

W maju 2004 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej 
Generał Kwiatkowski został wyznaczony na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO w Bydgoszczy. Od lutego 2005 r. został ponownie 
skierowany do Iraku, tym razem już przez Dowództwo 
Traktatu Północnoatlantyckiego na stanowisko Szefa 
Szkolenia Armii Irackiej w Bagdadzie.

W sierpniu 2005 r. po powrocie z Iraku został awan-
sowany na stopień generała dywizji i wyznaczony na za-
stępcę dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego w Kra-
kowie. W lipcu 2006 r. po raz trzeci wyjechał do Iraku, 
tym razem jako Dowódca VII Zmiany Wielonarodowej 
Dywizji Centrum Południe. 

W uznaniu zasług oraz wykazanego bohaterstwa  
11 listopada 2006 r. został odznaczony najwyższym 
współczesnym odznaczeniem – Krzyżem Komandor-
skim Orderu Wojskowego – z numerem 001. Dwudzie-
stego kwietnia 2007 r. został wyznaczony na Dowódcę 
Operacyjnego Sił Zbrojnych, a 3 maja 2007 r. miano-
wany na stopień generała broni. W maju 2009 r. został 
mianowany przez Prezydenta RP Kanclerzem Kapituły 
Orderu Krzyża Wojskowego na pięcioletnią kadencję.

Generał Kwiatkowski był jednym z najbardziej do-
świadczonych polskich dowódców, posiadającym wy-
soki autorytet wśród żołnierzy, jak również dowódców 
NATO. Był współautorem nowych programów oraz 
rozwiązań organizacyjnych szkolenia wojskowego. Biegle 
władał językiem rosyjskim, angielskim i niemieckim. 
Od 6 czerwca 2019 r. imię Generała Bronisława Kwiat-
kowskiego nosi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił 
Zbrojnych w Warszawie.  

Mieszkańcy Mazurów przed Katedrą Wojskową,
 Warszawa, 26 czerwca 2019 r.
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Utracona beztroska i radość
Rankiem 10 kwietnia 2010 roku zniknął świat, jaki do tamtej pory znałam… Poczucie bezpieczeństwa, 
beztroski, naiwności… Tata był dla mnie jak fundament, który zawsze miał trwać i dawać mi siłę, a nagle 
bezpowrotnie, bez ostrzeżenia, w ułamku sekundy zniknął… – tak opisuje kwietniowy tragiczny poranek 
sprzed dziesięciu laty Katarzyna Gilarska-Drozd, córka Gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego. 

M– Mój Tato był człowiekiem pozbawionym sztuczności, 
życzliwym, otwartym na innych i na wszystko co przynosiło 
mu życie. Żył w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, 
nawet jeśli nie wszystkim one się podobały. Zarażał wszyst-
kich śmiechem, optymizmem, pomysłami, zaangażowaniem. 
Gdy myślę o Tacie, widzę człowieka silnego, szczęśliwego, 
spełnionego, cieszącego się każdą chwilą, nie tracącego 
czasu na rzeczy zbędne, nieważne... – mówi Katarzyna 
Gilarska-Drozd. 

– Najważniejsza była dla Niego rodzina, w bardzo sze-
rokim tego słowa znaczeniu. Nie chodziło jedynie o więzy 
krwi. Z każdego miejsca, w jakim przyszło mu być tworzył 
dom, a z ludzi, którzy go otaczali tworzył rodzinę. W dru-
gim człowieku szczególnie cenił autentyczność, szczerość 
i bezinteresowność. Tymi cechami sam na każdym kroku 
zjednywał sobie uznanie i przyjaźń wielu ludzi – dodaje. 

Kazimierz Gilarski urodził się 7 maja 1955 r. w Ru-
dołowicach na Podkarpaciu. Po ukończeniu w 1978 r. 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
we Wrocławiu został skierowany do zawodowej służby 
wojskowej w Komendzie Garnizonu m. st. Warszawy 
na stanowisko dowódcy plutonu w jednym z podod-
działów reprezentacyjnych. Następnie pełnił kolejno: 
funkcję zastępcy dowódcy kompanii wart honorowych, 
pomocnika szefa wydziału ds. uroczystości i imprez 
wojskowych oraz starszego oficera wydziału operacyjnego. 
W 1989 r. ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie, a dwa lata później został 
szefem wspomnianego wydziału operacyjnego. W 1993 r. 
powierzono mu stanowisko zastępcy komendanta garni-
zonu. W latach 2001 – 2005 był szefem Oddziału Spraw 
Reprezentacyjnych – zastępcą komendanta Garnizonu. 
Jesienią 2005 r. został komendantem Garnizonu War-
szawa. 11 listopada 2006 r. z rąk prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego otrzymał nominację na stopień generała 
brygady oraz został wyznaczony na stanowisko dowódcy 
Garnizonu Warszawa. 

Za zasługi w służbie uhonorowany został wysokimi od-
znaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim i Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowy-
mi oraz licznymi medalami i odznakami pamiątkowymi. 
Prezydent RP Bronisław Komorowski pośmiertnie, 15 
kwietnia 2010 roku, mianował go na stopień generała 
dywizji. Kazimierz Gilarski był żonaty, osierocił dwoje 
dzieci. Miał 55 lat.

Pamięć o tragicznie zmarłym Generale w regionie, 
z którego pochodził jest ciągle żywa. We wrześniu 2018 
roku Szkole Podstawowej w Rudołowicach nadano imię 
Gen. dywizji Kazimierza Gilarskiego.

Ostatnie spotkanie 

3 kwietnia 2010 r. Wielkanoc. Spotkaliśmy się w Sta-
rych Załubicach. Było spokojnie, rodzinnie, wesoło – jak 
zawsze… Na koniec Tata jak zwykle nakarmił wiewiórki, 
doglądnął każdego drzewka… Zapadł zmierzch i roz-
jechaliśmy się… Tego dnia Tata zrobił wiele zdjęć, ale 
my już nie zdążyliśmy ich obejrzeć. Zabrał je ze sobą. 
Może ogląda je teraz…

– Jakie obrazy zatrzymała Pani w swej pamięci zwią-
zane z Tatą?

– Mój obraz Taty jako żołnierza: wyprostowany, elegan-
cki w  galowym mundurze kroczy przez Plac Piłsudskie-
go, na którym przed chwilą dobiegła końca uroczystość 
państwowa; dumny z pracy żołnierzy, uśmiechający się 
do zebranych gości i kątem oka wyszukujący nas w tłumie 
zebranych warszawiaków.

Jak przyznaje nasza rozmówczyni, mimo że od tragicz-
nego lotu minęło długich dziesięć lat, to czas nie zabliźnił 
głębokich ran. – Czas nigdy nie wyleczy ran. One zawsze 
w człowieku zostaną. Wystarczy na chwilę się zatrzymać, 
usłyszeć, zobaczyć coś, co przypomni tamten dzień, tamten 
czas. Wtedy to, co każdego dnia skrywamy gdzieś głęboko, 
wraca. Żyjemy z wielką otwartą raną w sercach, ale ratuje 
nas zwykła codzienność, obowiązki. Ratują nas dzieci, dla 
których chcemy żyć i w oczach których widzimy szczęście 
i beztroską radość, którą w dużej mierze my sami utraciliśmy 
dziesiątego kwietnia…

Gen. dyw. Kazimierz Gilarski w otoczeniu najbliższych

Pożegnanie Generała

Więc w takiej ciszy kryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,

już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną

K. Wojtyła
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Moja Mama była najmądrzejszą osobą  
jaką znałam…

Grażyna Gęsicka była mądrą, pracowitą, skutecznie działającą kobietą. Była wspaniałym człowiekiem, 
naukowcem, ekspertem i politykiem. Otwarta na ludzi, zawsze działała i myślała w kategoriach państwa 
oraz dobra kraju. Aby podziękować za całokształt działalności oraz zachować o Niej pamięć jak najdłużej, 
przyjaciele i współpracownicy utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej zarządzany przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten pozyskuje darowizny, które są przeznaczane na stypendia 
dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich.

M– Moja Mama miała umiejętność błyskawicznego odróż-
niania rzeczy ważnych od błahostek, dobra i zła. Zawsze 
mnie to zadziwiało, że przychodziło jej to tak odruchowo. 
Czasami zamartwiałam się różnymi rzeczami, a ona wtedy 
potrafiła mi pokazać, co należy zrobić, a czym w ogóle nie 
warto zawracać sobie głowy – mówi Klara Gęsicka-Bąk, cór-
ka Posłanki Grażyny Gęsickiej. – Byłyśmy z mamą bardzo 
blisko. Zawsze skupiała się na ludzkich zaletach, starając  
pomijać wady. Jeśli ktoś potrzebował pomocy, nie było 
ważne jakie ma poglądy polityczne. Była wymagająca, ale 
serdeczna. Tak o niej mówili też współpracownicy – do-
daje. – Przez pierwsze miesiące po katastrofie praktycz-
nie każdą wolną chwilę spędzałam na cmentarzu. Teraz 
odwiedzam jej grób tylko raz na tydzień. Wolę pamiętać 
ją pełną życia. Energiczną, uśmiechniętą, z doskonałym 
poczuciem humoru. 

Rozmowa z Klarą Gęsicką-Bąk – córką Posłanki RP 
Grażyny Gęsickiej 

– Jaka była Grażyna Gęsicka? 
– Moja Mama była najmądrzejszą osobą jaką znałam. Była 

bardzo głęboko moralna, ale również wesoła, dowcipna 
i przystępna. Była uważnym słuchaczem i doskonałym 
rozmówcą. Była krytyczna dokładnie tam gdzie trzeba było 
i wyrozumiała tam gdzie było można. Miała szeroką wiedzę 
o świecie i o tym czego potrzebuje Polska i jak to osiągnąć. 
Bardzo mi brakuje jej mądrego spojrzenia na świat.

Grażyna Gęsicka urodziła się 13 grudnia 1951 r. 
w Warszawie. Skończyła socjologię na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie w 1985 r. została doktorem nauk 
humanistycznych. Uczestniczyła w obradach Okrągłego 
Stołu w komisji ds. górnictwa. W latach 2005–2007, 
w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego, była ministrem rozwoju regionalnego. 
Od 2007 r. była posłanką z listy PiS w okręgu rzeszow-
skim. Zdobyła 28 982 głosy. Szóstego stycznia 2010 r. 
została przewodniczącą klubu parlamentarnego PiS. 
Pośmiertnie otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski „za wybitne zasługi w służbie państwu 
i społeczeństwu”. Ponadto pośmiertnie uhonorowana 
została odznaką i tytułem „Zasłużona dla województwa 
podkarpackiego”.

Grażyna Gęsicka była osobą bardzo merytoryczną, doskonale 
przygotowaną do zadań, z jakimi przyszło jej się zmierzyć. Zna-
komicie znała problemy regionów naszego kraju oraz zasady 
wdrażania środków europejskich. Potrafiła mobilizować swoich 
współpracowników do wytężonej pracy. Swoją sumiennością 
i pracowitością dawała przykład innym i to nas mobilizowało 
do działania. Słowem wymagała od siebie oraz od innych. Nie 
lubiła zaszczytów, nie skupiała się na sobie. Dla niej praca 
była wyznacznikiem postępowania oraz narzędziem do oceny.

Władysław Ortyl 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

„Moja Mama była najmądrzejszą osobą jaką znałam. 
Była bardzo głęboko moralna, ale również wesoła, 

dowcipna i przystępna” – tak o swojej mamie mówi 
Klara Gęsicka-Bąk

– Jakie wartości wyznawała? Co było dla niej najważ-
niejsze?

– Myślę, że najważniejsza była szeroko pojęta uczciwość, 
we wszystkim co Mama robiła była uczciwa. Bardzo waż-
na była praca dla Polski i jej dobro. Ważna była Rodzina 
i przyjaciele, czas poświęcany bliskim ludziom i ich potrzeby.

– Jakie obrazy zatrzymała Pani w swej pamięci związane 
z Pani mamą?

– Jest ich mnóstwo: Mama z miłością i skupieniem słu-
chająca co ma jej do powiedzenia mój syn, a jej ukochany 
i jedyny wnuczek, Mama bardzo ostatnimi czasy zmęczona 
pracą, ale nie dająca sobie wytchnienia, Mama zrelaksowana 
i podśpiewująca u nas na wsi pod Płockiem, Mama podająca 
obiad, Mama pracująca w skupieniu, pisząca na maszynie, 
ucząca się francuskiego z płyt winylowych, ….i tak można 
chyba bez końca.

– Czy według Pani – czas leczy rany?  
– Czas leczy rany, ale są takie rany, które pomimo czasu 

nie chcą się całkowicie zabliźnić i co jakiś czas dają o sobie 
znać przenikliwym bólem. Taka jest rana po mojej Mamie. 
Będę ją opłakiwać do końca życia. 
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Śmiało szedł przez życie
Poseł Leszek Deptuła zwykł często mawiać „Idźcie śmiało w przyszłość…”. Wierny tej dewizie, sam brał 
udział w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach. Nie szczędził swojego czasu, wiedzy ani energii, aby 
udzielić komuś rady, służyć wsparciem czy doświadczeniem. Dzisiaj społeczność, w której żył, pracował 
i się udzielał wciąż o tym pamięta.  

Poseł RP Leszek Deptuła
Leszek Deptuła urodził się 25 lutego 1953 r. w Żaganiu. Z wy-

kształcenia był lekarzem weterynarii. Pracował w Lecznicy dla Zwie-
rząt w Wadowicach Dolnych na Podkarpaciu. Był bardzo mocno 
związany z Mielcem i powiatem mieleckim. Tam ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. S. Konarskiego. W 2002 roku został marszał-
kiem województwa podkarpackiego. Funkcję tę pełnił do 2006 roku. 
W wyborach parlamentarnych w 2007 roku zdobył mandat poselski. 
W 2008 r. został wybrany na członka Rady Naczelnej PSL. Był wice-
prezesem Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego w Warszawie. 
Podczas swojej działalności społecznej i politycznej wspierał wiele 
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich inicjatyw. Był żonaty, miał 
dwóch synów: Tomasza i Michała. Wzorcami Leszka Deptuły były 
idee i myśli Wincentego Witosa z Wierzchosławic, który mawiał 

„Idźcie śmiało w przyszłość…” oraz głosił, że „Polska musi trwać 
wiecznie”. Poseł Leszek Deptuła w uznaniu swoich zasług otrzy-
mał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Srebrną i Złotą Odznakę Akademii Rolniczej w Lublinie 
oraz odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ku jego czci w budynku 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odsłonięta została tablica 
upamiętniająca Leszka Deptułę, a sali, gdzie odbywają się posiedzenia 
zarządu województwa, nadano jego imię. 

25 marca 2010 roku 
na swoim blogu interne-
towym poseł Leszek Dep-
tuła napisał: „10 kwietnia 
uczestniczyć będę, jako 
oficjalny przedstawiciel 
Polskiego Sejmu, w uro-
czystościach upamiętnia-
jących 70. rocznicę Zbrod-
ni Katyńskiej. Dziesiątego 
kwietnia będę miał za-

szczyt i honor złożyć hołd wymordowanym na mocy 
decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z 5 marca 
1940 roku Polskich Oficerów, których symbolem jest 
Katyń i las katyński. Udaję się w to szczególne miejsce 
dla serc wszystkich Polaków, jako członek oficjalnej dele-
gacji Polskiego Sejmu wraz z Prezydentem Rzeczpospo-
litej Polskiej Lechem Kaczyńskim”. […] „Nie ukrywam, 
że wizyta ta będzie dla mnie ogromnym przeżyciem, 
że będę mógł pochylić głowę przed Krzyżem Katyńskim 
i w swoim sercu połączyć się ze wszystkimi, których 
w jakikolwiek sposób dotknęła ta zbrodnia. Wśród ofiar 
tej zbrodni znajdują się również oficerowie związani 
z Ziemią Mielecką” – pisał na blogu internetowym Poseł 
Leszek Deptuła. 

Dziesiątego kwietnia wsiadł na pokład prezydenckie-
go samolotu. Z tej podróży nie wrócił już nigdy. Został 
pochowany 20 kwietnia 2010 r. na cmentarzu w Mielcu. 

Śmierć mojego brata ukazała mi, że warto być przyzwoitym 
człowiekiem. Warto było słyszeć tyle słów ciepłych o bracie. 
Niekiedy dopiero po 10 kwietnia 2010 roku usłyszałam, 
kogo miałam za brata – dobrego i ciepłego człowieka, który 
dawał najbliższym poczucie bezpieczeństwa. Zawsze można 
było liczyć na jego pomoc, nigdy nie odmówił bycia z nami 
wtedy, gdy go potrzebowaliśmy. Nie mogę pogodzić się z jego 
stratą, że już nigdy nie powie do mnie ciepło „siostra…” .

Bogusława Boyen z domu Deptuła, 
siostra śp. Leszka Deptuły 

Po raz pierwszy Leszka Deptułę poznałem, gdy był jeszcze ucz-
niem Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu, 
gdy był w klasie maturalnej. […] Leszek Deptuła po studiach od 
razu przyszedł do pracy w Lecznicy dla Zwierząt w Wadowicach 
Dolnych. Ja już wówczas kierowałem lecznicą samodzielnie i 
zatrudniłem Leszka jako początkującego lekarza weterynarii. 
Leszek Deptuła miał bardzo dużą wiedzę merytoryczną. Był 
bardzo ambitny w swoich poczynaniach. […] Wobec ludzi, także 
rolników, był zawsze bardzo bezpośredni. Miał łatwość nawią-
zywania znajomości i kontaktów osobistych. Zawsze był rzutki, 
wykazywał się inteligencją i oczytaniem. […] Mało kto wie, że 
Leszek był uzdolniony muzycznie. Słuchał muzyki i lubił nucić. 

Jerzy Kopeć, lekarz weterynarii w Wadowicach Dolnych, 
wieloletni współpracownik Leszka Deptuły*

W budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odsłonię-
ta została tablica upamiętniająca Posła Leszka Deptułę,  

na sali, gdzie odbywają się posiedzenia zarządu wojewódz-
twa, nadano jego imię

*wypowiedzi cytowanych osób pochodzą z książki W. Gąsiewskiego 
„Leszek Deptuła 1953 – 2010, patron Publicznego Gimnazjum w Wado-
wicach Górnych”. 

Marszałek Leszek Deptuła patronem 
Gimnazjum w Wadowicach Górnych

Dwudziestego piątego lutego 2014 roku patronem 
Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych 
został Leszek Deptuła. Tego dnia w szkole odbyło się 
uroczyste nadanie imienia i przekazanie sztandaru.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył 
biskup senior Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny. W homilii 
przypomniał on zasługi dla Podkarpacia byłego marszałka i posła. 
Biskup Górny poświęcił także szkolny sztandar. – To nie pierwszy 
bohater tej mieleckiej ziemi, który oddał życie w tragicznych 
okolicznościach służąc ojczyźnie – mówił podczas kazania.

W uroczystości uczestniczył ambasador Gruzji w Polsce Niko-
loz Nikolozishvili, byli również parlamentarzyści, przedstawiciele 
władzy samorządowej z marszałkiem Władysławem Ortylem, 
duchowni, rodzina i przyjaciele Leszka Deptuły, uczniowie i na-
uczyciele Gimnazjum oraz kilkadziesiąt pocztów sztandarowych.

Po uroczystym nadaniu szkole imienia, przekazaniu sztandaru 
i uczniowskim ślubowaniu, żona Leszka Deptuły, Joanna, wójt 
Wadowic Stefan Rysak i dyrektor szkoły Jan Święch odsłonili 
tablicę z popiersiem patrona szkoły.

Uroczystość nadania imienia szkole oraz przekazanie sztandaru
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Żal pozostanie już do końca naszych dni
Rozmowa z Alicją Zając, wdową po śp. Senatorze RP Stanisławie Zającu 

Cechy charakteru, które posiadał Stanisław Zając 
sprawiały, że ludzie do niego odnosili się z wielką życz-
liwością i sympatią. Spowodowane było to tym, że On 
sam był człowiekiem życzliwym, otwartym na sprawy 
innych, rozumiejącym problemy społeczne i człowiekiem 
ogromnej wiedzy z dziedziny prawa i funkcjonowania 
administracji. Dzięki temu ludzie przychodzili do niego 
z różnymi problemami. Czuł się odpowiedzialny za swo-
ich wyborców i za swój region jasielsko-krośnieński, z któ-
rego startował. Nie był człowiekiem wyniosłym i starał 
się zawsze mieć kontakt ze środowiskiem z którego się 
wywodził. Jego analityczny umysł sprawił, że potrafił 
podejmować decyzje, obudowane konsultacjami z róż-
nymi osobami, niezwykle trafne i skuteczne. Na uwagę 
zasługuje charakterystyczna postawa polegająca na od-
bieraniu telefonów od każdego albo oddzwanianiu, co go 
wyróżniało w stosunku do innych i wzbudzało szacunek 
dla niego. 

Zdzisław Pupa, Senator RP

zjeść. Dzwonił do mnie nieraz wieczorem i mówił, że dopiero 
wrócił do pokoju i będzie jadł pierwszy posiłek. Najbardziej 
intensywny okres w jego życiu to były lata 1997–2001 kiedy był 
Wicemarszałkiem Sejmu. Ja widząc jak ciężko pracuje, wiele 
czasu spędziłam w tamtych latach w Warszawie towarzysząc mu 
i wspierając go na co dzień. Byłam żoną i osobistą asystentką 
do trudnych zadań, a takich zadań było nie mało. 

– Czy według Pani – czas leczy rany?
– To tylko tak się mówi, ale w rzeczywistości trudno po-

godzić się z nagłym odejściem bliskiej osoby. Okoliczno-
ści, które wydarzyły się po katastrofie były bardzo trudne 
do zaakceptowania. Czekaliśmy na jakiekolwiek informacje 
o znalezieniu ciała, potem na termin przylotu trumny i po-
grzeb. Nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam uczestniczyć 
w ekshumacjach po kilku latach od pogrzebu. Dzisiaj nadal 
toczy się śledztwo, dostajemy informacje z Prokuratury Kra-

– 10 kwietnia 2010 roku…
– …zmieniło się moje dotychczasowe życie, także życie mojej 

rodziny. Odszedł nagle, niespodziewanie, w pełni zdrowia, sił 
do pracy, z planami na bliższą przyszłość. Polska straciła wtedy 
96 wspaniałych ludzi, tych którzy pełnili ważne funkcje i którzy 
pamięć Katynia nosili w sercach przez 70 lat. Nie pytam dla-
czego zginął Staszek, tylko szerzej: Dlaczego zginęło tylu ludzi? 
Myślę, że nie tylko my, ale większość rodzin, nie odbiera tego 
jako osobistego dramatu, ale jako dramat całej grupy. To nie byli 
tylko członkowie naszych rodzin, ale także znajomi. Wszyscy 
byli wyjątkowymi osobami, wystarczy poznać ich życiorysy. 
Należy im się pamięć nie tylko w naszych sercach.  

– Dzisiaj, kiedy od tych wydarzeń mija 10 lat mogę po-
wiedzieć, że Polska…

– …się zmieniła. Chciałoby się cofnąć czas, ale nie jest 
to możliwe. Przez te 10 lat wiele się zmieniło – czy na lepsze? 
Na pewno Polska rozwija się i Polakom żyje się lepiej. Ale 
czy są w nas: serdeczność i życzliwość jakie cechowały tych, 
którzy odeszli 10 kwietnia 2010 roku? Czy potrafimy tak jak 
oni swoje zdolności, czas, pracę, poświęcić budowaniu Polski 
sprawiedliwej i solidarnej – Polski dla przyszłych pokoleń? 

– Jakim człowiekiem był Senator RP Stanisław Zając?
– Staszek był bardzo powściągliwy w okazywaniu uczuć 

na zewnątrz, prawieniu komplementów, choć był zawsze miły, 
uśmiechnięty i serdeczny. Przez całe życie był bardzo oszczęd-
ny, nie wydawał pieniędzy na zbędne rzeczy, ale był też hojny, 
jeśli tak trzeba było dla ważnych inicjatyw i osób, które tego 
potrzebowały. Był bardzo oddany rodzinie. Mocno przeżywał 
tragiczną śmierć brata (83 r.), śmierć ojca (87 r.), ale także wy-
jazd siostry za granicę. Potem zmarł mój tato (93 r.), którego 
bardzo lubił, za rok Staszka mama. Tak więc nasze życie prze-
platane było radościami i smutkami. Ósmego marca urodził 

się nasz syn Wojciech, który nosił imię swojego pradziadka.  
Dwadzieścia miesięcy później urodziła się córka Agnieszka. 
Bardzo kochał dzieci, chociaż nie umiał często tego okazywać. 
Wynagrodził im to kiedy dorosły, organizując wspaniałe wę-
drówki po Tatrach, a także jeżdżąc z nimi na nartach. Staszek 
był najważniejszą osobą w naszej rodzinie, ciężko pracował 
i my chcieliśmy choć trochę mu pomóc. On podejmował de-
cyzje, a my je przyjmowaliśmy. Jako Senator otwierał serce 
i dom dla ludzi oraz spraw z którymi przychodzili. Zawsze 
miał czas na rozmowę i spotkanie. Właściwie nie miał wrogów. 
Był bardzo lubiany. Od dzieciństwa otoczony przyjaciółmi, 
później współpracownikami. Wiele osób chciało z nim praco-
wać i pomagać mu w wielu inicjatywach, którym patronował. 

– Jakie wartości wyznawał? Co było dla niego najważ-
niejsze? 

– Głęboka wiara, miłość do Ojczyzny, drugiego człowieka, 
troska o rodzinę i przyjaciół. Zawsze mówił o innych dobrze, 
nigdy źle. Dziś trudno, by przyjmował taką bezinteresowną 
zawiść, niechęć do drugiego człowieka. Nasze pokolenie nie 
rozumie skąd tyle zła. 

– Jakie obrazy zatrzymała Pani w swej pamięci związane 
z mężem?

– Mamy wiele zdjęć i filmów, na których Staszek jest uśmiech-
nięty, pełen życia. Zawsze miał nowe pomysły na spotkania 
ze znajomymi. Bardzo się cieszył wiadomością o narodzinach 
wnuków. Nasz pierwszy wnuk Karol Stanisław ur. się 22 czerwca 
2008 roku. Potem za rok Jakub, Konstancja ur. się 19 kwietnia 
2010 roku, a ostatni wnuk Stanisław Jan 5 sierpnia 2018 roku. 
Imię wybrała mu siostra. Zapamiętaliśmy Staszka jako bardzo 
skromnego człowieka. Po jego odejściu okazało się, w ile spraw 
był zaangażowany i jak dużo osób wiele mu zawdzięcza. Cza-
sem tak się zajął pracą, że cały dzień nie miał czasu, żeby coś 

jowej i dalej czekamy na ustalenie przyczyn katastrofy. To już 
10 lat. Ten żal pozostanie już do końca naszych dni. 

Alicja i Stanisław Zającowie 

Senator RP Stanisław Zając 

Stanisław Zając – adwokat, poseł I, III, V i VI kadencji 
Sejmu, senator VII kadencji Senatu, Wicemarszałek Sejmu RP 
III kadencji. Urodził się l maja 1949 r. w Święcanach. W pierw-
szych wolnych demokratycznych wyborach parlamentarnych, 
27 października 1991 r., został wybrany posłem na Sejm I ka-
dencji w okręgu wyborczym krośnieńsko – przemyskim. Po-
nownie w ławie poselskiej zasiadł 21 września 1997 r., kiedy 
został wybrany posłem. Na pierwszym posiedzeniu nowo 
wybranego Sejmu RP III kadencji 20 października 1997 r. po-
wierzono mu funkcję wicemarszałka Sejmu, którą pełnił przez 
całą kadencję. W tej roli potrafił doskonale wykorzystać swoją 
wiedzę i cechy charakteru – pracowitość, szacunek dla innych 
oraz talent mediacyjny. Po zakończeniu III kadencji Sejmu RP  
w 2001 r. wrócił do pracy jako adwokat w Kancelarii Adwoka-
ckiej w Jaśle, a jednocześnie w 2002 r. wybrany został radnym 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Po skróceniu kadencji 
w roku 2007 uzyskał mandat poselski. Rok później wystarto-
wał w wyborach uzupełniających do Senatu RP. W czerwcu 
2008 r. został senatorem VII kadencji Senatu RP w okręgu 
krośnieńsko–przemyskim.

1O
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Prawdy nie można ukryć w głębi ziemi…
Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja 
polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 
tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 
7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów 
z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Cher-
soniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich 
propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę. 

• Kozielsk – niewielkie miasto w Rosji, w obwodzie kałuskim (ok. 20 tys. mieszkańców). Najcenniejszym zabytkiem 
Kozielska jest monastyr prawosławny oraz Pustelnia Optyńska. Zespół składa się z dwóch części – monastyru i oddalo-
nego o kilkaset metrów tzw. skitu (eremu). W monastyrze oraz na terenie skitu przebywali w latach 1939–1940 polscy 
oficerowie wzięci do niewoli we wrześniu 1939 r., którzy zostali zamordowani i pogrzebani w Katyniu wiosną 1940 r. 

• Starobielsk – niewielkie miasto we wschodniej Ukrainie w obwodzie ługańskim (ok. 20 tys. mieszkańców). To tu w la-
tach 1939–1940 urządzono obóz dla części polskich oficerów; pozostałych uwięziono przy ulicy Wołodarskiego 
(umieszczono tam m.in. ośmiu generałów). Wszyscy jeńcy zostali wymordowani przez NKWD w Charkowie, a ich 
zwłoki zasypano ziemią w dołach za miastem, w okolicy Piatichatek.

• Ostaszków – niewielkie miasto w Rosji, w obwodzie twerskim (ok. 20 tys. mieszkańców). W latach 1939–1940 
NKWD urządziło tam obóz dla polskich jeńców wojennych, którzy pracowali przymusowo m.in. przy budowie 
nasypu łączącego wyspę z brzegiem jeziora. Wszyscy zostali zamordowani w Twerze (wówczas Kalininie), a ich 
zwłoki zakopano w Miednoje. 

• Katyń – wieś położona nad Dnieprem, 18 km na zachód od Smoleńska. Według oficjalnych danych rosyjskich, 
w zbiorowych mogiłach, pogrzebano tam około 10 tys. osób. Wiosną 1940 r. w Katyniu wymordowano 4421 polskich 
oficerów, a ich zwłoki zakopano w dołach. Dopiero w 1995 r., po długich negocjacjach strony polskiej z władzami 
ZSRS, a potem Federacji Rosyjskiej, uzgodniono, że w Katyniu zostanie zbudowany polski cmentarz wojenny. 

• Charków – drugie co do wielkości miasto Ukrainy (ok. 1,5 mln mieszkańców). Znajduje się tam cmentarz charkowski, 
gdzie w 15 grobach masowych spoczywają Polacy.

• Miednoje – wieś położona ok. 30 km na północ od Tweru (Kalinina). W lesie znajdował się teren wypoczynkowy 
NKWD, gdzie za czasów czystek stalinowskich grzebano tysiące ofiar. Spoczywają tu szczątki 6311 obywateli II 
Rzeczypospolitej. 

• Źródło:  https://katyn.ipn.gov.pl. 


