„Podążali złożyć hołd ofiarom, złożyli ofiarę w hołdzie.”
Poniżej przedstawiamy
listę osób, które były na
pokładzie
rozbitego
w
Smoleńsku samolotu
TU-154. Wśród pasażerów,
którzy znajdowali się na
liście upoważnionych do
lotu znajdowali się:
Prezydent Lech Kaczyński,
Maria Kaczyńska, Ryszard
Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Aleksander Szczygło, Władysław Stasiak, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, Franciszek Gągoł, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wassermann, Janusz
Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, Krzysztof Putra, Ks. bp. gen. dyw.
Tadeusz Płoski, Krystyna Bochenek, Tomasz Merta, Maciej Płużyński, Mariusz Kazana, Leszek Deptuła, Grażyna Gęsicka, Sebastian Karpiniuk, Izabela Jaruga-Nowacka,
Aleksandra Natalli-Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Wiesław
Woda, Edward Wojtas, Janina Felińska, Stanisław Zając, Janusz Krupski, Abp gen.
bryg. Miron Chodakowski, Ks. płk Adam Pilch, Edward Duchnowski, Ks. prałat Bronisław Gostomski, Ks. Józef Joniec, Ks. Zdzisław Król, Andrzej Kwaśnik, Tadeusz
Lutoborski, Stefan Melak, Stanisław Mikre, Bronisława Orawiec-Loffler, Katarzyna
Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Teresa Walewska-Przyjałowska, Gabriela Zych, Ewa Bąkowska, Maria Borowska, Bartosz Borowski, Gen. broni Bronisław Kwiatkowski, Gen. broni pil. Andrzej Błasik, Gen. dyw.
Tadeusz Buk, Gen. dyw. Włodzimierz Ptasiński, Wiceadmirał Andrzej Karweta, Gen.
bryg. Kazimierz Gilarski, Anna Walentynowicz, Joanna Agacka-Indecka, Czesław Cywiński, Zbigniew Dębski, Katarzyna Doraczyńska, Aleksander Fedorowicz, Jarosław
Florczak, Artur Francuz, Roman Indrzejczyk, Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski, Marek Uleryk, gen. Stanisław
Komornicki, Stanisław Jerzy
Komorowski, Paweł Krajewski, Wojciech Lubiński, Barbara Mamińska, Zenona Mamontowicz-Łojek, Janina Natusiewicz-Mirer, Piotr Nosek,
Piotr Nurowski, Jan Osiński,
Ryszard Rumianek, Piloci
i personel samolotu.
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W najtragiczniejszej katastrofie
w historii powojennej Polski zginęli
najważniejsi ludzie w państwie.
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Jest to Polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14
listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania
hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania
przez Niemców w 1943r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska
Polskiego. W świadomości Polaków Katyń to nazwa kojarząca się z ludobójczą polityką
władz sowieckich wobec Narodu Polskiego. Pojęciem zbrodni katyńskiej określamy masową
eksterminację około 15 tysięcy polskich jeńców wojennych.
Obraz, który prześladował trzy pokolenia polaków. Katyń - przeklęta wioska pod Smoleńskiem, którą z trudem można znaleźć na dobrych mapach. Spośród milionów obywateli, których Polska straciła w II wojnie światowej, o tych kilkudziesięciu tysiącach z brzozowych
lasków nie wolno było pisać, mówić a nawet myśleć. W 1940 roku zasadniczym celem radzieckich enkawudystów, którzy zostali przeznaczeni do przeprowadzania zsyłek i eksterminacji,
było
zniszczenie
polskiej
arystokracji
i inteligencji. Postanowiono usunąć, bądź przynajmniej odsunąć wpływowych ludzi w taki sposób, aby sowietyzacja mogła przebiegać płynnie
i sprawnie.. Jak podano w brytyjskiej gazecie
„The Thunderbolt” z listopada 1972 roku, zesłańcy - „Byli oni podstawą inteligencji narodu uwięzieni byli lekarzami, adwokatami, profesorami i innymi przywódcami tego chrześcijańskiego i kochającego wolność narodu”. Gazeta „The Thunderbolt” bardzo dokładnie opisała
metody, jakie użyli enkawudyści podczas mordu
katyńskiego: „Rozkazano im założyć do tyłu
ręce, po czym skrępowano ich drutem lub powrozem”. Większość zwłok, znajdujących się
w lesie katyńskim, nosiło ślady po strzale w tył
głowy. Ten sposób wykonywania kary śmierci
był typowy, powszechny i niejako oficjalny
w Związku Sowieckim.

„Kula w tył głowy i bezimienna mogiła w rachitycznym, brzozowym lasku. Czaszki z przestrzeloną potylicą, chciwe ręce
przeszukujące kieszenie płaszczy i mundurów(…)”

„W deszczową wiosnę - odeszli,
stalowy ptak łamiąc skrzydło
runął w czerń - na zawsze,
łzy jeszcze długo nie wyschną,
serce Europy pogrążone w żalu,
jakby Smoleńsk chciał skraść
pamięć koszmarom z Katynia,
krakowski krzyk Zygmunta
kwiaty, znicze, smutek… pamiętając
nie zapomnijmy o jutrze..”

10 kwietnia rządowy samolot Tu-154 z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką oraz polską delegacją
udającą się na uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, rozbił się przy lądowaniu na lotnisku w Smoleńsku.
Na pokładzie było 96 osób, nikt nie przeżył. Oprócz prezydenckiej pary śmierć ponieśli również przedstawiciele
najważniejszych urzędów w Polsce. Katastrofa wydarzyła się o 8.56 czasu polskiego.

W okresie obowiązywania żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do
połowy masztu lub przepasane kirem. Do uczczenia pamięci zobowiązane są też media, poprzez ograniczenie
nadawania programów rozrywkowych.
Warszawiacy ruszyli pod Pałac, kiedy tylko podano pierwszą wiadomość o tragedii. Szli
z kwiatami, z flagami i ze zniczami. Młodzi i starsi. W całym kraju trwają msze żałobne w intencji
ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu. Do Polski spływają kondolencje z wielu krajów oraz
ogłaszane są żałoby narodowe.
• Uroczystości żałobne poświęcone ofiarom katastrofy odbędą się w sobotę 17 kwietnia na
Placu Piłsudskiego w Warszawie.
• Prezydent Lech Kaczyński z Małżonką zostaną pochowani na Wawelu. Uroczystość rozpocznie się w niedzielę o 14.00 przed Bazyliką Mariacką a potem kondukt przejdzie na Wzgórze Wawelskie.
• Polska oddała hołd ostatniemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu.
Po sprowadzeniu do Polski, trumna z jego ciałem zostanie wystawiona na widok publiczny
w warszawskim Belwederze, a następnie spocznie w Krypcie Wielkich Polaków na terenie
budowanej jeszcze Świątyni Opatrzności Bożej.

