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Wspomnienie... 

Jeśli zapomnę o nich,  
ty Boże na niebie zapomnij o mnie... 

Podobnie jak setki polskich szkół po tragicznej katastrofie w Smoleń-
sku ,Elektryk też wysłał swoją reprezentację pod pałac prezydencki. 

 W piątek,16 kwietnia uczniowie klasy 1dlo wraz z nauczycielami 
pojechali do Warszawy aby złożyć hołd zmarłemu prezydentowi Lecho-
wi Kaczyńskiemu i jego żonie Marii. 

Nasi koledzy zapalili znicz, a następnie udali się do archikatedry Św. 
Jana. W kościele trwały przygotowania do sobotniej mszy żałobnej, mło-
dzież miała okazję wysłuchać kilku pieśni chóru, zwiedziła też podziem-
ne krypty katedry. Miejscem, którego nie można było pominąć stał się w 
piątek Plac Piłsudskiego, za kilkanaście godzin miały się tam odbyć uro-
czystości żałobne ofiar smoleńskiej tragedii.  



 

Str. 3 

Wspomnienie... 

„i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą smoleński las” 

10 kwietnia o godzinie 8.56 
cała Polska zamarła. Telewizja 
i radio przerwały swoje progra-
my i audycje, aby podać wiado-
mości z ostatniej chwili. Tra-
giczna wieść rozeszła się po 
całym kraju. Samolot, którym 
polska delegacja udała się na 
obchody związane z 70. roczni-
cą mordu katyńskiego, jak wiel-
ki, żelazny ptak runął na ziemię. 
Prezydent Lech Kaczyński, jego 
małżonka Maria, przedstawicie-
le sejmu i senatu, duchownych 
i wojskowych, szefo-
wie ważnych instytucji 
państwowych, repre-
zentanci rodzin katyń-
skich, prawdziwa elita 
naszego kraju- nikt 
z 96 osób, będących na 
pokładzie Tu-154 nie 
przeżył. 

O tragedii pod 
Smoleńskiem dowie-
dział się cały świat. 
I cały świat pogrążył 
się w smutku i żalu. 
Polska z każdego za-
kątka na ziemi mogła liczyć na 
słowa i gesty współczucia oraz 
wsparcia. Cierpienie zjednoczy-
ło cały naród, ludzi, którzy do 
tej pory nie mogą uwierzyć w to, 
co się stało… 

Żałobę i przygnębienie mo-
gliśmy dostrzec także w naszym 
najbliższym otoczeniu. Już 
w sobotę całe Siedlce przybrały 
biało czerwone barwy. Na głów-
nych ulicach miasta wywieszone 
zostały flagi z kirem. Siedleckie 
media na bieżąco przedstawiały 
najświeższe wiadomości, najbar-

prezydenckiej przy którym płonęły 
znicze, zdobiły go piękne bukiety 
róż. Każdy z nas miał okazję za-
trzymać się w tym miejscu i po-
chylić czoła przed fotografią tra-
gicznie zmarłej pierwszej pary. 
Każda klasa lekcje rozpoczęła 
symboliczną chwilą ciszy. Zamil-
kło także nasze szkolne radio. 
Jedynym głosem, który z niego 
rozbrzmiewał był apel uczniów, 
którzy pomogli każdemu poczuć w 
sercach smutek i zadumę. Nauczy-
ciele również ułatwili nam zrozu-

mienie ogromu trage-
dii i odpowiednie 
przeżywanie tego 
smutnego czasu. 
Podczas lekcji wiele 
klas udało się pod 
pomnik Kościuszki 
aby złożyć hołd ofia-
rom smoleńskim. 
Niektórzy z nas poje-
chali do Warszawy, 
żeby być bliżej oraz 
poczuć atmosferę 
zjednoczenia w bólu, 

po to, aby osobiście złożyć hołd 
zmarłym. 

„Zginęli służąc Ojczyźnie. 
Nigdy o nich nie zapomnimy. 
Cześć pamięci ofiar katastrofy 
w Smoleńsku”. Te słowa, zamiesz-
czone przez delegację „Elektryka” 
w księdze kondolencyjnej, wysta-
wionej w Urzędzie Miasta Siedlce 
są najdoskonalszym dowodem na 
to, że wszyscy łączymy się 
w smutku, rozumiemy co stało się 
pod Smoleńskiem i jak cała Polska 
potrafimy wykazać się prawdzi-
wym, szczerym patriotyzmem. 

Monika Sobiczewska  

dziej bolesne fakty dotyczące 
katastrofy. Miasto zwolniło 
swoje codzienne tempo. 
W powietrzu czuć było przy-
gnębiającą aurę. Siedlczanie 
w tych trudnych momentach 
zjednoczyli się ze sobą i ze 
wszys tkimi  rodakami . 
W kościołach odprawiano 
msze za dusze ofiar. Miejsce 
pod pomnikiem Kościuszki 
siedlczanie i okoliczni miesz-
kańcy regularnie zapełniali 
płonącymi zniczami i kwiata-

mi, składanymi ze zwykłej 
potrzeby serca. Na placu  
miały miejce uroczyste ob-
chody żałobne, w których 
udział wzięły kompanie ho-
norowe policji i straży pożar-
nej. Siedlce uczciły pamięć 
ofiar katastrofy w należyty 
sposób. 

„Elektryk” również nie 
zapomniał o tragicznie zmar-
łych, wielkich Polakach. 
Z naszej strony padło wiele 
ciepłych gestów współczucia 
i jedności. Na korytarzu zo-
stał wystawiony portret pary 
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„Guziki” 
 
Tylko guziki nieugięte 
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 
z głębin wychodzą na powierzchnię 
jedyny pomnik na ich grobie 
 
są aby świadczyć Bóg policzy 
i ulituje się nad nimi 
lecz jak zmartwychwstać mają ciałem 
kiedy są lepką cząstką ziemi 
 
przeleciał ptak przepływa obłok 
upada liść kiełkuje ślaz 
i cisza jest na wysokościach 
i dymi mgłą smoleński las 
 
tylko guziki nieugięte 
potężny głos zamilkłych chórów 
tylko guziki nieugięte 
guziki z płaszczy i mundurów 
            Zbigniew Herbert      
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zwrócił się 
do Między-
narodowego 
Czerwonego      
K r z y ż a 
w Genewie o 
z b a d a n i e 
sprawy. W 
odpowiedzi 
Związek Radziecki zerwał 
z nim stosunki dyplomatycz-
ne i oskarżył go o współ-
pracę z Adolfem Hitlerem. 
Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone nie poparły 
działań rządu na uchodź-
stwie. Dopiero w okresie 
zimnej wojny w 1951 Kon-
gres USA powołał komisję, 
która w raporcie potwierdzi-
ła, że sprawcą zabójstwa 
oficerów polskiej armii 

w lesie 
koło Katy-
nia było 
NKWD. W 
1 9 4 4 r . 
sfabryko-
wano do-
wody ma-
jące służyć 
oskarżeniu 
Niemców 
o tę zbrod-
nię. Mimo 

"Kula w tył głowy 
i  be zimi enna  mogi ła 
w brzozowym lasku. Czaszki 
z przestrzeloną potylicą, chci-
we ręce przeszukujące kie-
szenie płaszczy i mundurów. 
Mordercy jedzący w stołówce 
NKWD łyżkami wódkę 
z talerza zamiast zupy."  

Katyń-  miejscowość 
w Rosji koło Smoleńska, 
niedaleko której znajduje się 
miejsce zbrodni sowieckiej.  

W kwietniu i maju 1940, 
w lesie koło Katynia, NKWD
(na podstawie decyzji Stalina 
i Biura Politycznego KC 
WKP) zamordowało około 
4200 polskich oficerów 
i podchorążych, wziętych do 
niewoli po agresji radzieckiej 
na Polskę 17 września 1939. 
Wcześniej byli oni więzieni 
w Kozielsku, gdzie znajdował 
się jeden z trzech obozów 
internowania polskich jeń-
ców. Łącznie przetrzymywa-
no w nich 15 tys. oficerów 
i żołnierzy Korpusu Ochrony 
Pogranicza, policjantów 
i podchorążych. 13 kwietnia 
1943 Niemcy ogłosili, iż 

wysiłków sowieckich nie 
włączono tych pomówień do 
aktu oskarżenia w procesie 
Norymberskim. Władze 
PRL podtrzymywały so-
wiecką wersję wydarzeń aż 
do 1990. Mówienie prawdy 
o tych wydarzeniach koń-
czyło się szykanami komu-
nistycznej administracji, 
a czasami prześladowaniem 
przez SB. 13 kwietnia 1990 
władze rosyjskie oficjalnie 
przyznały się do odpowie-
dzialności za zamordowanie 
polskich oficerów. W 1992 
Polska otrzymała kopię 
decyzji z 5 marca 1940 
o rozstrzelaniu 25 700 osób 
cywilnych i wojskowych 
pochodzenia polskiego.  

*28 lipca 2000 w Katy-
niu otwarty został cmentarz 
polskich i rosyjskich ofiar 
NKWD. 

Aleksandra Kowalczyk 

Katyń 70 lat temu  
odkryli groby pol-
skich oficerów za-
mordowanych przez 
NKWD. Władze 
sowieckie zaprze-
czyły, oskarżając 
o  zbrodnię nazi-
stów. Rząd Rzecz-
pospolitej Polskiej 
na Uchodźstwie 

Wspomnienie... 



 

Str. 6 

W katastrofie w Smoleńsku 
zginął nasz prezydent Lech Ka-
czyński oraz wiele osób z życia 
publicznego. Łącząc się w żało-
bie z naszymi rodakami również 
w naszej szkole uczniowie mi-
nutą ciszy uczcili śmierć pana 
prezydenta  i innych osób, które 
zginęły, udając się na obchody 
70 rocznicy zbrodni Katyńskiej. 
Czym jest Katyń dla Polaków, 
jak zapisał się na kartach pol-
skiej historii? - o tym rozmawia-
my na lekcjach historii, lekcjach 
wychowawczych i otaczamy 
pamięcią tych, którzy oddali 
życie za wolność ojczyzny. 

Przeprowadziłam wywiad 
z uczniami naszej szkoły: 
Czy tragedia w Smoleńsku 
może być dla nas lekcją? 

Oczywiście, ja swoją lekcję 
z soboty już odrobiłem. Przy-
znam się, że zaniedbałem swoją 
wiedzę na temat Katynia z przed 
70 lat, gdzie w tamtym miejscu 
rozstrzelano polskich oficerów. 
W niedzielę po tym strasznym 
wydarzeniu sięgnąłem po książ-
kę od historii, prosiłem rodzi-
ców, żeby mi opowiadali tamte 
wydarzenia. Chciałem o wszyst-

kim się 
dowiedzieć. 
W szkole 
z nauczycie-
lami dysku-
towal i śmy 
o tym, co 
się stało, co 
będzie da-
lej. - odpo-
w i e d z i a ł 
Mateusz . 
Uważam, że 
powinniśmy 

dużo rozmawiać o Katyniu na 
lekcjach w szkole. Bardzo 
przeżywamy to co się stało. 
Razem z nauczycielami zapa-
laliśmy znicze, składaliśmy 
kwiaty pod pomnikiem na 
placu Tadeusza Kościuszki, 
a w poniedziałek uczciliśmy 
pamięć o ofiarach minutą 
ciszy - Monika 

Pokazałam uczniom gaze-
tę, która ukazała się po kata-
strofie,  mnóstwo zdjęć 
uśmiechniętej pary prezydenc-
kiej w objęciach, i opisy ich 
życia w samych superlaty-
wach. „Czy byliśmy przyzwy-
czajeni do takich zdjęć, kiedy 
jeszcze żyli?” 

- Nie, dopiero teraz widzi-
my inne oblicze Lecha Ka-
czyńskiego. Gazety wyśmie-
wają wszystko i wszystkich.- 
usłyszałam. 
Co zapamiętaliście 
z ostatnich dni? 

- W pamięci pozostanie 
mi gest Putina – premiera 
Rosji, który poklepał po ra-
mieniu premiera Tuska, kiedy 
ten podnosił się z klęczek 
w miejscu katastrofy. Widać 

było, że stosunki z Rosją są 
lepsze niż dawniej. – powie-
działa Marta. Zauważyłam 
również, że młodzieży nie 
umknęła zmiana w zachowaniu 
polskich polityków. „I wreszcie 
jedni drugich słuchają, przestali 
się kłócić” – słowa Adama.   

Magda natomiast starała się 
pozostać realistką: „- Myślę, że 
tragedia ta na pewno na jakiś 
czas nas zmieni, jednak wątpię, 
czy na długo. Po śmierci papie-
ża też mieliśmy do czynienia 
z festiwalem pięknych słów. 
A po dwóch tygodniach wszyst-
ko wróciło do normy.  Ludzie 
umierają, trzeba żyć dalej i po 
prostu starać się być dobrym 
człowiekiem.” Z tymi słowami 
nie zgodziła się Monika : Ja nie 
byłabym, aż tak sceptyczna. 
Takie wydarzenia nie zmienią 
nas od razu, powoli budują 
społeczeństwo obywatelskie. 
Oczywiście to media nakręcają 
tę całą żałobną, wylewną at-
mosferę, zachęcają do refleksji. 
Jednak gdybyśmy nie chcieli to 
i nie czuli takiej potrzeby to my 
uczniowie Elektryka nie poszli-
byśmy pod pomnik Kościuszki. 
Te chwile przeżyliśmy jak wła-
sną tragedię. Moim zdaniem już 
nastąpiły zmiany, cały świat 
usłyszał o Katyniu.”  

           Spontaniczne reak-
cje. Oddanie hołdu ofiarom 
tragedii poprzez galowy strój. 
Rozmowy i pytania. Tak reagu-
ją młodzi ludzie, którzy może 
nawet nie do końca jeszcze 
rozumieją, że na ich oczach 
dzieje się najnowsza historia 
ich kraju. 

Agnieszka Czapska 

Lekcja Patriotyzmu  
Wspomnienie 
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Pani Antropos? 
Zgadza się, to ja. 
 
Z trzech córek Konieczności 
ma Pani w świecie opinię najgorszą. 
 

Gruba przesada, moja ty poetko. 
Kloto przędzie nić życia, 
ale ta nić jest wątła, 
nietrudno ją przeciąć. 
Lachezis prętem wyznacza jej długość. 
To nie są niewiniątka. 
 
A jednak w rękach Pani są nożyce. 
 

Skoro są, to robię z nich użytek. 
 
Widzę, że nawet teraz, kiedy rozmawiamy… 
 

Jestem pracoholiczką, taką mam naturę. 
 
Czy nie czuje się Pani zmęczona, znudzona, 
senna przynajmniej nocą? Nie, naprawdę nie? 
Bez urlopów, weekendów, świętowania świąt, 
czy choćby małych przerw na papierosa? 
 

Byłyby zaległości, a tego nie lubię. 
 
Niepojęta gorliwość. 
I znikąd dowodów uznania, 
naród, wyróżnień, pucharów, orderów? 
Bodaj dyplomów oprawionych w ramki? 
 

Jak u fryzjera? Dziękuję uprzejmie.  
 
Czy ktoś Pani pomaga, jeśli tak, to kto? 
 

Niezły paradoks – właśnie wy, śmiertelni. 
Dyktatorzy przeróżni, fanatycy liczni. 
Choć ja ich ni popędzam. 
Sami się garną do dzieła. 

 
Pewnie i wojny muszą Panią cieszyć, 
bo duża z nich wyręka. 
 

Cieszyć? Nie znam takiego uczucia. 
I nie ja do nich wzywam, 
nie ja kieruję ich biegiem. 
Ale przyznaję: głównie dzięki nim 
Mogę być na bieżąco. 
 
Nie szkoda Pani nitek przyciętych zbyt krótko? 
 

Bardziej krótko, mniej krótko –  
to tylko dla was różnica. 
 
A gdyby ktoś silniejszy chciał pozbyć się Pani 
i spróbował odesłać na emeryturę? 
 

Nie zrozumiałam. Wyrażaj się jaśniej. 
 
Spytam inaczej: ma Pani Zwierzchnika? 
 

…Proszę o jakieś następne pytanie. 
 
Nie mam już innych. 
 

W takim razie żegnam. 
A ściślej rzecz ujmując… 
 
Wiem, wiem. Do widzenia.           

Wisława Szymboska 
„Wywiad z Antropos” 
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LISTA OFIAR 
16. Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta 
 Doracyńska Katarzyna 
17. Sekretarz Generalny Związku Sybiraków 
 Duchnowski Edward 
18. Tłumacz prezydenta RP 
 Fedorowicz Aleksander 
19. Senator RP 
 Fetlińska Janina 
20. Funkcjonariusz BOR 
 Florczak Jarosław 
21. Funkcjonariusz BOR 
 Francuz Artur 
22. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
 Gągor Franciszek 
23. Przedstawiciel Parlamentu RP (PIS) 
 Gęsicka Grażyna 
24. Dowódca Garnizonu Warszawa 
 Gilarski Kazimierz 
25. Pprzedstawiciel Parlamentu RP (poseł PiS) 
 Gosiewski Przemysław 
26. Ks. Prałat 
 Gostomski Bronisław 
27. Podsekretarz Stanu w Kancelarii  
Prezydenta RP 
 Handzlik Mariusz 
28. Kapelan Prezydenta RP 
 Indrzejczyk Roman 
29. Funkcjonariusz BOR 
 Janeczek Paweł 
30. Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 
 Jankowski Dariusz 
31. Przedstawiciel Parlamentu RP (SLD) 
 Jaruga-Nowacka Izabela 
32. Prezes Stowarzyszenia Parafiada 
 Joniec Józef 
33. Przedstawiciel Parlamentu RP (PO) 
 Karpiniuk Sebastian 

1. Prezydent RP  
 Kaczyński Lech  
2. Małżonka Prezydenta RP 
 Kaczyńska Maria  
3. Były Prezydent RP na uchodźstwie 
 Kaczorowski Ryszard 
4. Przewodniczący Naczelnej Rady  
Adwokackiej 
 Agacka-Indecka Joanna 
5. Wnuczka Gen. bryg. Mieczysława  
Smorawińskiego 
 Bąkowska Ewa 
6. Dowódca Sił Powietrznych RP 
 Błasik Andrzej 
7. Wicemarszałek Senatu RP 
 Bochenek Krystyna 
8. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych  
organizacji 
 Borowska Anna Maria 
9. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych 
organizacji 
 Borowski Bartosz 
10. Dowódca Wojsk Lądowych RP 
 Buk Tadeusz 
11. Prawosławny Ordynariusz Wojska 
Polskiego 
 Chodakowski Miron 
12. Przewodniczący Światowego Związku  
Żołnierzy AK 
 Cywiński Czesław 
13. Przedstawiciel Parlamentu RP (PSL) 
 Deptuła Leszek 
14. Członek Kapituły Orderu Wojennego  
Virtutti Militari 
 Dębski Zbigniew 
15. Przedstawiciel Parlamentu RP (PO) 
 Dolniak Grzegorz 



 

Str. 9 

34. Dowódca Marynarki Wojennej RP 
 Karweta Andrzej 
35. Dyrektor Protokołu  
Dyplomatycznego MSZ 
 Kazana Mariusz 
36. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 Kochanowski Janusz 
37. Przedstawiciel Kapituły Orderu  
Virtutti Militari 
 Komornicki Stanisław 
38. Podsekretarz Stanu w MON 
         Komorowski Stanisław Jerzy 
39. Funkcjonariusz BOR 
 Krajewski Paweł 
40. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych 
 Kremer Andrzej 
41. Kapelan Warszawskiej Rodziny  
Katyńskiej 1987-2007 
 Król Zdzisław 
42. Kierownik Urzędu do Spraw  
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
 Krupski Janusz 
43. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 Kurtyka Janusz 
44. Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich 
 Kwaśnik Andrzej 
45. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP 
 Kwiatkowski Bronisław 
46. Lekarz prezydenta RP 
 Lubiński Wojciech 
47. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Lutoborski Tadeusz 
48. Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP 
 Mamińska Barbara 
49. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Mamontowicz-Łojek Zenona 

50. Prezes Komitetu Katyńskiego 
 Melak Stefan 
51. Podsekretarz Stanu w MKiDN 
 Merta Tomasz 
52. Funkcjonariusz BOR 
 Michałowski Dariusz 
53. Wiceprzewodniczący ROPWiM 
 Mikke Stanisław 
54. Przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
 Natalli-Świat Aleksandra 
55. Działaczka społeczna 
 Natusiewicz-Mirer Janina 
56. Funkcjonariusz BOR 
 Nosek Piotr 
57. Szef PKOL 
 Nurowski Piotr 
58. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Orawiec-Löffler Bronisława 
59. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 
 Osiński Jan 
60. Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe 
 Pilch Adam 
61. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Piskorska Katarzyna 
62. Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota  
Polska" 
 Płażyński Maciej 
63. Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego 
 Płoski Tadeusz 
64. Funkcjonariusz BOR 
      Pogródka-Węcławek Agnieszka 
65. Dowódca Wojsk Specjalnych RP 
 Potasiński Włodzimierz 
66. Sekretarz ROPWiM 
 Przewoźnik Andrzej 
67. Wicemarszałek Sejmu RP 
 Putra Krzysztof 



 

Str. 10 

Prezydenta RP 
 Wypych Paweł 
87. Senator RP 
 Zając Stanisław 
88. Wybitny polski aktor 
 Zakrzeński Janusz 
89. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Zych Gabriela 
 
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI 
90. Kapitan 
 Protasiuk Arkadiusz 
91. Członek załogi 
 Grzywna Robert 
92. Członek załogi 
 Michalak Andrzej 
93. Członek załogi 
 Ziętek Artur 
94. Stewardessa 
 Maciejczyk Barbara 
95. Stewardessa 
 Januszko Natalia 
96. Stewardessa 
 Moniuszko Justyna 

68. Rektor UKSW 
 Rumianek Ryszard 
69. Przedstawiciel Parlamentu RP 
 Rybicki Arkadiusz 
70. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Seweryn Wojciech 
71. Prezes Federacji Rodzin Katyńskich 
 Skąpski Andrzej Sariusz 
72. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
 Skrzypek Sławomir 
73. Przedstawiciel Rodzin Katyńskich  
i innych organizacji 
 Solski Leszek 
74. Szef Kancelarii Prezydenta RP 
 Stasiak Władysław 
75. Funkcjonariusz BOR 
 Surówka Jacek 
76. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
 Szczygło Aleksander 
77. Wicemarszałek Sejmu RP 
 Szmajdziński Jerzy 
78. Przedstawiciel Parlamentu RP 
 Szymanek-Deresz Jolanta 
79. Dyrektor Zespołu Protokolarnego  
Prezydenta RP 
 Tomaszewska Izabela 
80. Funkcjonariusz BOR 
 Uleryk Marek 
81. Legendarna działaczka Solidarności 
 Walentynowicz Anna 
82. Wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu 
 Walewska-Przyjałkowska Teresa 
83. Przedstawiciel Parlamentu RP 
 Wassermann Zbigniew 
84. Przedstawiciel Parlamentu RP 
 Woda Wiesław 
85. Przedstawiciel Parlamentu RP 
 Wojtas Edward 
86. Sekretarz Stanu w Kancelarii  
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Lech Kaczyński  urodził 
się 18 czerwca 1949 roku 
w Warszawie. Był synem 
Jadwigi z domu Jasiewicz 
i Rajmunda Kaczyńskiego 
oraz bratem bliźniakiem 
Jarosława Kaczyńskiego, 
prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości. Między braćmi Ka-
czyńskimi była silna więź. 
Jeden interesował się spra-
wami drugiego. Lech nie 
mógł wybaczyć Jarosławowi, 
że zrezygnował z bycia pre-
mierem, by on został prezy-
dentem. Mieli ze sobą bardzo 
dobry kontakt, ostatni raz 
prezydent dzwonił do brata w 
sobotę o 8.20 z telefonu sate-
litarnego w samolocie, by 
powiedzieć, że wszystko 
idzie zgodnie z planem 
i niedługo będą lądować. 

  Matka –filolog polski, 
przez kilka lat nauczycielka 
w warszawskich liceach, 
pracownik Instytutu Badań 
Literackich w czasie wojny 
była sanitariuszką w Szarych 
Szeregach. Ojciec – inżynier, 
pracownik Biura Projektów, 
wykładowca na Politechnice 
Warszawskiej był żołnierzem 
AK i uczestnikiem Powstania 
Warszawskiego w pułku 
"Baszta" (odznaczony Krzy-
żem Walecznych i Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari – cnocie wojskowej, 
dzielności żołnierskiej). 

W latach 1996-1997 był 
profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Gdańskiego, 

a od 1999 roku był 
profesorem na Uni-
wersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. 

Od 1976 roku, 
odpowiadając na apel 
KOR-u, podjął akcję 
zbierania pieniędzy 
dla represjonowanych 
robotników, które za 
pośrednictwem mamy 
Jadwigi przekazywał 
Janowi Józefowi Lip-
skiemu. W 1977 roku 
podjął współpracę 
z Biurem Interwencji 
Komitetu Obrony Robotni-
ków. Rok później związał 
się z Wolnymi Związkami 
Zawodowymi. Prowadził 
szkolenia i wykłady dla 
robotników z zakresu prawa 
pracy i historii. Pisywał 
w niezależnym „Robotniku 
Wybrzeża” oraz kolportował 
wśród robotników pisma: 
„Robotnik” i „Biuletyn In-
formacyjny KSS KOR”. 

W Sierpniu 1980 został 
doradcą gdańskiego Między-
zakładowego Komitetu 
Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej. Był autorem 
części zapisów porozumień 
sierpniowych, a także części 
statutów „Solidarności” 
dotyczących strajków, sekcji 
branżowych i układów zbio-
rowych. Był szefem Biura 
Interwencyjnego i kierowni-
kiem Biura Analiz Bieżą-
cych Międzyzakładowego 

Komi tetu  St rajkowego. 
17 września 1980 roku poparł 
koncepcję Jana Olszewskiego, 
Jarosława Kaczyńskiego 
i Karola Modzelewskiego, by 
wszystkie nowo powstałe 
związki zjednoczyły się 
w jeden ogólnopolski związek 
„Solidarność”. 

W 1981 roku był delega-
tem na I Zjazd Krajowy 
„Solidarności” i przewodni-
czącym XI Zespołu Komisji 
Zjazdowej ds. stosunków 
z PZPR. Od lipca 1981 – 
członek zarządu regionalnego 
g d a ń s k i e j  N S Z Z 
„Solidarność”. 

W stanie wojennym za 
aktywność w ruchu solidarno-
ściowym został internowany. 
W obozie internowania 
w Strzebielinku przebywał od 
grudnia 1981 roku do paź-

„Nie ślepe siły nami rządzą.  
Jesteśmy elementem większego planu” 

Wspomnienie... 
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dziernika 1982 roku. Wtedy 
to Lech Kaczyński był pe-
wien, że to już koniec, gdy 
był wieziony w nocy po 
śnieżnych zaspach i w pew-
nym momencie skręcono za 
Wejherowem w ciemny las. 
W tym czasie pani Maria 
bardzo niepokoiła się o życie 
męża, a działo się to tuż 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Po uwolnieniu 
powrócił on do działalności 
związkowej i był członkiem 
p o d z i e m n y c h  w ł a d z 
„Solidarności”. Od 1982 
roku wraz z Jackiem Mer-
klem i Aramem Rybickim 
był w gdańskim „sztabie” 
Lecha Wałęsy. Od 1983 
roku brał udział w posiedze-
niach Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej i wraz 
z bratem Jarosławem był jej 
doradcą. Od 1985 roku 
wchodził w skład regional-
nej Rady Pomocy Więźniom 
Politycznym w Gdańsku. Od 

stycznia 1986 roku 
był członkiem TKK 
oraz uczestniczył w 
pracach tajnej Re-
gionalnej Komisji 
Ko or d yn a c yj n e j 
NSZZ "Solida-
rność". Od lipca 
1986 pełnił funkcję 
sekretarza TKK. Od 
grudnia 1987 po 
połączeniu TKK 
i Tymczasowej 
Rady „S” wszedł 
w skład Sekretariatu 
Krajowej Komisji 
W y k o n a w c z e j 
NSZZ "Solidarno-
ść", wraz z Jarosła-
wem Kaczyńskim, 

Andrze jem Cel ińskim 
i Henrykiem Wujcem. 

We wrześniu 1988 roku 
brał udział w rozmowach 
opozycji z przedstawiciela-
mi władz w Magdalence pod 
Warszawą. Wszedł w skład 
powołanej przez Krajową 
Komisję Wykonawczą tzw. 
„szóstki”, czyli kierownic-
twa Solidarności do rozmów 
przy Okrągłym Stole. Od 
grudnia 1988 roku został 
członkiem Komitetu Oby-
watelskiego przy Lechu 
Wałęsie. Od lutego do 
kwietnia 1989 roku uczestni-
czył w obradach okrągłego 
stołu w zespole do spraw 
pluralizmu związkowego. 
Od kwietnia do lipca 1989 
roku członek tzw. „Komisji 
Porozumiewawczej” pomię-
d z y  r z ą d e m 
a  „Solidarnością”. Od 
kwietnia 1989 został człon-
kiem Prezydium Krajowej 
Komisji  Wykonawczej 

Wspomnienie... 

NSZZ "Solidarność", zastępu-
jącym przewodniczącego. W 
maju 1990 roku został I wice-
przewo-dniczącym NSZZ 
„Solidarność” (przy czym 
praktycznie kierował związ-
kiem w czasie kampanii prezy-
denckiej Lecha Wałęsy i po 
jego wyborze na urząd prezy-
denta RP). W lutym 1991 roku 
kandydował na stanowisko    
p r z e w o d n i c z ą c e g o 
„Solidarności”. W wyborach 
zajął II miejsce przegrywając 
z Marianem Krzaklewskim. 

W wyborach parlamentar-
nych w czerwcu 1989 roku 
zdobył mandat senatora ziemi 
gdańskiej. W sierpniu 1989 
roku wspomagał Jarosława 
Kaczyńskiego w pracach nad 
utworzeniem koalicji między 
„Solidarnością”, a ZSL i SD. 

W okresie od 12 marca do 
31 października 1991 roku 
pełnił funkcję ministra stanu 
d s .  b e z p i e c z e ń s t w a 
w Kancelarii Prezydenta RP 
(stanowisko już nieistniejące). 
Nadzorował prace Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego. 
Z pracy w Kancelarii Prezy-
denta RP odszedł po konflikcie 
z Lechem Wałęsą i szefem 
jego gabinetu Mieczysławem 
Wachowskim. 

W wyborach parlamentar-
nych w 1991 roku zdobył man-
dat posła na Sejm I kadencji 
z listy Porozumienia Centrum 
z okręgu nowosądeckiego. 
Aktywnie działał w czterech 
komisjach, zajmując się spra-
wami związanymi z legislacją 
(tworzeniem aktów prawnych)  
i polityką społeczną. Od listo-
pada 1991 był przewodniczą-
cym Komisji Administracji 
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i Spraw Wewnętrznych. 
Od początku działal-

ności politycznej w wol-
nej Polsce postulował 
lustrację (sprawdzaniem 
powiązań i ujawnianiem 
współpracy obywateli ze 
służbami bezpieczeń-
stwa) i dekomunizację 
w życiu publicznym. 

14 lutego 1992 roku 
został wybrany na prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. 
Funkcję tę pełnił do 1995 
roku. Jako prezes NIK 
w ogromnym stopniu 
wzmocnił zaufanie społecz-
ne do tej instytucji (wzrost 
zaufania z 30 do 60 procent) 
i  p r z e o b r a z i ł  N IK 
w skuteczny organ kontroli 
państwowej. Był członkiem 
Rady Administracyjnej 
Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy przy ONZ 
i członkiem Prezydium 
EUROSAI – europejskiego 
stowarzyszenia organów 
kontroli państwowej. 

W latach 1995-97  – 
wiceprzewodniczący rady 

programowej Instytutu Spraw 
Publicznych, kierowanego 
przez Lenę  Kolarską -
Bobińską. 

W latach 1999-2000              
- członek Komisji Kodyfika-
cyjnej przy ministrze pracy 
i polityki socjalnej. 

12 czerwca 2000 roku 
został powołany przez pre-
miera Jerzego Buzka na stano-
wisko ministra sprawiedliwo-
ści. Szybko stał się jednym 
z najbardziej popularnych 
członków rządu, drugim naj-
popularniejszym politykiem 
polskim po ówczesnym prezy-
dencie Aleksandrze Kwa-
śniewskim. Jego działania, 
dążące do zerwania z obowią-
zującą w Polsce od lat liberal-

ną (tolerancyjną) polityką 
karną, spowodowały 
wzrost zaufania społecz-
nego. Skutecznie walczył 
z przestępczością, korup-
cją i mafią. 
W 2001 roku stanął na 
czele Komitetu Krajowe-
go „Prawo i Sprawiedli-
wość”, nowej partii prawi-

cowej, która współtworzył 
wraz z Jarosławem Kaczyń-
skim. Uzyskał mandat posła 
na Sejm IV kadencji z okręgu 
gdańskiego. Pełnił funkcję 
przewodniczącego sejmowej 
Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. 

18 listopada 2002 roku 
znaczną przewagą wygrał 
w bezpośrednich wyborach na 
Prezydenta miasta stołeczne-
go Warszawy. Rządy w stoli-
cy rozpoczął pod hasłami 
zlikwidowania układów ko-
rupcyjnych oraz przywrócenia 
ładu i porządku. Podjął sku-
teczne działania na rzecz po-
pr awy b e zpie cze ńs twa 
w mieście. 

1 sierpnia 2004 roku 
w 60. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego 
otworzył Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. 
23 października 2005 

roku, po otrzymaniu 54-
,04% głosów wygrał wy-
bory prezydenckie, poko-
nując swojego kontrkandy-
data Donalda Tuska w 
drugiej turze. Urząd objął 
23 grudnia 2005 roku, 
składając przysięgę przed 
Zgromadzeniem Narodo-
wym. 
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Ona i On 
Żona Lecha Kaczyńskiego 

– Maria – to z zawodu ekono-
mistka. Poznali się w styczniu 
1976 roku (Maria pomogła 
mu na prośbę wspólnych zna-
jomych znaleźć pokój w So-
pocie) i po paru tygodniach 
czuli, że się dobrze znają.  
Wzajemnie się uzupełniali 
i zwracali się do siebie 
z  czułością: „Marylko”, 
„Leszeczku”. Pan prezydent 
mówił podczas pewnego wy-
wiadu, że żona wnosiła w jego 
życie ciepło i bezpieczeństwo, 
którego potrzebował. 
Z pierwszej randki 
zapamiętał, że Maria 
zażądała, by się ucze-
sał, po czym wyjęła 
grzebień i  sama to 
zrobiła. Od razu, 
spodobał mu się ko-
lor oczu żony, nazwał 
go błękitem charakte-
rystycznym. Ich 
pierwszym mieszka-
nie znajdowało się w 
Sopocie, w bloku, 
składało się z dwóch poko-
jów. W przy-padku tej pary 
prezydenckiej nie było czegoś 
takiego jak wykreowany wi-
zerunek. Byli otwarci na 
wszystkich ludzi i stanowili 
wzorzec przykładnego mał-
żeństwa. Lubili spotykać się z 
przyjaciółmi. Pan prezydent 
był bardzo opiekuńczy w 
stosunku do swojej żony. Nie 
ukrywali swoich uczuć, co 
było widać w gestach – deli-
katnym objęciu i splecionych 
dłoniach. Oboje często cho-
dzili do kina – uwielbiali fil-
my. Prezydent radziecki dra-
mat wojenny „Balladę 

o żołnierzu”, „Karierę Ni-
kodema Dyzmy” z Roma-
nem Wilhelmim czy 
„Vabank” z Machulskim. 
Natomiast pani prezydento-
wa zawsze wzruszała się na 
„Casablance” z Bogartem. 

Maria uważała, że  
w życiu potrzebne są akty, 
które nadają głębszy sens 
temu, czego doświadczamy. 
Czymś takim był ślub. 
A zapytania o własną defi-
nicję miłości mówi: 
„Miłość i  odpowie-
dzialność. Miłość to głębo-

kie uczucie, takie, które 
zagarnia całego człowieka”. 
Mąż dodał: „Miłość to 
przywiązanie. To chęć da-
wania jak najwięcej dobra 
drugiej osobie. Ważnym 
tekstem o miłości jest 
„Pieśń nad pieśniami” 
i „List do Koryntian”. Wie-
dzieli, że należy żyć pełnią 
życia, bo mamy je tylko 
jedno. Żałowali, że mieli 
tylko jedno dziecko. 

 Zapytani o mieszkanie 
w Pałacu odpowiedzieli: 
„Człowiek sam decyduje, 
co jest jego więzieniem. Ja 

nie traktuję mojego obecnego 
życia jak zniewolenia. Zniewole-
nie tworzy się samemu. Wolność 
ma się w głowie”. Nawet gdy 
oboje byli na różnych piętrach 
Pałacu, to tęsknili za sobą 
i dzwonili po kilka razy. 

Oboje byli osobami wierzą-
cymi. Pan prezydent ufał w to, że 
nie ślepe siły nami rządzą i my 
sami jesteśmy elementem jakie-
goś większego planu. To wiara 
i modlitwa sprawia, iż zmienia-
my się na lepsze i nadaje wszyst-
kiemu sens. 

Prezydent bardzo lubił słu-
chać Trubadurów 
i Piotra Szczepani-
ka. 
Córka Marta ma 
m ę ża  p r a wn i -
ka, obydwoje są 
aplikantami adwo-
kackimi. Gdy sama 
podjęła decyzję, co 
do studiów prawni-
czych, ojciec bardzo 
się cieszył i był 
dumny z córki.  
Państwo Kaczyńscy 
mieli dwie wnuczki 

– 6-letnią Ewę, która (zdaniem 
artysty plastyka) ma talent a jej 
rysunki wiszą na ścianach 
w Juracie i 2-letnią Martynę. 

Para Prezydencka ogromną 
sympatią darzyła zwierzęta. Do 
rodziny należały dwa psy – kun-
delek Lula i terier szkocki Tytus 
oraz przyjęty ze schroniska kot 
Rudolf. 

Lech Kaczyński przypominał 
postacie z Polski międzywojen-
nej, które nazywano państwow-
cami, czyli ludzi, którzy poświę-
cili się służbie państwu. W tym 
przypadku polityka jest zajęciem 
szlachetnym    - roztropnym za-
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bieganiem o dobro wspólne. 
Ojczyznę otrzymaliśmy od 
przodków, którzy poświęcali 
się i pracowali, aby wypełnić 
jej materialną i niematerialną 
część. Dziedzicząc ją jesteśmy 
zobowiązani dbać o jej dobro, 
by przekazać kraj przyszłym 
pokoleniom w jak najlepszym 
stanie. 

Idea sprawiedliwości była 
fundamentalna dla Lecha Ka-
czyńskiego. Uważał, że spra-
wiedliwość, to oddanie każde-
mu tego, co mu się należy 
i jest ona fundamentem praw-
dziwej wspólnoty. Był czło-
wiekiem walczącym, często 
samotnie o sprawiedliwość, 
a tym samym przywracał świa-
tu ludzkiemu elementarny ład. 

W swoim działaniu naraził 
się ogromnej liczbie wpływo-
wych ludzi. Fałszowano jego 
przekaz i budowano karykaturę 

wizerunku. 
Przedstawia-
no go jako 
p o l i t y k a 
nierozumie-
j ą c e g o 
w s p ó ł c z e -
sności i za-
k o m p l e k -
sionego, co 
było całko-
wicie nie-
zgodne z prawdą. 

Prezydent Lech Kaczyń-
ski zginął 10 kwietnia 2010 
roku w katastrofie rządowego 
samolotu TU-154 pod Smo-
leńskiem, w drodze na uro-
czystości 70. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej. 

Prezydent wraz małżonką 
Marią i towarzyszącą mu 
delegacją, leciał do Katynia, 
gdzie wraz z przedstawiciela-
mi Rodzin Katyńskich, 

a także parlamentarzystami, 
duchownymi, kombatantami, 
żołnierzami miał złożyć hołd 
Polakom zamordowanym przez 
NKWD na mocy decyzji 
z 5 marca 1940 r. Biura Poli-
tycznego WK. W katastrofie 
zginęło 96 osób. 

18 kwietnia 2010 roku Para 
p r e z y d e n c k a  s p o c z ę ł a 
w podziemiach Katedry na Wa-
welu w Krakowie.  

Natalia Jeleń kl. IIcLo 

Wspomnienie... 
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Gazetka Szkolna 

 * * *  
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 
 
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dzwięk troche niezgrabny lub jak suchy ukłon 
żeby widziec naprawde zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 
 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a bedziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 

ks. Jan Twardowski  

PAN jest pasterzem moim, 
Niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. 
 
Duszę moją pokrzepia. 
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości 
Ze względu na imię swoje. 
 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, 
Zła się nie ulęknę, 
Boś Ty ze mną, 
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 
 
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, 
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. 
 
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą 
Przez wszystkie dni życia mego. 
I zamieszkam w domu Pana 
Przez długie dni. 

Ps 23 (Psalm Dawidowy)      


