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P i s m o  i n f o r m a c y j n e  P o l i t e c h n i k i  O p o l s k i e j

Pamięci Prezydenta RP oraz ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 r.

„Los  sprawił, że  to 
symboliczne miejsce stało 
się nową stacją polskiej 
Golgoty, pisząc  skład 
drugiej katyńskiej listy”



Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

18 czerwca 1949 – 10 kwietnia 2010
26 października 2006 Prezydent odebrał medal Politechniki Opolskiej

przyznany z okazji jubileuszu 40-lecia Politechniki Opolskiej
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Uderzył dzwon historii
 Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą: każ-

dy stanowi ułomek kontynentu, część lądu.  Jeżeli 
morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie 
pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło 
włość twoich przyjaciół  czy twoją własną. Śmierć 
każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem je-
stem związany z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj 
komu bije dzwon. Bije on tobie…..

Słowami angielskiego poety Johna Donne roz-
począł swoje wystąpienie do wiernych ks. prałat Ed-
mund  Podzielny  sprawujący kilka godzin po kata-
strofie mszę św. w intencji tych, którzy ponieśli śmierć 
w lesie pod Smoleńskiem.

Dzwon historii ponownie uderzył odbierając ludz-
kości osoby wybitne i ważne dla Polski, Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonkę Marię, ostatnie-
go Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na uchodźc-
twie Ryszarda Kaczorowskiego, parlamentarzystów, 
ministrów, szefów ważnych państwowych instytu-
cji…  łącznie 96 osób. Szok, niedowierzanie, potem 
smutek i obawa o to, co dalej. W sobotni deszczowy 
wieczór, kilka godzin po tragedii opolska katedra 
zgromadziła wiernych, wśród nich rektorów opol-
skich uczelni i jej pracowników.

Prezydent Lech Kaczyński był przecież także czło-
wiekiem nauki, profesorem, któremu sprawy środo-
wiska akademickiego były znane i bliskie. Z Politech-
niką Opolską łączyły go szczególne więzi, wszak był 
kawalerem medalu Politechniki Opolskiej nr 1 wyda-
nego z okazji jubileuszu 40 – lecia uczelni i odebrał 
go osobiście, odwiedzając Opole. 26 października 
2006 r.  w  sali audytoryjnej hali sportowej w II kapusie 
Politechniki Opolskiej spotkał się z rektorem Jerzym 
Skubisem i prorektorami, studentami i pracownikami 
uczelni. Miałam okazję brać udział w przygotowa-
niu  wizyty głowy państwa i kontaktować się z jego 
współpracownikami. Byli kompetentni, słuchający 
z uwagą każdej sugestii, wyciszeni, kulturalni. Panu 
Prezydentowi wśród wielu  osób towarzyszył jego 
minister Aleksander Szczygło, późniejszy  szef BBN. 
W tej roli towarzyszył także prezydentowi 10 kwiet-
nia tego roku podczas ostatniej podróży do Katynia i 
wraz z nim odszedł.  Szczegóły konferencji prasowej 
zaplanowanej po spotkaniu uzgadniałam z mini-
strem Maciejem Łopińskim, a w niedzielę 11 kwietnia 
br. właśnie on  – „jako jeden z nielicznych ministrów 
z kancelarii, którzy zostali” -   towarzyszył trumnie z 
ciałem prezydentem w drodze powrotnej do kraju.    

Wówczas, jesienią 2006 r.  wiele osób wyrażało 
zdziwienie decyzją uczelnianego senatu zadając  py-
tanie, dlaczego Prezydent RP dostanie medal Poli-

techniki Opolskiej. Na co rektor Skubis ze spokojem 
odpowiadał – bo jako jedyny przywódca kraju  przyjął 
nasze zaproszenie i znalazł czas aby odwiedzić Poli-
technikę Opolską. Odwiedził, wygłosił przemówienie, 
w którym nawiązał do swoich lat studiów i własnych 
doświadczeń nauczyciela akademickiego, z apro-
batą przyjął to, że tłem jego spotkania z dziennika-
rzami będzie wystawa Opolska droga niepodległości 
przygotowana na politechnice z okazji 25-lecia „So-
lidarności”.  A od owej wizyty wieńczącej uczelniane 
obchody jubileuszowe,  na naszych uroczystościach 
akademickich   zawsze  obecny był   przedstawiciel 
pana prezydenta w osobach ministrów - Bożeny Bo-
rys-Szopy, Andrzeja Dudy, czy doradcy Andrzeja Klar-
kowskiego, aby odczytać słowa skreślone jego ręką.  

W Opolu kilkakrotnie gościł także Ryszard Ka-
czorowski były prezydent na uchodźctwie, kolejna 
ofiara strasznej katastrofy.  Spotykał się z mieszkań-
cami, ze środowiskiem akademickim i wreszcie w 
marcu 1998 r. odebrał tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Opolskiego. Wielki Polak i patriota 
również zakończył swoje życie w drodze do Katynia. 

W sobotni wieczór po mszy w opolskiej katedrze 
wśród toczących się rozmów najczęściej padały  py-
tania dlaczego i co teraz będzie. Uwagę obecnych 
zwróciło zdanie wypowiedziane przez rektora, że  
wielkie dramatyczne wydarzenia często stanowią 
początek czegoś nowego. Kiedy męczeńską śmiercią 
umierał ks. Jerzy Popiełuszko nikt wówczas nie przy-
puszczał, że oznacza to kres i stanu wojennego i nie-
ludzkiego systemu, a więc  i  początek nowej Polski. 
A teraz oczekujemy wyniesienia na ołtarze kapelana 
Solidarności.  Ta  tragedia jest zbyt wielka aby mogła 
być tylko dziełem przypadku -  dodał.

Zaliczam się do pokolenia, któremu historia nie 
szczędziła ważnych wydarzeń, pokolenia którego 
dzieciństwo i młodość przypadły na czasy komuni-
zmu, ale już jako osoba dorosła współuczestniczyć 
mogłam w życiu wolnej Polski. Przeżywaliśmy w eu-
forii wybór papieża Jana Pawła II, cieszyliśmy się z 
jego długiego pontyfikatu i rozpaczaliśmy po jego 
odejściu. Jednym słowem - dane nam było przeżyć 
i obserwować  wszystkie wzloty i upadki III Rzeczy-
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pospolitej. A teraz doświadczamy kolejnej traumy,  
śmierć prezydenta, jego małżonki i wielu towarzy-
szących mu wybitnych osób,  byłego prezydenta II RP 
Ryszarda Kaczorowskiego,  parlamentarzystów, do-
wódców wojska polskiego, duchownych, członków 
Rodziny Katyńskiej, patriotów… Ile jeszcze - ciśnie się 
na usta  pytanie.  Ile jeszcze trudnych przeżyć czeka  
naród, a przecież zwyczajni ludzie doświadczają jesz-
cze na co dzień wielu osobistych dramatów – w jaki 
sposób to udźwignąć i jak sobie z tym poradzić? 

Prasa, radio i telewizja od feralnego 10 kwietnia 
emitują specjalne programy poświęcone ofiarom 
katastrofy, przedstawiają ludzi wybitnych, dla więk-
szości których  największą wartością była miłość do 
ojczyzny, do narodu. Wreszcie opinii publicznej uka-
zana zostaje  osoba  prezydenta Kaczyńskiego i jego 
prezydentura  w całkiem innym świetle. A przecież 
od zawsze był  człowiekiem, który jak mało kto trosz-
czył się o polską pamięć, doceniał żołnierzy powsta-
nia warszawskiego, działaczy antykomunistycznego 
podziemia, opozycjonistów, który przywracał szacu-
nek do flagi narodowej, a w swoich działaniach  prze-
kazywał  swoje przesłanie życiowe   „warto żyć przy-
zwoicie.” Warto powtórzyć zdanie przywołane przez 
prof. M. Kleibera prezesa Polskiej Akademii Nauk,   
zdanie często powtarzane przez prezydenta „Nie je-
steśmy narodem tylko na dziś.”   Był erudytą, obda-

Aleksander Szczygło  - trzeci, a na zdjęciu poniżej drugi,  od prawej
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A. Żurawska, M. Tukiendorf, Lech Kaczyński, B. Tomaszek, J. Skubis, J. Jantos                         
na tle wystawy „Solidarności”

Skreślony ręką Prezydenta wpis do Kroniki 40-lecia Politechniki Opolskiej



rzony  fenomenalną pamięcią, potrafił długo przema-
wiać bez notatek, (w  Jad Vashem przemawiał z pa-
mięci godzinę i 20 minut, czym zadziwił słuchaczy). 
Prof. Ryszard Legutko nazwał prezydenta pomysło-
dawcą i architektem seminariów lucieńskich, które w 
jego zamyśle miały stać się  miejscem spotkań intelek-
tualistów, historyków, historyków idei, filozofów, so-
cjologów, prawników, a Lucień  miejscem,  w którym 
ścierają się różne poglądy, często bardzo sprzeczne. 
Zwykł podkreślać, że seminaria te  mają służyć Pol-
sce i równocześnie wierzył, że uczestnicy znakomicie 
wywiążą się z tego zadania. Pierwsze seminarium w 
Lucieniu pod patronatem Lecha Kaczyńskiego od-
było się w marcu 2006 r. i poświęcone było relacjom 
jednostki i wspólnoty w głównych nurtach współcze-
snej filozofii politycznej - liberalizmie, komunitary-
zmie i konserwatyzmie. Wreszcie osobny rozdział  w 
działaniach prezydenta stanowił  Katyń i wszystko co 
związane było  z przywróceniem zbiorowej pamięci 
tego miejsca i ludzi, których życie  tak brutalnie zosta-
ło przerwane w 1940 roku.  Los sprawił, że  to symbo-
liczne dla Polski i Polaków miejsce stało się 10 kwiet-
nia br. nową i tragiczną  stacją polskiej Golgoty pisząc  
skład drugiej katyńskiej listy zawierającej nazwiska 
elity elit. Nie dane było prezydentowi wygłosić przy-
gotowanych słów do zgromadzonych tam licznie i 
oczekujących go przedstawicieli katyńskiej rodziny.

W całym kraju oddawano cześć prezydentowi, 
jego małżonce i pozostałym ofiarom katastrofy pod 

Rektorzy Piotr Wach i Jerzy Skubis podczas nieoficjalngo spotkania z Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie 

na spotkanie z prezydentem przyszło mnóstwo młodych ludzi
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Smoleńskiem. W Opolu w katedrze w samo połu-
dnie w niedzielę odprawiona została  uroczysta msza 
święta pontyfikalna w intencji ofiar z udziałem rzesz 
wiernych, władz lokalnych, rektorów opolskich uczel-
ni, pocztów sztandarowych,  a w wystawionej w ra-
tuszu księdze kondolencyjnej wpisy złożyli rektor i 
prorektorzy politechniki. W  holu budynku głównego 
stanęło przepasane kirem zdjęcie prezydenta  Lecha 
Kaczyńskiego zrobione podczas jego pobytu na po-
litechnice przed czterema laty oraz lista pozostałych 
ofiar katastrofy, flagi opuszczono do poły masztów, 
zawieszono je na budynkach publicznych, ale wiele 
zawisło także  w oknach studenckich  pokoi akade-
mickich...

Panie  Prez ydencie  Pol i technik a  Opolsk a 
c ię  żegna. . .

Krystyna Duda

 

J. Skubis, K. Czaja, M. Duczmal

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński z małżonką

M. Tukiendorf, J. Jantos, A. Żurawska, A. KrólBiskup Jan Kopiec

poczet sztandarowy PO: Z. Szarowski, M. Więcek, K.Duda 

msza św. w intencji ofiar
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wśród pocztów sztandar Politechniki Opolskiej



Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wszyscy znamy (nie, 
znaliśmy…) głównie z jego działalności politycznej. Koja-
rzyliśmy go jako legendę „Solidarności”, wiedzieliśmy, że 
za swoje zaangażowanie w działalność opozycji zapłacił 
internowaniem, że był prezydentem Warszawy, Ministrem 
Sprawiedliwości, prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Wiel-
ką postacią prawa, sprawiedliwości oraz Prawa i Sprawie-
dliwości. Niektórzy wspominają go też jako  znanego mi-
łośnika zwierząt (za jego kadencji utworzono po raz pierw-
szy w Polsce stanowisko Pełnomocnika ds. Zwierząt przy 
Kancelarii Prezydenta RP). Z pewnością każdy powie bez 
wahania: patriota. A naukowiec? W murach uczelni nie mo-
żemy zapominać, że Lech Kaczyński był również naukow-
cem i nie ma w Polsce prawnika, który nie zetknąłby się w 
czasie studiów z artykułami Lecha Kaczyńskiego, profesora 
prawa. A jak powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 
Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, prezydent 
najlepiej czuł się w środowisku akademickim. 

Lech Kaczyński urodził się wraz z bratem18 czerwca 
1949 r. w Warszawie, jako syn Jadwigi, filolożki polskiej i 
Rajmunda, inżyniera. Już oboje rodzice związani byli z pol-
ską nauką: matka jako pracownik Instytutu Badań Literac-
kich, ojciec jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskie-
go. Oboje też zasłużyli się w walkach o ojczyznę podczas 
II wojny światowej. Młody Lech uczył się w warszawskim 
liceum im. Joachima Lelewela oraz im. Lotnictwa Polskie-
go, a w 1967 r. podjął studia prawnicze na stołecznym 
uniwersytecie. Po obronie pracy magisterskiej w 1971 kon-
tynuował naukę na studiach doktoranckich Uniwersytetu 
Gdańskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Romana Korolca, 
a następnie, po śmierci promotora,  prof. Czesława Jacko-
wiaka badał zagadnienia prawa pracy. Owocem tych ba-
dań była praca doktorska pt. „Zakres swobody stron w za-
kresie kształtowania treści stosunku pracy” (1980 r.) a także 
rozprawa habilitacyjna „Renta pracy” obroniona w 1990 r. 
W kolejnych latach Lech Kaczyński pracował na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego, 
oraz profesora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Uczył nie tylko studentów. Kiedy 
w 1977 r. rozpoczął współpracę z Biurem Interwencji Ko-
mitetu Obrony Robotników i Wolnymi Związkami Zawodo-
wymi – prowadził wykłady z prawa pracy i historii również 
dla robotników. Wiedzę akademicką wykorzystał także do 
redakcji części zapisów porozumień sierpniowych, statu-
tów „Solidarności” dot. strajków, sekcji branżowych i ukła-
dów zbiorowych. 

Potem, już w wolnej Polsce tylko potwierdzał swoje 
kompetencje piastując rozliczne, niezwykle odpowiedzial-
ne funkcje w partii, strukturach samorządowych, pań-
stwie,. Ta ostatnia: prezydenta RP, dała mu w historii Polski 
miejsce wybitne.          LSG

Odszedł Profesor

List od prezydenta z okazji przyznania przez 
politechnikę tytułu doktora hnoris causa prof. 
Tadeuszowi Kaczorkowi
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prof. Tadeusz Łagoda 

prof. Zbigniew Zembaty odbiera nominację od ministra Łopinskiego
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Żałoba w murach uczelni
Nie trzeba było apelu rektora, aby atmosfera żalu, 

zadumy i grozy zapanowała na politechnice już  od 
pierwszych, dramatycznych wiadomości. Żałobną szatę 
natychmiast  przybrał portal politechniki, flagi opusz-
czono do połowy masztów, w holu głównego gmachu 
stanęły upamitniająe zmarłych tablice... Studenci z aka-
demików (patrz tył okładki)  spontanicznie wyrazili jed-
ność z ofiarami. 
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Zwieńczeniem rozwoju kariery naukowej jest tytuł profe-
sorski nadawany przez prezydenta RP. Wielu pracowników na-
ukowych Politechniki Opolskiej obierało tytuł  z rąk prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, wśród nich prof. Bronisław Tomczuk, 
który podzielił się anegdotką  związaną z tym wydarzeniem. 
Podczas podniosłej ceremonii wręczania tytułów profesor za-
uważył, że prezydent spogląda raz po raz   w jego kierunku  
wyraźnie  zaintrygowany. Po chwili,  podczas pamiątkowych 
fotografii kiedy atmosfera stała się już nieco swobodniejsza, 

Lech  Kaczyński wyjawił profesorowi powód swego zaintereso-
wania – łudzące podobieństwo do szwagra prezydenta. Stało 
się to powodem żartobliwej wymiany zdań na temat zasług i 
zaszczytów i rodzinnych powiązań,  spuentowanej  przez pre-
zydenta, że drogę do profesorskiego zaszczytu otwiera jedynie  
habilitacja. Pan prezydent bardzo dobrze czuł się w towarzy-
stwie profesorów , co wyraźnie widać na zdjęciach.    

Pierwszy z prawej prof. B. Tomczuk, pierwsza z lewej - jego żona Elżbieta

prof. Marek Tukiendorf 



Listy kondolencyjne
Pragnąc wyrazić słowa najszczerszego, najgłębszego i najboleśniejszego żalu, w 

jakim pozostawiło nas tragiczne wydarzenie spod smoleńskiego lasu, stoję przed za-
daniem niezwykle trudnym, ponieważ słów takich nie sposób wyrazić. Nasz ojczysty 
język, ów głos, którym Polacy opłakali niejeden narodowy dramat, dziś, w obliczu 
śmierci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, a także wszystkich pa-
sażerów samolotu, którym w swoją ostatnią podróż wyruszyła polska delegacja, pra-
gnąca w imieniu nas wszystkich uczcić pamięć zbrodni katyńskiej – łamie się i milknie. 

Dziś wypada nam go zawiesić. 

Wstrząśnięci i zdruzgotani, składamy hołd wszystkim ofiarom.  
Nigdy nie zapomnimy człowieka, o którym z dumą mówiliśmy „nasz prezydent”, 
wybitnego męża stanu, naukowca, kawalera medalu Politechniki Opolskiej… 
Społeczność naszej uczelni, jak każde środowisko, każda rodzina i każdy Polak, 
poniosła ogromną stratę. 

Składamy także najszczerzej brzmiące kondolencje rodzinie prezydenckiej pary, 
a także bliskim i przyjaciołom wszystkich, którzy ponieśli w owym tragicznym 
wypadku śmierć. 

A jeśli żadne słowa nie dają nam sposobności wyrażenia bólu, pozostańmy w 
ciszy, która znów, po 70 latach historii, zapadła nad Katyniem.

Jerzy Skubis      Jerzy Jantos      Aleksandra Żurawska       Anna Król

Pod listem kondolencyjnym w księdze wystawionej w opolskim ratuszu 
podpis w imieniu całej społeczności politechniki złożyli m. in. rektor Jerzy 
Skubis i prorektorzy. Ubolewanie z powodu tragedii przekazaliśmy rónież 
środowsku akademickiemu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, który stracił rektora ks. prof. Ryszarda Rumianka. 

Ale i politechnika spotkala się z ciepłym gestem  otrzymując wiele wy-
razów współczucia od zagranicznych uczelni partnerskich, m. in. :z Pekinu, 
Wilna, Moskwy, Liberca, Ostrawy, tureckiego Aydin, a także Stowarzyszenia 
Ochrony Poloników Niemieckich.

J. Dubiel, J. Skubis, A. Żurawska, A. Król, J. Jantos

Warszawa, miejsce pamięci rektora R. Rumianka

Pożegnanie rektora Rumianka

ks. prof. R. Rumianek został pochowany 22 kwietnia w kościele 
 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach
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Żałoba w stolicy
Trumny pary prezydenckiej  wystawiono na widok pu-

bliczny w sali kolumnowej. Czuwają  przy nich żołnierze z 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i związkow-
cy z Solidarności. Do  Pałacu Prezydenckiego ciągnie nie-
kończąca się rzeka ludzi z całego kraju aby oddać ostatni 
hołd prezydentowi i jego małżonce oraz wpisać się do 
księgi kondolencyjnej. 

Wśród osób żegnających prezydenta i współpracow-
ników – trumny prezydenckich ministrów również wy-
stawiono w pałacu - był rektor Jerzy Skubis, który swoją 
obecność w tym miejscu i  w takiej chwili uznał za  swój  
oczywisty obowiązek, pan prezydent  jest przecież kawa-
lerem Medalu Politechniki Opolskiej – dodał. 14 kwietnia, 
bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu senatu Poli-
techniki Opolskiej  rektor wraz z szefową Działu Promocji 
i Kultury oraz uczelnianym fotografem  i kierowcą udali się 
w podróż do stolicy. Raz jeszcze dały o sobie znać dobre 
relacje z prezydencką kancelarią, której pracownicy po-
informowani o zamiarze przyjazdu  rektora Politechniki 
Opolskiej umożliwili spełnienie patriotycznego obowiązku 
z pominięciem kilkunastogodzinnego oczekiwania – choć  
i na to przygotowani byli   przedstawiciele  uczelni z Opola.  
Późnym  wieczorem przed trumnami pierwszych  Obywa-
teli Rzeczypospolitej w nabożnym skupieniu złożyli hołd, 

przekazali  wiązankę kwia-
tów przepasanych szarfą z 
logiem Politechniki Opol-
skiej, którą harcerze ułożyli 
wśród morza innych kwia-
tów,  a rektor Skubis spełnił 
jeszcze jedną, swoją  misję 
– na kwietny stos  piętrzący 
się przed wejściem położył 
rysunek wnuka wykonany 
dla Pana Prezydenta. 

Wszystkie ulice wokół pałacu wypełniało morze ludzi czeka-
jących na swoją kolej, wśród nich wyróżniały się mundury gór-
nicze, góralskie kapelusze, chorągiewki  w rękach dzieci. Uwagę 
zwracało niezwykle życzliwe zachowanie harcerzy,  żołnierzy i in-
nych służb  porządkowych, chętnie służących pomocą, cierpliwie  
odpowiadających na niezliczone pytania,  z troska układających 
kwiaty oraz pola płonących zniczy mimo zmęczenia malującego 
się na twarzach.  

Rektor jeszcze na chwilę w zadumie zatrzymał się przy to-
nącej w kwiatach fotografii  rektora Ryszarda Rumianka, rektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który również był 
wśród udających się do Katynia….                                                                      KD

S. Dubiel, J. Skubis, K. Duda 

pierwszy z prawej P. Bilewicz
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Prezydent Lech Kaczyński z małżonka Marią spoczęli  
18 kwietnia 2010 r. na Wawelu,  w Krypcie Srebrnych Dzwo-
nów w sąsiedztwie sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskie-
go.   W ostatniej drodze   towarzyszyli im najbliżsi,  współ-
pracownicy, przedstawiciele rządu, kilkadziesiąt delegacji 
z zagranicy  i  rzesza rodaków, którzy przybyli do Krakowa  
lub uczestniczyli w tym historycznym wydarzeniu  za po-
średnictwem mediów w swoich domach.  Ceremoniał  po-
grzebowy przeprowadzony z niezwykłym dostojeństwem, 
wzorowany na pochówku Józefa Piłsudskiego stanowić 
może wzorzec  do chowania głów państwa  – jak dono-
siły tytuły prasowe.  Prezydenta pożegnał salut narodowy 
– 21 salw armatnich, a na trumnie prezydenta  wiezionej 
na armatniej lawecie spoczywała  kopia proporca prezy-
denckiego zamiast narodowej flagi. Udział w pogrzebie za-
powiedzieli przywódcy kilkudziesięciu krajów, od Stanów 
Zjednoczonych po Japonię, jednak wybuch wulkanu na 
Islandii i rozprzestrzeniająca się nad Europą chmura wul-
kanicznego pyłu powstrzymały wielu szefów państw. Był 
jednak prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew i prezydent 
Niemiec Horst Koehler z żoną, byli też między innymi pre-
zydent Litwy Dalia Grybauskaite, prezydent Ukrainy Wiktor 
Janukowycz, szef MSZ Niemiec Guido Westerwelle, prezy-
dent Czech Vaclav Klaus, szef  Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek oraz liczni ambasadorowie. Pokonując niezli-
czone trudności  do Krakowa dotarł  gruziński przywódca 
Micheil Saakaszwili z małżonką, który  - jak podały media 

Ku Krypcie Srebrnych Dzwonów
gruzińskie - najpierw przyleciał z USA do Portugalii, stam-
tąd udał się do Włoch, następnie do Turcji, dalej do Bułgarii, 
a później do Rumunii, skąd ruszył do Polski i choć spóźnił 
się na ceremonię w Kościele Mariackim zdążył na Wawel.

Wśród żegnających Lecha Kaczyńskiego i Marię Ka-
czyńską reprezentowany był także świat akademicki, w 
rektorskim orszaku byli   rektorzy obydwu opolskich uczel-
ni akademickich Uniwersytetu Opolskiego - prof. Krystyna 
Czaja  i  Politechniki Opolskiej – prof. Jerzy Skubis. Nie za-
brakło także pracowników opolskich uczelni i mieszkań-
ców Opola.  
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Niektórzy  dokumentowali swój po-
byt robiąc zdjęcia, których  część - na 
apel Działu Promocji i Kultury – zosta-
ła  udostępniona  i wykorzystana   w 
Wiadomościach Uczelnianych. Wszyst-
kie przekazane zdjęcia z historycz-
nych chwil w Krakowie zamieszczo-
ne  zostały  w Galerii Wydarzenia  na 
stronie  Politechniki Opolskiej.        KD

fot. Grzegorz Pasek , Dział Promocji i Kultury

fot. Ryszard  Szram. Na zdjęciach państwo Ciecierscy i prof. Zdzisław Śloderbach, WETiI
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Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP

Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP

Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP

Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP

Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w MON

Tomasz Merta – podsekretarz stanu w MKiDN

Andrzej Przewoźnik – sekretarz ROPWiM

Maciej Płażyński – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 

poseł, były marszałek Sejmu RP

Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ

Przedstawiciele parlamentu

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes 
Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)

Bartosz Borowski – wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)
Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków

ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ,
 proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie

o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
Tadeusz Lutoborski – syn ppor. Adama Lutoborskiego

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego

adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, 
redaktor naczelny dwumiesięcznika “Palestra”

Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego 
w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala

Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich

Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago
Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek 

majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu
Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja “Golgota Wschodu”

Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu

Posłowie
Leszek Deptuła

Grzegorz Dolniak
Grażyna Gęsicka

Przemysław Gosiewski
Izabela Jaruga-Nowacka

Sebastian Karpiniuk
Aleksandra Natalli-Świat

Arkadiusz Rybicki
Jolanta Szymanek-Deresz

Zbigniew Wassermann
Wiesław Woda
Edward Wojtas

Senatorowie
Janina Fetlińska
Stanisław Zając

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP
gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP

abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa

wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP
gen. broni Bronisław Kwiatkowski – dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

ks. ppłk Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
ks. płk Adam Pilch – p.o. naczelnego kapelana ewangelickiego WP

bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – ordynariusz polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP

Osoby towarzyszące
adw. Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
Katarzyna Doraczyńska – pracownik biura prasowego Kancelarii Prezydenta, 

radna dzielnicy Praga Południe w Warszawie
Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego

ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta
Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
płk dr hab. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta

Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka 

opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz 
w podróży 

Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego
Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, 

odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty Pierwszej Damy
Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych

Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, 
członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Załoga
Załogę samolotu stanowili żołnierze i pracownice wojska pełniący służbę 

(zatrudnione) w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców 
Warszawy.

kpt. Arkadiusz Protasiuk – dowódca załogi
mjr Robert Grzywna – drugi pilot

por. Artur Ziętek – nawigator
chor. Andrzej Michalak – technik
Barbara Maciejczyk – stewardesa

Natalia Januszko – stewardesa
Justyna Moniuszko – stewardesa

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu
ppłk Jarosław Florczak

kpt. Dariusz Michałowski
por. Paweł Janeczek

ppor. Piotr Nosek
st. chor. Artur Francuz
chor. Jacek Surówka

Rodzinom Zmarłych szczere wyrazy współczucia 
składa Rektor i Senat Politechniki Opolskiej

Wraz z Prezydentem i jego małżonką Marią śmierć ponieśli: 




