10.04.2018

MON I WOJSKO UPAMIĘTNILI OFIARY KATASTROFY
SMOLEŃSKIEJ
We wtorek, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej szef MON Mariusz Błaszczak złożył wieńce przed
tablicami, które upamiętniają oﬁary tej tragedii. Podobne uroczystości odbyły się także w innych
instytucjach związanych z wojskiem.
W siedzibie MON przy ul. Klonowej znajdują się dwie tablice związane z katastrofą smoleńską.
Pierwsza, umieszczona na zewnątrz upamiętnia oﬁary katastrofy, które były związane z wojskiem.
Druga, znajdująca się w gmachu, tuż obok dawnego gabinetu ministra oddaje hołd wszystkim, którzy
zginęli 10 kwietnia 2010 r. w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Rano minister obrony najpierw złożył wieniec przed zewnętrzną tablicą. Szefowi MON towarzyszyli szef
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Leszek Surawski, dowódcy rodzajów sił zbrojnych:
generalny – gen. broni Jarosław Mika, operacyjny – gen. broni Sławomir Wojciechowski oraz dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Wiesław Kukuła, a także dowódca Garnizonu Warszawa gen.
bryg Robert Głąb i komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch. Osobny
wieniec w imieniu premiera Mateusz Morawieckiego złożył wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.
Następnie Błaszczak złożył wiązankę kwiatów przed tablicą, która znajduje się w budynku.
Czytaj też: Budżet podkomisji smoleńskiej: po 6 mln zł w 2017 i 2018 r.
Jako poinformowało MON, decyzją ministra Wojsko Polskie wystawiło posterunki honorowe we
wszystkich miejscach upamiętniających oﬁary katastrofy pod Smoleńskiem.
Uroczystości upamiętniające oﬁary katastrofy odbyły się m.in. w Sztabie Generalnym WP, gdzie
uczczono pamięć gen. Franciszka Gągora, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie
oddano hołd gen. Bronisławowi Kwiatkowskiemu, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych
oraz na warszawskiej Cytadeli, gdzie mieściło się Dowództwo Wojsk Lądowych. Przedstawiciele
kierowniczej kadry sił zbrojnych złożyli – w imieniu szefa MON – kwiaty na grobach oﬁar katastrofy
smoleńskiej, które są pochowane na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
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Wieńce zostały złożone także przed siedzibą Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie znajduje się
tablica poświęcona dwóm szefom tej instytucji, którzy zginęli pod Smoleńskiem – Władysławowi
Stasiakowi i Aleksandrowi Szczygle. Były to wiązanki od prezydenta, premiera oraz szefa MON.
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Po południu został odsłonięty "Pomnik Oﬁar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku". Monument stanął
między placem Piłsudskiego a ul. Królewską w Warszawie. Na pomniku są alfabetycznie wypisane
nazwiska wszystkich oﬁar katastrofy.
Nieopodal, przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa został odsłonięty kamień w miejscu,
gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcie tego monumentu jest
planowane jesienią 2018 r.
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10 kwietnia 2010 r. w katastroﬁe samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy znajdujący się
na pokładzie – 96 osób, w tym prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych Lech Kaczyński i jego małżonka
Maria, a także ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Śmierć ponieśli także byli ministrowie obrony Aleksander Szczygło i Jerzy Szmajdziński, były szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak, ówczesny wiceszef MON Stanisław Komorowski oraz
parlamentarzyści, w tym tacy, którzy byli związani z tematyką obronną – Grzegorz Dolniak i Stanisław
Zając.
Wśród oﬁar katastrofy smoleńskiej byli też najważniejsi dowódcy wojskowi: szef SGWP gen. Franciszek
Gągor, dowódca operacyjny gen. Bronisław Kwiatkowski, dowódca Wojsk Lądowych gen. broni
Tadeusz Buk, dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik, dowódca Marynarki Wojennej adm. ﬂoty
Andrzej Karweta, dowódca Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierz Potasiński i dowódca Garnizonu
Warszawa gen. dyw. Kazimierz Gilarski.
Zginęli również kombatanci – kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. dyw. Stanisław
Nałęcz-Komornicki, członek tej kapituły płk Zbigniew Dębski oraz prezes Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej płk Czesław Cywiński. Życie stracili także wojskowi biskupi i kapelani – biskup

polowy WP gen. broni Tadeusz Płoski, prawosławny ordynariusz WP abp gen. dyw. Miron Chodakowski,
zastępca ewangelickiego biskupa polowego ks. gen. bryg. Adam Pilch oraz ks. płk Jan Osiński z
Ordynariatu Polowego WP. Zginął też prezydencki lekarz gen. bryg. Wojciech Lubiński z Wojskowego
Instytutu Medycznego.
Oﬁarami katastrofy smoleńskiej byli także członkowie załogi tupolewa – pierwszy pilot mjr Arkadiusz
Protasiuk, dowódca załogi ppłk Robert Grzywna, nawigator kpt. Artur Ziętek, technik pokładowy ppor.
Andrzej Michalak oraz stewardessy, cywilne pracownice wojska – Natalia Januszko, Barbara Maciejczyk
i Justyna Moniuszko.
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Czytaj też: Obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej

