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Wstrz¹œniêci ogromem tragedii
z wielkim ¿alem ¿egnamy tragicznie zmar³ych
Pierwszego Obywatela Najjaœniejszej Rzeczypospolitej

LECHA KACZYÑSKIEGO
jego Ma³¿onkê
MARIÊ KACZYÑSK¥
oraz wszystkie osoby towarzysz¹ce im w podró¿y do Katynia.
To niewyobra¿alna strata dla naszego kraju, dla ka¿dego z nas.
Solidaryzujemy siê w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi,
których dotknê³a ta wielka tragedia.
W osobie Prezydenta, by³ego wiceprzewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”,
tracimy wielkiego Polaka, wybitnego mê¿a stanu, ¿arliwego patriotê, wiernego najwiêkszym wartoœciom i idea³om, cz³owieka „Solidarnoœci”, zawsze
gotowego s³u¿yæ sw¹ pomoc¹ ludziom pracy.
Jesteœmy dumni, ¿e szczególn¹ sympati¹ darzy³ „Solidarnoœæ” Regionu
Podbeskidzie.
Dziêkujemy dziœ Bogu, ¿e dane nam by³o iœæ wspóln¹ drog¹, walcz¹c o
wolnoœæ Ojczyzny i godnoœæ ludzi pracy.
Pozostaniesz w naszych sercach i umys³ach, w naszej pamiêci i modlitwach.
Podbeskidzka „Solidarnoœæ”

Prze¿ywamy wielki dramat. Ciê¿ko do dziœ w to
uwierzyæ, ciê¿ko siê z tym pogodziæ. W jednej chwili
w lesie pod Smoleñskiem zginê³o 96 osób, wybitnych
przedstawicieli Polski. By³ wœród nich Pierwszy Obywatel Rzeczpospolitej, Prezydent Lech Kaczyñski, cz³owiek do koñca wierny „Solidarnoœci”.
Lecha Kaczyñskiego zna³em od dwudziestu lat, od
czasów, gdy by³ jeszcze wiceprzewodnicz¹cym „Solidarnoœci”. Jestem dumny z tego, ¿e darzy³ du¿¹ sympati¹ nasz region i mnie osobiœcie. To dla mnie straszna,
osobista strata. Bêdzie mi go po prostu brakowaæ. Pocieszam siê tylko tym, ¿e Bóg musia³ mieæ w tym jakiœ
swój plan. I jednoczeœnie dziêkujê mu dziœ, ¿e Lech Kaczyñski tyle dla nas zrobi³.
To by³ na wskroœ prawy i uczciwy polityk, a przy
tym wra¿liwy i po prostu dobry cz³owiek. By³ do koñca
wierny wyznawanym wartoœciom, w tym naszym soli-

darnoœciowym idea³om. Nigdy siê nas nie zapar³, a my,
ludzie pracy, zawsze mogliœmy liczyæ na jego pomoc.
By³ jedn¹ z nielicznych osób, które powa¿nie traktowa³y ludzi pracy, a w ostatnim czasie chyba jedynym
politykiem, który - na ile móg³ - broni³ godnoœci ludzi
pracy. Bojê siê bardzo, ¿e po jego œmierci nie bêdzie
ju¿ przeciwwagi dla liberalno-biznesowej polityki, któr¹
dot¹d on w pewnym stopniu hamowa³.
W czwartek, 15 kwietnia, w prezydenckim Zameczku w Wiœle przygotowywaliœmy konferencjê, poœwiêcon¹ miejscu „Solidarnoœci” w spo³eczeñstwie obywatelskim. Prezydent Lech Kaczyñski obj¹³ tê inicjatywê
swym honorowym patronatem. Mia³ tam wyst¹piæ miêdzy innymi jego szef Kancelarii, W³adys³aw Stasiak.
To nie kurtuazja - to byli naprawdê ludzie „Solidarnoœci”. Ponieœliœmy wielk¹ stratê...

Przemówienie przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusza
Śniadka wygłoszone podczas pożegnania
Pary Prezydenckiej 18 kwietnia 2010 roku
w Krakowie.
Panie Prezydencie Najjaœniejszej Rzeczypospolitej! Pani Mario Kaczyñska! Leszku - Przyjacielu Drogi! Przybyliœmy do Krakowa z ca³ego œwiata. Jak zawsze jest przy Tobie „Solidarnoœæ”, od której wszystko siê zaczê³o, której by³eœ zawsze wierny.
Tylko wieniec, który chcia³eœ z³o¿yæ w katyñskim
lesie - przetrwa³ katastrofê. Pamiêæ i prawda s¹ silniejsze od najwiêkszych tragedii. Solidarnoœæ Polaków w
dniach ¿a³oby to ho³d: dla Ciebie, Twojej Ma³¿onki i
wszystkich ofiar - to wieniec pamiêci polskich serc.
Chcemy, aby przysz³oœæ naszego narodu, Europy i
œwiata wyrasta³a z pamiêci - opiera³a siê na prawdzie.
Ktoœ powiedzia³, ¿e Twoje ¿ycie by³o drog¹ do Katynia. Ta tragedia powinna nas zbli¿yæ.
Drodzy Przyjaciele z ca³ego œwiata, proszê Was,
powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyñski kocha³
prawdê, jak o ni¹ walczy³, powiedzcie o tych t³umach
w Warszawie i pod Wawelem. P³aczemy po Tobie
wszyscy. Œwiat pracy, i proœci, czêsto ubodzy ludzie.
P³aczemy, bo by³eœ dobrym cz³owiekiem.
Solidarnoœæ upomnia³a siê: o wolnoœæ, o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, o obecnoœæ krzy¿a w ¿yciu publicznym. Tym wartoœciom dochowa³eœ wiernoœci jak nikt.
Dlatego jak zawsze z dum¹ bêdziemy mówiæ o Tobie Cz³owiek Solidarnoœci. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
naucza³: „Nie ma solidarnoœci, bez mi³oœci”. Jak ma³o
kto kocha³eœ swoich najbli¿szych i kocha³eœ ludzi.
Podkreœla³eœ jako Prezydent: „solidarnoœæ jest potrzebna w skali globalnej, w walce z g³odem, przemoc¹, w
walce o prawa ludzi” .
Rozumia³eœ, ¿e Solidarnoœæ to zobowi¹zanie nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale i dla innych narodów. Panie
Prezydencie Wartoœci! ¯o³nierzu Prawdy! Nie jesteœ sam
w królewskiej drodze na Wawel. Przypomnia³eœ nam co
to znaczy byæ Polakiem. Wdziêczni przyszliœmy zaœwiadczyæ, ¿e bez Solidarnoœci nie zbudujemy lepszego œwiata. Nie ma dzisiaj Warszawy ani Krakowa, ani Gdañska.
Jest jedna Polska - zadumana w ¿a³obie.
Przyk³ad Twojego ¿ycia i dramatyczna œmieræ na
nowo rozpali³y w sercach Polaków ducha Solidarnoœci.
W czasie tych swoistych rekolekcji uœwiadamiamy sobie, ¿e rezygnuj¹c z wartoœci, tracimy poczucie wspólnoty, tracimy Polskê! Nie ma wolnoœci bez wartoœci.
Wyœmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu
i OjczyŸnie podnieœliœmy g³owy. Zróbmy wszystko, aby
rozpalony w sercach i umys³ach p³omieñ nie wygas³.
Odesz³o wielu wspania³ych ludzi. Ich rodzinom
nios¹ pocieszenie dobre oczy Pani Prezydentowej, ciep³y uœmiech, który pokochali Polacy. Po katastrofie
po³¹czyliœmy siê w ¿a³obie z rodzinami ofiar. Dzisiaj
nasze serca bij¹ razem z rodzinami prezydenckiej pary.
Z bliskimi Pani Marii i Lecha Kaczyñskich. Jutro bêdziemy ¿egnaæ kolejne ofiary. Na mogi³ach tych, którzy zginêli, z czu³oœci¹ k³adziemy wieniec! Wieniec
prawdy, która ocala³a. Niech wspólnie prze¿yta ¿a³oba, to solidarne wzruszenie zmieni Polskê na lepsz¹.
O to prosimy Boga!
Spoczywajcie w pokoju! Ofiara Waszego ¿ycia wydaje dobre owoce.
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