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KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM
ŚMIERĆ PREZYDENTA

-AMATOR-

„...Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę,
jest moje własne życie i mój własny
punkt widzenia...”
Kwiecień 2010
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Wszyscy jesteśmy poruszeni wydarzeniem z 10 kwietnia 2010 roku.
W katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginął nasz Prezydent Lech
Kaczyński i Jego żona Maria Kaczyńska oraz wybitni przedstawiciele
świata kultury
i polityki, wojskowi.

KILKA INFORMACJI O NASZYM PREZYDENCIE
Urodzony 18 czerwca 1949 roku w Warszawie Lech Kaczyński
pochodzi z rodziny inteligenckiej. Jego rodzice byli żołnierzami AK. W
dzieciństwie wraz
z bratem-bliźniakiem Jarosławem - obecnie
prezesem Prawa i Sprawiedliwości - wystąpił w filmie "O dwóch takich,
co ukradli księżyc".
Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Był doktorem habilitowanym nauk prawnych - specjalizował się w
prawie pracy. W latach 1977-1980 współpracował z Komitetem Obrony
Robotników (KOR) i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża.
2

Brał udział w sierpniowym strajku w 1980 roku. Potem był jednym
z głównych ekspertów prawnych NSZZ "Solidarność". 13 grudnia 1981
roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany. Zwolniony
po 11 miesiącach, wkrótce został jednym z najbliższych
współpracowników Lecha Wałęsy.
Wespół z innymi prawnikami działającymi w podziemnej
Solidarności opracowywał dla władz związku raporty na temat prawa w
Polsce, przygotowywał też do obrony opozycjonistów wzywanych na
przesłuchania. Od stycznia 1986 roku, po aresztowaniu Bogdana
Borusewicza, kierował gdańską Regionalną Komisją Wykonawczą.
Uczestniczył w przełomowych strajkach w Stoczni Gdańskiej w roku
1988. Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu.
Po reaktywowaniu "S" w kwietniu 1989 roku został, jako sekretarz
Krajowej Komisji Wykonawczej, najbliższym współpracownikiem Lecha
Wałęsy w związku. W 1990 roku został oficjalnym wiceszefem Komisji
Krajowej "S", a po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta przez trzy
miesiące kierował związkiem jako p.o. przewodniczący Komisji Krajowej.
W lutym 1992 roku Lech Kaczyński został prezesem Najwyższej
Izby Kontroli - funkcję tę pełnił do 1995 roku.
Potem Lech Kaczyński zajął się pracą naukową - wykładał na
Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego .
Na scenę publiczną wrócił w czerwcu 2000 r., gdy po wyjściu Unii
Wolności z koalicyjnego rządu, Jerzego Buzka premier zaoferował mu
funkcję ministra sprawiedliwości.
Na tym urzędzie Lech Kaczyński dał się poznać jako polityk twardą
ręką zarządzający organami ścigania, nie wahający się przed
wydawaniem prokuratorom bezpośrednich poleceń w konkretnych
sprawach.
Lech Kaczyński pełnił odpowiedzialne funkcje w organizacjach
międzynarodowych: w Międzynarodowej Organizacji Pracy był
członkiem Rady Administracyjnej, a w Europejskim Stowarzyszeniu
Najwyższych Organów Kontroli Państwowej EUROSAI - członkiem
prezydium. "Życie Warszawy" wybrało go Człowiekiem Roku 1994.
W listopadzie 2002 roku został Prezydentem Warszawy . Za jego
rządów - w porównaniu z poprzednimi władzami miasta - w budżecie
miejskim wzrosły środki na oświatę, bezpieczeństwo, kulturę i opiekę
społeczną.
Za jeden z jego sukcesów jako prezydenta Warszawy uznaje się
budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest obecnie jedną z
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najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju.
Głośną decyzją Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy
było powołanie w Urzędzie Miasta zespołu, który obliczył straty, jakie
stolica poniosła w czasie II wojny. Wyniosły one 45 mld 300 mln dolarów.
Obliczenie strat stało się elementem dyskusji na temat roszczeń, jakie
wobec Polski i Niemiec wysuwały niektóre środowiska w obu tych
krajach.
23 października 2005 roku Lech Kaczyński wygrał wybory
prezydenckie.
Został czwartym prezydentem III Rzeczypospolitej (trzecim
wybranym w wyborach powszechnych). Zastąpił na tym stanowisku
Aleksandra Kwaśniewskiego.
Swoją wizję IV RP Kaczyński określał jako program "Polski
solidarnej, która szuka swoich korzeni w wielkiej potrzebie wspólnoty,
która moralnych początków szuka w Sierpniu 80 roku".
Z pierwszą wizytą zagraniczną Lech Kaczyński udał się w styczniu
2006 roku do Włoch i Stolicy Apostolskiej. Spotkał się z papieżem
Benedyktem XVI; rozmawiał z nim m.in. o planowanej wizycie Ojca
Świętego w Polsce, do której doszło w maju
Prezydent popierał starania Gruzji i Ukrainy o akcesję do NATO.
Takie stanowisko prezentował podczas szczytu NATO w Bukareszcie w
2008 roku.
W sierpniu 2008 roku razem z prezydentami Ukrainy, Litwy, Estonii
i premierem Łotwy udał się do Gruzji, gdzie wspólnie uczestniczyli w
wiecu politycznym w Tbilisi, udzielając poparcia prezydentowi Gruzji
Micheilowi Saakaszwilemu. W Gruzji trwał wtedy konflikt zbrojny z
Rosją.
W ubiegłym roku w maju, w przededniu 5. rocznicy przystąpienia
Polski do UE, Lech Kaczyński wygłosił orędzie telewizyjne, w którym
podkreślił, iż 1 maja 2004 r. to jeden z najważniejszych dni w naszej
narodowej historii. Podziękował też swoim poprzednikom na stanowisku
prezydenta RP, a także kolejnym szefom rządów "za pracę na rzecz
wejścia Polski do UE".
10 października 2009 roku podpisał akt ratyfikacyjny Traktatu
Lizbońskiego. Wcześniej prezydent wielokrotnie powtarzał, że podpisze
akt ratyfikacji, jeżeli Irlandia ratyfikuje Traktat.

W gazetce zamieszczamy opinie naszych
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uczniów na temat tragedii w Smoleńsku.
„Razem z rodzicami na bieżąco śledzimy wszystkie informacje na
temat katastrofy pod Smoleńskiem. Moja rodzina jest zszokowana tym,
co się stało. Jest mi bardzo przykro, że córka Prezydenta została bez
rodziców…”
„Rodzice zapoznali mnie z całą historią związaną z Katyniem.
Zginęło tylu dowódców i polskich oficerów!”
„Ostatnie wydarzenia uświadomiły mi, że życie może się skończyć
w każdej chwili i powinniśmy więcej rozmawiać, poznawać bliskich zanim
odejdą.”
„Katastrofa prezydenckiego samolotu TU-154 jest wielką tragedią
dla całego narodu polskiego. Ten wypadek sprawił, że bardziej
zainteresowałam się zbrodnią katyńską, łączę się z rodzinami ofiar i
wszystkimi Polakami”
„Myślę, że to ogromna strata dla całej Polski. Po raz kolejny
straciliśmy wiele najważniejszych osób. Polsce będzie ciężko podnieść się
po takiej stracie”
„Każdy polski obywatel „został osierocony”. Takie chwile łączą
naród, lecz ważne jest, by nie było sytuacji, kiedy np. za miesiąc połowa
osób nie będzie pamiętała. Informacja o pogrzebie pary prezydenckiej na
Wawelu była dość dziwna. Powinno się Ich pochować w Warszawie bądź
Sopocie, by najbliższa rodzina mogła być blisko. Bardzo współczuję
rodzinom zmarłych, bo naprawdę to ich najbardziej dotknęła ta tragedia,
to oni cierpią. Bardzo się cieszę, że naród tak godnie przywitał parę
prezydencką. Chwała bohaterom!”
„Byli to ludzie, którzy wkładali serce w funkcjonowanie państwa.
Poza parą prezydencką wielkim bólem była dla mnie strata Piotra
Nurowskiego..”
„Polska jest jedynym państwem, który w złych momentach umie
trzymać się razem i potrafimy światu pokazać jakim
dobrym
i
poważnym jesteśmy narodem”
„W moim domu panuje smutny nastrój. Gdy oglądam telewizję i
widzę wszystkich ludzi zjednoczonych z sobą, chciałbym być z nimi w tej
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chwili…”
„Znam rodzinę jednego z pilotów i jak pojechałem do cioci, razem
ubolewaliśmy nad Jego stratą…”
PREZYDENCKA PARA SPOCZĘŁA NA WAWELU W KRYPCIE POD
WIEŻĄ SREBRNYCH DZWONÓW
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