
� Tragedia pod Smoleńskiem s. 4 –27                  � Mundurówka s. 32

nr 5 (62), maj 2010 r.
cena 3 zł (w tym 7% VAT)
nr indeksu 321109

www.gazeta.policja.pl

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem w Rosji zginęło 96 osób. 
Wśród nich Prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska,
generałowie, duchowni, osoby publiczne, przedstawiciele Rodzin Katyńskich,
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i członkowie załogi.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Lista ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego TU 154M
� Lech Kaczyński PREZYDENT RP � Maria Kaczyńska MAŁŻONKA PREZYDENTA RP � Ryszard Kaczorowski OSTATNI PREZYDENT RP

NA UCHODŹSTWIE � Joanna Agacka-Indecka PRZEWODNICZĄCA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ � Ewa Bąkowska WNUCZKA GEN. BRYG.
MIECZYSŁAWA SMORAWIŃSKIEGO � Andrzej Błasik DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH � Krystyna Bochenek WICEMARSZAŁEK SENATU RP

� Anna Maria Borowska PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Bartosz Borowski PRZEDSTAWICIEL RODZIN

KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Tadeusz Buk DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH RP � Miron Chodakowski PRAWOSŁAWNY ORDYNARIUSZ

WOJSKA POLSKIEGO � Czesław Cywiński PRZEWODNICZĄCY ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK � Leszek Deptuła POSEŁ NA SEJM RP

� Zbigniew Dębski OSOBA TOWARZYSZĄCA � Grzegorz Dolniak POSEŁ NA SEJM RP � Katarzyna Doraczyńska PRZEDSTAWICIEL

KANCELARII PREZYDENTA RP � Edward Duchnowski SEKRETARZ GENERALNY ZWIĄZKU SYBIRAKÓW � Aleksander Fedorowicz TŁUMACZ

JĘZYKA ROSYJSKIEGO � Janina Fetlińska SENATOR RP � Jarosław Florczak FUNKCJONARIUSZ BOR � Artur Francuz
FUNKCJONARIUSZ BOR � Franciszek Gągor SZEF SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO � Grażyna Gęsicka POSEŁ NA SEJM RP

� Kazimierz Gilarski DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA � Przemysław Gosiewski POSEŁ NA SEJM RP � Bronisław Gostomski
KS. PRAŁAT � Robert Grzywna CZŁONEK ZAŁOGI � Mariusz Handzlik PODSEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP � Roman
Indrzejczyk KAPELAN PREZYDENTA RP � Paweł Janeczek FUNKCJONARIUSZ BOR � Dariusz Jankowski BIURO OBSŁUGI KANCELARII

PREZYDENTA RP � Natalia Januszko STEWARDESA � Izabela Jaruga-Nowacka POSEŁ NA SEJM RP � Józef Joniec PREZES

STOWARZYSZENIA PARAFIADA � Sebastian Karpiniuk POSEŁ NA SEJM RP � Andrzej Karweta DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ RP

� Mariusz Kazana DYREKTOR PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO MSZ � Janusz Kochanowski RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

� Stanisław Komornicki PRZEDSTAWICIEL KAPITUŁY ORDERU VIRTUTI MILITARI � Stanisław Jerzy Komorowski PODSEKRETARZ STANU

W MON � Paweł Krajewski FUNKCJONARIUSZ BOR � Andrzej Kremer PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

� Zdzisław Król KAPELAN WARSZAWSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ 1987–2007 � Janusz Krupski KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW

I OSÓB REPRESJONOWANYCH � Janusz Kurtyka PREZES INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ � Andrzej Kwaśnik KAPELAN FEDERACJI

RODZIN KATYŃSKICH � Bronisław Kwiatkowski DOWÓDCA OPERACYJNY SIŁ ZBROJNYCH RP � Wojciech Lubiński LEKARZ PREZYDENTA RP

� Tadeusz Lutoborski PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Barbara Maciejczyk STEWARDESA � Barbara
Mamińska DYREKTOR W KANCELARII PREZYDENTA RP � Zenona Mamontowicz-Łojek PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH

ORGANIZACJI � Stefan Melak PREZES KOMITETU KATYŃSKIEGO � Tomasz Merta PODSEKRETARZ STANU W MKIDN � Andrzej Michalak
CZŁONEK ZAŁOGI � Dariusz Michałowski FUNKCJONARIUSZ BOR � Stanisław Mikke WICEPRZEWODNICZĄCY ROPWIM � Justyna
Moniuszko STEWARDESA � Aleksandra Natalli-Świat POSEŁ NA SEJM RP � Janina Natusiewicz-Mirer OSOBA TOWARZYSZĄCA

� Piotr Nosek FUNKCJONARIUSZ BOR � Piotr Nurowski SZEF PKOL � Bronisława Orawiec-Löffler PRZEDSTAWICIEL RODZIN

KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Jan Osiński ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO � Adam Pilch EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO

POLOWE � Katarzyna Piskorska PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Maciej Płażyński PREZES

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” � Tadeusz Płoski ORDYNARIUSZ POLOWY WOJSKA POLSKIEGO � Agnieszka Pogródka-
-Węcławek FUNKCJONARIUSZ BOR � Włodzimierz Potasiński DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH RP � Arkadiusz Protasiuk KAPITAN

PILOT � Andrzej Przewoźnik SEKRETARZ ROPWIM � Krzysztof Putra WICEMARSZAŁEK SEJMU RP � Ryszard Rumianek REKTOR

UKSW � Arkadiusz Rybicki POSEŁ NA SEJM RP � Andrzej Sariusz-Skąpski PREZES FEDERACJI RODZIN KATYŃSKICH � Wojciech
Seweryn PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Sławomir Skrzypek PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

� Leszek Solski PRZEDSTAWICIEL RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI � Władysław Stasiak SZEF KANCELARII PREZYDENTA RP

� Jacek Surówka FUNKCJONARIUSZ BOR � Aleksander Szczygło SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO � Jerzy Szmajdziński
WICEMARSZAŁEK SEJMU RP � Jolanta Szymanek-Deresz POSEŁ NA SEJM RP � Izabela Tomaszewska OSOBA TOWARZYSZĄCA

� Marek Uleryk FUNKCJONARIUSZ BOR � Anna Walentynowicz ZAŁOŻYCIELKA WOLNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH � Teresa
Walewska-Przyjałkowska FUNDACJA „GOLGOTA WSCHODU” � Zbigniew Wassermann POSEŁ NA SEJM RP � Wiesław Woda POSEŁ

NA SEJM RP � Edward Wojtas POSEŁ NA SEJM RP � Paweł Wypych SEKRETARZ STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP � Stanisław
Zając SENATOR RP � Janusz Zakrzeński AKTOR � Artur Ziętek CZŁONEK ZAŁOGI � Gabriela Zych PRZEDSTAWICIEL RODZIN

KATYŃSKICH I INNYCH ORGANIZACJI
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Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 roku
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Dziesiąty kwietnia 2010 roku stał się datą historyczną. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób,
wśród nich Prezydent RP i jego małżonka. 
Nie ma człowieka, na którym ta tragedia nie wywarłaby ogromnego wrażenia. Przez dwa tygodnie prawie każdego
dnia uczestniczyłem w pogrzebach. Nie z obowiązku, ale z potrzeby. 
Ten czas spędzony nad trumnami, z rodzinami ofiar, zapamiętam do końca życia. Nawet najdokładniejsza relacja
w telewizji nie odda tego, co się w czasie takiej uroczystości przeżywa. 
A przecież większość z tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, była związana z nami, policjantami. W pełni
solidaryzujemy się z osieroconymi rodzinami i staramy się im pomóc niezależnie od tego, 
czy znaliśmy te osoby bardziej, czy mniej. 
Wiele osób, które zginęły w tej katastrofie, znałem osobiście, a z oficerami z bratnich służb, szczególnie z wojska 
i z BOR, łączyły mnie koleżeńskie relacje. Trudno mi o tym mówić, bo niedawno jeszcze widziałem się z nimi.
Z niektórymi leciałem niedawno do Kosowa. Biskup Płoski, generał Kwiatkowski... siedzieliśmy razem
w samolocie. W tym, w którym potem zginęli. Wielu kolegów z BOR spotkałem w czasie pełnienia przez nich
obowiązków służbowych. Nie dość, że to profesjonaliści, ale i ludzie z poczuciem humoru. Bardzo będzie ich
brakowało. 
Na wrzesień planowaliśmy uroczyste obchody 10-lecia powstania Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.
Zapewne odbędą się, ale nie będzie tam z nami wielu naszych przyjaciół, przyjaciół Policji. 
W imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników polskiej Policji wszystkim osieroconym rodzinom
i bliskim ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem składam kondolencje i wyrazy ubolewania.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

gen. insp. An drzej Ma te juk 
Ko men dant Głów ny Po li cji
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15 kwietnia 2010 r. gen. insp. Andrzej Matejuk wpisuje się do księgi
kondolencyjnej w Pałacu Prezydenckim
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Wśród 96 ofiar ka ta stro fy lot ni czej
było ośmiu ge ne ra łów, osiem na stu par -
la men ta rzy stów, dzie się ciu du chow nych
róż nych wy znań, dzie wię ciu funk cjo na -
riu szy Biu ra Ochro ny Rzą du i sied miu
człon ków za ło gi z 36. Spe cjal ne go Puł ku 
Lot nic twa Trans por to we go. By li przed -
sta wi cie le Ro dzin Ka tyń skich i sym bol
„So li dar no ści” An na Wa len ty no wicz.
Li stę ofiar za my ka Ja nusz Za krzeń ski,
ak tor – od twór ca ro li mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go pod czas pa trio tycz nych
uro czy sto ści. 

Po le cie li tam, by od dać hołd ofia rom
so wiec kiej zbrod ni sprzed 70 lat. Uho -
no ro wa nie ofi ce rów i in nych przed sta -
wi cie li II Rze czy po spo li tej, któ rzy

zo sta li za mor do wa ni strza łem w tył gło -
wy i za ko pa ni w la sach Ka ty nia, Char -
ko wa i Mied no je wio sną 1940 ro ku, by ło
jed ną z mi sji Le cha Ka czyń skie go. To
z je go ini cja ty wy w li sto pa dzie 2007
roku przed Gro bem Nie zna ne go Żoł nie -
rza w stru gach desz czu od by ła się pod -
nio sła uro czy stość. Od czy ta no na zwi ska
wszyst kich usta lo nych ofiar zbrod ni

katyńskiej, a funk cjo na riu sze Woj ska
Pol skie go, Po li cji Pań stwo wej, Kor pu su
Ochro ny Po gra ni cza i Służ by Wię zien -
nej po mor do wa ni w so wiec kich obo zach
i wię zie niach zo sta li po śmiert nie awan -
so wa ni. 

Pre zy dent Lech Ka czyń ski do ostat -
nich chwil ży cia za bie gał też o ujaw nie -
nie ca łej praw dy o zbrod ni ka tyń skiej. 

Choć Pre zy dent RP jest zwierzch ni -
kiem Sił Zbroj nych, a nie Po li cji, Lech
Ka czyń ski przy był w lu tym br. na po -
grzeb war szaw skie go po li cjan ta. „Zgi -
nął, bo był po li cjan tem z praw dzi we go
zda rze nia. Oby śmy ta kich funk cjo na riu -
szy, jak An drzej Struj, mie li jak naj wię -
cej, bo wte dy mo że my o lo sy na szej

oj czy zny być spo koj ni” – po wie dział
nad trum ną pre zy dent. 

An drzej Struj został zasztyletowany
10 lu te go 2010 r. Pre zy dent Lech Ka -
czyń ski zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej
rów no dwa mie sią ce póź niej. 

– Z pre zy den tem spo ty ka li śmy się pod -
czas uro czy sto ści, nie tyl ko po li cyj nych
– mó wi gen. insp. An drzej Ma te juk,

ko men dant głów ny Po li cji. – Zawsze in -
te re so wa ły go bez pie czeń stwo, prze bieg
mo der ni za cji Po li cji i sy tu acja po li cjan -
tów. Pan pre zy dent miał wiel ką wie dzę
o po trze bach Po li cji i wła sną wi zję bez -
pie czeń stwa, któ rą prze ka zy wał nam
bez po śred nio lub po śred nio, naj czę ściej
przez mi ni stra Wła dy sła wa Sta sia ka. 

Z rąk pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go
od bie ra łem no mi na cję na ge ne ral ne go
in spek to ra Po li cji. Ostat ni raz wi dzie li -
śmy się w smut nych oko licz no ściach,
w cza sie po grze bu po li cjan ta Andrzeja
Stru ja. Pa na pre zy den ta bar dzo in te re so -
wa ły nie tyl ko szcze gó ły sa me go zda rze -
nia, ale też bez pie czeń stwo pol skich
po li cjan tów. 
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Żegnamy Prezydenta RP

19 lutego 2010 r. – prezydent Lech Kaczyński nad grobem warszawskiego policjanta Andrzeja Struja

Sierpień 2008 r. – prezydent Lech Kaczyński
wręcza nominację na generalnego inspektora
Policji komendantowi głównemu Policji
Andrzejowi Matejukowi

Prezydent RP Lech Kaczyński 
i jego małżonka Maria Kaczyńska
zostali pochowani 18 kwietnia 2010 r.
na Wawelu.
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� Ppłk Ja ro sław Flor czak 
41 lat, peł nił służ bę od 21 lat. W 2006 ro ku od szedł ze
służ by, wró cił na proś bę ge ne ra ła Ma ria na Ja nic kie -
go, sze fa BOR. Ja ko naj bar dziej do świad czo ny, ko or -
dy no wał pra cę ochro ny oso bi stej naj wyż szych

do stoj ni ków pań stwo wych. Od po wia dał za przy go to wa -
nie uro czy sto ści ka tyń skich i bez pie czeń stwo pre zy den ta

pod czas tej wi zy ty. Lu bia ny, sza no wa ny przez ko le gów i oso by, któ re
ochra niał. Za wsze po god ny, z du żym po czu ciem hu mo ru. Wszy scy na -
zy wa li go „Flo rek”. Lu bił sport, zwłasz cza siat ków kę. Od zna czo ny brą -
zo wym me da lem Si ły Zbroj ne w Służ bie Oj czy zny oraz Brą zo wym
Krzy żem Za słu gi. Osie ro cił żo nę i có recz kę. Po śmiert nie awan so wa ny
do stop nia puł kow ni ka.

� Kpt. Da riusz Mi cha łow ski 
35 lat, w służ bie od 16 lat. Ochra niał Alek san dra Kwa -
śniew skie go, po tem Le cha Ka czyń skie go. Bar dzo do -
brze znał ję zy ki ob ce – an giel ski i ro syj ski. Wśród
ko le gów miał pseu do nim „Mo skwa” z ra cji wie lu lat

spę dzo nych w tym mie ście. Pa sjo no wał się kul tu rą
Wscho du i sztu ka mi wal ki. Od zna czo ny Brą zo wym Krzy -

żem Za słu gi. Po śmiert nie awan so wa ny do stop nia ma jo ra.

� Por. Pa weł Ja ne czek 
37 lat. W służ bie od 17 lat. Je den z naj bar dziej do -
świad czo nych funk cjo na riu szy BOR. W 2003 r. współ -
two rzył pod wa li ny pol skiej mi sji w Ira ku. Ostat nio szef
ochro ny pre zy den ta. Czło wiek o wy bit nych zdol no -

ściach przy wód czych, au to ry tet. Przez ko le gów na zy -
wa ny „Ja no si kiem”, za ra żał wszyst kich swo ją po go dą

du cha i opty mi zmem. Mi ło śnik bie gów ma ra toń skich i szyb kich mo to -
cy kli. 16 kwiet nia skoń czył by 37 lat. Osie ro cił żo nę i dwu let nie go syn -
ka. Po śmiert nie awan so wa ny do stop nia ka pi ta na. 

� Pod por. Piotr No sek 
35 lat, od 15 lat w BOR. Pa sjo no wał się bro nią, miał
na ten te mat im po nu ją cą wie dzę. Ko lek cjo no wał ba -
gne ty i no że. Upra wiał strze lec two i spor ty obron ne.
Ce nio ny przez prze ło żo nych, lu bia ny przez ko le gów.

Na zy wa ny „No chal”. Wie lo krot nie na gra dza ny i wy róż -
nia ny. Po śmiert nie awan so wa ny do stop nia po rucz ni ka.

� St. chor. Ar tur Fran cuz
38 lat, w służ bie od 18 lat. Przez ko le gów prze kor nie na -
zy wa ny „Hisz pan”. Od wie lu lat od po wie dzial ny za bez -
pie czeń stwo pre zy den ta RP na uchodź stwie Ry szar da
Ka czo row skie go pod czas je go wi zyt w Pol sce. Zaj mo wał

się nie tyl ko ochro ną by łe go pre zy den ta, ale ca łą or ga ni -
za cją po by tu, był je go opie ku nem i kie row cą. Był mi ło śni -

kiem hi sto rii II woj ny świa to wej. Osie ro cił żo nę i dwo je dzie ci.
Po śmiert nie awan so wa ny do stop nia pod po rucz ni ka. 

� Chor. Ma rek Ule ryk
34 la ta. Funk cjo na riusz BOR od 12 lat. Pa sjo nat spor tów
eks tre mal nych, m.in. sko ków ze spa do chro nem. Dwu krot -
ny mistrz Pol ski w wie lo bo ju spa do chro no wym. Stu dent
ostat nie go ro ku pra wa. Ochra niał Ma rię Ka czyń ską, któ -

ra trak to wa ła go jak sy na. Po śmiert nie awan so wa ny
do stop nia pod po rucz ni ka.

� Chor. Pa weł Kra jew ski
34 la ta, w służ bie od 14 lat. Świet ny fa cho wiec, od da ny
swo jej służ bie, sza no wa ny przez prze ło żo nych i ko le gów.
In struk tor har cer ski Cho rą gwi Ma zo wiec kiej z Huf ca
ZHP Prza snysz. Mi ło śnik tu ry sty ki gór skiej, wspi nacz ki

i nur ko wa nia. Po śmiert nie awan so wa ny do stop nia pod -
po rucz ni ka.

� Chor. Ja cek Su rów ka 
36 lat, od 9 lat w BOR. Sko czek spa do chro no wy, pa sjo nat
mo to ry za cji. Bie gle wła dał ję zy ka mi ob cy mi: an giel skim,
nie miec kim, fran cu skim i he braj skim. W wol nym cza sie
pra co wał ja ko wo lon ta riusz z dzieć mi nie peł no spraw ny mi

z ośrod ka re ha bi li ta cyj ne go w Ha li no wie, przez któ re był
uwiel bia ny. Uzdol nio ny ar ty stycz nie, lu bił ma lo wać. Po -

śmiert nie awan so wa ny do stop nia pod po rucz ni ka.

� Mł. chor. Agniesz ka Po gród ka -Wę cła wek 
35 lat, 8 lat w BOR. Naj bar dziej do świad czo na ste warde -
sa w biu rze, od da na swo jej pra cy, pre cy zyj na, do kładna.
Lu bia na przez ko le gów, opie kuń cza wo bec pa sa że rów,
za wsze uśmiech nię ta. Po śmiert nie awan so wa na do stop -

nia pod po rucz ni ka.
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Polegli na służbie
W katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku zginęło dziewięciu
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. 
Ta śmierć dotknęła nas wszystkich niezwykle boleśnie, odeszli nasi Koledzy i Koleżanka, osoby nam bliskie,
osoby, dla których służba w naszej formacji stała się sposobem na życie. Wobec ogromnej straty, którą
ponoszą rodziny naszych funkcjonariuszy, nie sposób wyrazić słowa pocieszenia i ukojenia w bólu,
można jedynie życzyć sił do zniesienia bólu – szef Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Marian Janicki 
Ochrona głowy państwa to dla naszych funkcjonariuszy największy honor i wyróżnienie. Tę zaszczytną służbę
pełnili najlepsi z najlepszych, wybitni specjaliści i fantastyczni koledzy – rzecznik Biura Ochrony Rządu 
mjr Dariusz Aleksandrowicz.

W imie niu wszyst kich po li cjan tów skła da my hołd po le głym w ka ta stro fie funk cjo na riu szom brat niej służ by. 
Cześć Ich pa mię ci!
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Nie wiemy, o czym myśleli w czasie lotu do Smoleńska wczesnym rankiem 10 kwietnia 2010 r. 
O czym rozmawiali. Czy o tym, że za chwilę staną na ziemi, która kryje kości polskich oficerów
zamordowanych tam wiosną 1940 roku? Czy o tym, co ich czeka wieczorem, kiedy wrócą do domów,
albo w następne dni, w pracy i na służbie?
Nie stanęli w Katyniu. Nie dotarli do domów. Do ojczyzny wrócili w trumnach. 
Prezydent RP, jego małżonka, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, najwyżsi dowódcy wojskowi,
duchowni różnych wyznań, parlamentarzyści, politycy, urzędnicy, potomkowie ofiar Katynia i ci,
którzy pełnili służbę: funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i załoga samolotu.
W katastrofie prezydenckiego Tu-154M nr 101 zginęli wszyscy. 
10 kwietnia cały świat dowiedział się o tragedii sprzed 70 lat, o tragedii ofiar mordu katyńskiego. 
Ta wiedza ma jednak ogromną cenę: dla osieroconych rodzin, przyjaciół, współpracowników ofiar
katastrofy, dla Polaków.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie 
Zapomnij o mnie.
Te słowa napisał Adam Mickiewicz w III Części „Dziadów” o ofiarach carskich prześladowań. Tymi
słowami do dziś modlą się Rodziny Katyńskie. 10 kwietnia 2010 roku słowa te nabrały kolejnego
znaczenia.

Nie ma z nami 96 osób. 
Wielu z tych, którzy zginęli w katastrofie
pod Smoleńskiem, znaliśmy wszyscy: 
z mediów i z polityki. Niektórych znaliśmy
osobiście, bo gościli na naszych łamach, 
w policyjnej prasie. I ich wspominamy 
w sposób szczególny.

Redakcja
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� Władysław Stasiak 1966–2010

„Ja jestem od roboty” – mawiał Władysław Stasiak.
Pierwszy raz usłyszałem te jego słowa na spotkaniu 
z mieszkańcami Ursynowa, kiedy był doradcą 
ds. bezpieczeństwa Lecha Kaczyńskiego – wówczas
prezydenta Warszawy. Później jeszcze kilkakrotnie – już
gdy lojalnie za swoim przełożonym podążył do ekipy
Prezydenta RP.

N ie po wiem, że by to pro ste zda nie nie wy wie ra ło wra że nia
na sze re go wym funk cjo na riu szu Po li cji. Bo po par te by ło czy na -
mi, za cho wa nia mi. Bę dąc zwią za ny z okre ślo ną opcją po li tycz -

ną, nie dla każ de go z Po la ków ak cep to wal ną, wy bi jał się za wsze
po nad ma łost ko we roz gryw ki par tyj no -po li tycz ne. Nie  przy pad kiem

wią za no z je go oso bą chwa leb ny przy miot nik: „pań stwo wiec”. Mo im
zda niem w peł ni za słu gi wał tak że na okre śle nie „mąż sta nu”. Mo że
nie co w cie niu, ten z dru giej li nii, ale wła śnie ten „od ro bo ty”, bez
któ re go trud no by ło by o de cy zje, roz strzy gnię cia na naj wyż szym
szcze blu.

Z po li cyj ne go punk tu wi dze nia do brze od da ją je go cha rak ter i du -
szę mię dzy in ny mi sło wa wspo mi na ją cych go związ kow ców po li cyj -

TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM POLICJA 997       maj 2010 r.10

Państwowiec.
Przyjaciel Policji

2 września 2007 r. – wiceminister SWiA Władysław Stasiak 
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje

20 kwietnia 2010 r. Władysława Stasiaka pochowano na warszawskich Powązkach Wojskowych
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nych: „Otwar cie przy zna wał, że mo że nie ko niecz nie jest zwo len -
ni kiem ist nie nia związ ków za wo do wych w służ bach mun du ro -
wych, ale sko ro tak sta no wi pra wo, bę dzie z na mi roz ma wiał,
ne go cjo wał. I da ło się z nim roz ma wiać. Sza no wał pra wo, a jak
ma ło kto był przy ja cie lem służb mun du ro wych”.

Z oso bi ste go punk tu wi dze nia – ja ko war sza wiak z dzia da pra -
dzia da, któ ry stra cił w po wsta niu war szaw skim an te na tów tak
z ro dzi ny Oj ca, jak i Mat ki – je stem wdzięcz ny śp. Wła dy sła wo wi
Sta sia ko wi, po dob nie jak śp. Pa nu Pre zy den to wi, za ich oso bi sty
wkład w bu do wę Mu zeum Po wsta nia. To zo sta nie na za wsze. �

Cześć Je go pa mię ci!
PRZEMYSŁAW KACAK

„Pań stwo mu si być spraw nie za rzą dza ne w każ dych
wa run kach” – ma wiał. Nie uży wał wiel kich słów, ale
by ło ja sne, że pań stwo jest na pierw szym miej scu 
je go li sty prio ry te tów. 

„Słup ki to so bie moż na po wie sić na ścia nie, jak ktoś ma ta kie
hob by” – mó wił nam o sta ty sty ce w pierw szym wy wia dzie po ob -
ję ciu te ki mi ni stra spraw wewnętrznych. 

Nie za po mnę te go wy wia du. Roz mów ca był ide al ny: pa sjo nat
z ogrom ną wie dzą, ob da rzo ny ła two ścią pre cy zyj ne go i kon kret ne -
go mó wie nia, do te go tak tow ny, a na wet szar manc ki. Tak trud no
by ło skra cać za pis roz mo wy, wy rzu cać barw ne opo wie ści o za rzą -
dza niu kry zy so wym w Wiel kiej Bry ta nii. Bo za rzą dza nie kry zy so -
we by ło jed nym z ko ni ków Wła dy sła wa Sta sia ka. 

Po li cja też by ła wy so ko na li ście jego priorytetów. Mo der ni za cja
służb mun du ro wych, pro gram „Ra zem bez piecz niej”, fi nan so we
do war to ścio wa nie po li cjan tów na sta no wi skach wy ko naw czych je -
sie nią 2007 ro ku – za tym wszyst kim stał Wła dy sław Sta siak. Kiedy
był mi ni strem, oso bi ście nad zo ro wał Po li cję. Bo on – cy wil, hi sto -
ryk – Po li cję po pro stu lu bił. 

Kie dy od cho dził z MSWiA w li sto pa dzie 2007 ro ku, po dzię ko -
wał na na szych ła mach ca łej Po li cji, a po dzię ko wa nia te brzmią
te raz jak te sta ment. „Ży czę rów nież wię cej po czu cia du my z peł -
nio nej służ by – mó wił. – Nie za du fa nia i aro gan cji, ale pew no ści
war to ści swej pra cy. Bo na praw dę jest tak, że ro bi cie waż ne i po -
trzeb ne rze czy. Po myśl no ści”. 

Wła dy sław Sta siak, szef Kan ce la rii Pre zy den ta, by ły wi ce-
pre zydent War sza wy, by ły wi ce mi ni ster i mi ni ster spraw 
we wnętrznych i administracji, dwu krot nie szef Biu ra Bez pie czeń -
stwa Na ro do we go. 

Uro dził się 15 mar ca 1966 ro ku we Wro cła wiu. W 1989 r. ukoń -
czył Wy dział Hi sto rii na Uni wer sy te cie Wro cław skim. Był sze fem
ochro ny stu denc kich straj ków z 1988 r. na uni wer sy te cie.

Był jed nym z pierw szych ab sol wen tów Kra jo wej Szko ły Ad mi ni -
stra cji Pu blicz nej. Z Le chem Ka czyń skim współ pra co wał w Naj -
wyż szej Izbie Kon tro li i w war szaw skim ra tu szu, gdzie od po wia dał
za bez pie czeń stwo, za rzą dza nie kry zy so we i wdra ża nie wy dzia łów
ob słu gi miesz kań ców. W rzą dzie PiS Wła dy sław  Sta siak był wi ce -
mi ni strem, a póź niej mi ni strem SWiA. Pre zy denc ką kan ce la rią kie -
ro wał od koń ca lip ca 2009 roku. Nie na le żał do żad nej par tii. 

20 kwiet nia 2010 r. Wła dy sław Sta siak zo stał po cho wa ny
na war szaw skich Po wąz kach Woj sko wych. W cza sie mszy żałobnej
w ko ście le aka de mic kim św. An ny od czy ta no po sta no wie nie o od -
zna cze niu zmar łe go Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. �

Cześć Je go pa mię ci! 
IRENA FEDOROWICZ
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10 kwietnia 2010 r. – okolice cywilno-wojskowego lotniska Siewiernyj
koło Smoleńska – wrak polskiego tupolewa dogasa

10 kwietnia 2010 r. – na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu krzesła
prezydenckiej delegacji pozostały puste

11 kwietnia 2010 r., Smoleńsk – rosyjscy żołnierze wnoszą na pokład
specjalnego samolotu trumnę  z ciałem polskiego prezydenta
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� Bi skup Ta de usz Pło ski 1956–2010

Zawsze był z ludźmi, blisko ich trosk, gotów każdemu
poświęcić swój czas. Od pięciu i pół roku był biskupem
polowym Wojska Polskiego, od dwóch i pół roku
sprawował pieczę nad duszpasterstwem Policji. 

W so bo tę 10 kwiet nia 2010 r. od le ciał do Smo leń ska, aby prze -
wod ni czyć ce le brze na ka tyń skim cmen ta rzu. Dzień wcze -
śniej mo dlił się na dzie dziń cu Ko men dy Głów nej Po li cji

za po li cjan tów II Rze czy po spo li tej – ofia ry zbrod ni ka tyń skiej, za ro -
dzi ny po mor do wa nych, pro sił o ła skę prze ba cze nia dla spraw ców
mor du. 

Do Ka ty nia le ciał z przy go to wa nym tek stem ho mi lii pt. „Trze ba
bar dziej słu chać Bo ga niż lu dzi”. Czy nie pró bu je my za bar dzo do pa -
so wy wać się do ludz kich po glą dów, usi łu jąc na sze do świad cze nie wci -
snąć w ra my po praw no ści spo łecz nej i po li tycz nej? – chciał za py tać

nad gro ba mi pol skich ofi ce rów. – Czy nie ła twiej nam od rzu cać do wo -
dy Bo że go dzia ła nia, by le tyl ko za cho wać swój, czę sto bu do wa ny la ta mi,
wi ze ru nek w pra cy czy to wa rzy stwie… Bóg jed nak ocze ku je od nas cze -
goś in ne go… (…) Być mo że dzi siaj wy rzu ca nam brak wia ry, To bie
i mnie wła śnie po to, aby po słać nas z mi sją gło sze nia Do brej No wi ny,
na wet do tych, któ rzy co raz bar dziej otwar cie sprze ci wia ją się te mu co
Bo że… Pa mię taj, że w ta kiej sy tu acji bar dziej trze ba słu chać Bo ga niż
lu dzi…

Chciał po wie dzieć też o praw dzie, któ ra wy zwa la, chciał przy po -
mnieć po stać ks. pra ła ta Zdzi sła wa Pesz kow skie go i Oj ca Świę te go
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Bardziej słuchać
Boga niż ludzi

Ostatnie zdjęcie biskupa Płoskiego: w przeddzień katastrofy, 
9 kwietnia modlił się na dziedzińcu KGP

Pogrzeb biskupa Tadeusza Płoskiego w Katedrze Polowej WP w Warszawie
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Ja na Paw ła II i ich apel o prze ba cze nie. O pa mięć, ale i o prze ba cze -
nie wła śnie… 

Nie do wie my się już ni gdy, co po wie dział by po li cjan tom na cmen -
ta rzu w Mied no je we wrze śniu. 

Z Po li cją bi skup Pło ski zwią za ny był od 2007 r., kie dy to pod -
czas 341. Ze bra nia Ple nar ne go Epi sko pa tu Pol ski, ob ra du ją ce go
w dniach 2–3 paź dzier ni ka, zo stał wy bra ny de le ga tem Kon fe ren cji
Epi sko pa tu Pol ski ds. Dusz pa ster stwa Po li cji. Za stą pił bp. Ma ria na
Du sia, któ ry przez po przed nie dwa na ście lat peł nił funk cję kra jo we -
go dusz pa ste rza Po li cji. 

Je go Eks ce len cja Ta de usz Pło ski miał ty tuł pro fe so ra dok to ra ha -
bi li to wa ne go i sto pień ge ne ra ła dy wi zji. Od paź dzier ni ka 2004 r. był
bi sku pem po lo wym Woj ska Pol skie go. 

Uro dził się 9 mar ca 1956 r. w Lidz bar ku War miń skim. W 1976 r.
wstą pił do se mi na rium w Olsz ty nie, a w 1982 r. przy jął świę ce nia
ka płań skie. Stu dio wał pra wo ka no nicz ne na KUL. W 1986 r. pod -
jął pra cę w Ku rii Bi sku piej i w Są dzie Bi sku pim Die ce zji War miń -
skiej. W la tach 1986–92 był re dak to rem na czel nym „War miń skich
Wia do mo ści Die ce zjal nych”. W 1992 r. zo stał od de le go wa ny do Or -
dy na ria tu Po lo we go Woj ska Pol skie go, gdzie po cząt ko wo był no ta -
riu szem, a na stęp nie sze fem Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii
Po lo wej. Był pierw szym ka pe la nem woj sko wym, któ ry ukoń czył Po -
dy plo mo we Stu dium Ope ra cyj no -Stra te gicz ne w Aka de mii 
Obro ny Na ro do wej. Był dzie ka nem Nad wi ślań skich Jed no stek Woj -
sko wych MSWiA, a po ich roz wią za niu ka pe la nem, a wkrót ce 
tak że dzie ka nem BOR. W la tach 1995–2001 był re dak to rem na -
czel nym „Na szej Służ by”, dwu ty go dni ka wy da wa ne go przez Or dy -
na riat Po lo wy WP. 

Bli ski nam, dzien ni ka rzom – był ko re spon den tem Ra dia Wa ty kań -
skie go i Ka to lic kiej Agen cji In for ma cyj nej. Był tak że kra jo wym dusz -
pa ste rzem kom ba tan tów i de le ga tem KEP ds. Dusz pa ster stwa
Har ce rzy. Spra wo wał rów nież pie czę du cho wą nad Służ bą Cel ną
i Stra żą Ochro ny Ko lei, któ re zo sta ły włą czo ne do Or dy na ria tu Po lo -
we go w Pol sce. 

Wy kła dał pra wo wy zna nio we na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma -
zur skim. 10 ma ja 2005 r. pod czas ćwi czeń żoł nie rzy GROM wy ko nał
skok ze spa do chro nem z wy so ko ści 4000 m. Wcho dził w skład Ra dy
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa i Ra dy Po wier ni czej Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go. 

Uho no ro wa ny był wie lo ma od zna cze nia mi pań stwo wy mi i przy -
zna wa ny mi przez in sty tu cje ży cia pu blicz ne go. Otrzy mał m.in. Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło ty Me dal za Za słu gi dla
Po li cji, a 21 lu te go 2010 r. zo stał od zna czo ny Srebr nym Me da lem
Se na tu RP „w uzna niu za sług dla Rze czy po spo li tej Pol skiej i dla bu -
do wy au ten tycz ne go ru chu har cer skie go w szcze gól no ści w ra mach
Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy”. 

Bi skup Pło ski po śmiert nie zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man dor -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski i awan so wa ny do stop nia ge ne ra ła
bro ni. Pod czas na bo żeń stwa ża łob ne go prze wod ni czą cy Ko mi sji Epi -
sko pa tu Pol ski abp Jó zef Mi cha lik po wie dział: 

– Go dzi ny śmier ci się nie wy bie ra, ale mą dry czło wiek ko rzy sta
z ta kich sy tu acji, by wciąż po rząd ko wać swo je ży cie w per spek ty wie
wiecz no ści. 

19 kwiet nia 2010 r. bp Ta de usz Pło ski po cho wa ny zo stał w Ka te -
drze Po lo wej WP przy ul. Dłu giej w War sza wie. 

Ostat nie sło wa ho mi lii bi sku pa Pło skie go w Ka ty niu miały brzmieć
Świę ty Bo że! Świę ty Moc ny! Świę ty a Nie śmier tel ny! – zmi łuj się
nad na mi. Od po wie trza, gło du, ognia i woj ny – wy baw nas Pa nie.
Od na głej i nie spo dzie wa nej śmier ci – za cho waj nas Pa nie. My grzesz -
ni Cie bie Bo ga pro si my – wy słu chaj nas Pa nie. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
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11 kwietnia, ok. godz. 17.00, Warszawa, ul. Senatorska – Prezydent RP
Lech Kaczyński wraca do Pałacu Prezydenckiego. Kondukt eskortuje
policyjna asysta, a towarzyszą mu tysiące warszawiaków

10/11 kwietnia 2010 r., Warszawa – przed Pałacem Prezydenckim 
zniczy wciąż przybywa

13 kwietnia 2010 r., Warszawa – karawan z trumną Pierwszej Damy
na Krakowskim Przedmieściu
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� Andrzej Przewoźnik 1963–2010

Od 18 lat stał na czele Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. To w dużej mierze jego
osobistym staraniem otwarto w 2000 r.
cmentarze wojenne ofiar zbrodni katyńskiej,
w tym ten najważniejszy dla policjantów –
w Miednoje. 

Był czło wie kiem skrom nym, bar dzo pra co wi tym, z po -
czu ciem mi sji. Ode rwa ny od pra cy stric te hi sto rycz nej
su mien nie re ali zo wał za da nia w służ bie pań stwu. 

An drzej Prze woź nik uro dził się 13 ma ja 1963 r. Zgi nął
10 kwiet nia br. w ka ta stro fie pre zy denc kie go sa mo lo tu

TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM POLICJA 997       maj 2010 r.14

Pamięć
przetrwa

Andrzej Przewoźnik obecny był na wielu policyjnych uroczystościach. 
11 kwietnia 2008 r., przed gmachem KGP, wręczał medale ,,Za Zasługi dla
Policji” potomkom policjantów pomordowanych w zbrodni katyńskiej

27 kwietnia 2010 r., po mszy żałobnej w Katedrze Polowej WP, Andrzej Przewoźnik został pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych

pod Smo leń skiem, gdy le ciał na ob cho dy 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej.
Uro czy sto ści przy go to wa no na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Ka ty niu,
któ ry zo stał otwar ty dzie sięć lat wcze śniej dzię ki sta ra niom RO PWiM. 
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An drzej Prze woź nik w 1988 r. ukoń czył stu dia hi -
sto rycz ne na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko -
wie. W la tach 80. ub.w. za an ga żo wa ny był
w dzia łal ność kon spi ra cyj nej „So li dar no ści”. Po 1989 r.
zdo był man dat rad ne go w kra kow skiej dziel ni cy Zwie -
rzy niec. W 1990 r. roz po czął pra cę w Urzę dzie Wo je -
wódz kim w Kra ko wie. Od 1 wrze śnia 1992 do śmier ci
był se kre ta rzem RO PWiM. 

W 2005 r. był jed nym z naj po waż niej szych kan dy -
da tów na sta no wi sko pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej. Po zo stał jed nak na cze le ra dy, pra cu jąc
nad upa mięt nie niem wszyst kich miejsc pa mię ci na -
zna czo nych krwią Po la ków. Za naj więk sze suk ce sy
An drze ja Prze woź ni ka uznać na le ży: do pro wa dze nie
do re no wa cji Cmen ta rza Obroń ców Lwo wa oraz
otwar cie Pol skich Cmen ta rzy Wo jen nych w Ka ty niu,
Char ko wie i Mied no je. To on czu wał nad przy go to -
wa niem te go rocz nych ob cho dów upa mięt nie nia
zbrod ni ka tyń skiej. 

Był re dak to rem na czel nym cza so pi sma hi sto rycz -
ne go „Nie pod le głość”, au to rem fa cho wych pu bli ka -
cji – m.in. książ ki „Ge ne rał Nil”, na pi sa nej wspól nie
z prof. Ada mem Strzem bo szem. 

Uho no ro wa ny był wie lo ma me da la mi i na gro da mi,
tak że przy zna wa ny mi za gra ni cą. 

Był człon kiem Ra dy Mu ze al nej Mu zeum Nie pod -
le gło ści w War sza wie, Cen tral ne go Mu zeum KL 
Au schwitz -Bir ke nau w Oświę ci miu -Brze zin ce, 
wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Mu zeum Woj ska Pol -
skie go, człon kiem Ra dy Pro gra mo wej Mu zeum 
Po wsta nia War szaw skie go. Rok te mu zo stał po wo-
ła ny na człon ka pierw szej ka den cji Ra dy Mu -
zeum II Woj ny Świa to wej w Gdań sku, a po tem
wy bra ny na jej se kre ta rza. 

Mi mo na wa łu za jęć za wsze znaj do wał czas dla
dzien ni ka rzy. Pa mię tam, jak ro bi łem z nim wy wiad
jesz cze dla „Ga ze ty Po li cyj nej” przy oka zji otwar cia
ne kro po lii w Mied no je. W po ło wie 2000 roku mó wił
na za koń cze nie na sze go spo tka nia: „Jest jesz cze jed -
na spra wa, któ ra wy wo łu je pe wien nie po kój – to
spra wa śledz twa ka tyń skie go, któ re utknę ło w mar -
twym punk cie. Wie my, że spraw cy tej rze zi nie ży ją,
ale ro dzi ny po mor do wa nych, śro do wi ska ka tyń skie
i my, jako Po la cy, ocze ku je my na zwa nia tej zbrod ni
po imie niu…”. 

Czte ry la ta póź niej Ro sja umo rzy ła śledz two, a de -
cy zję o umo rze niu utaj ni ła. Mi nę ło 10 lat i spra wa
na dal tkwi ła w miej scu. Ro sja nie na zwa ła mor du ka -
tyń skie go zbrod nią.

Andrzej Przewoźnik jest wśród tych, któ rzy wal czy -
li o god ne uczcze nie zbrod ni ka tyń skiej za ży cia. Tak -
że swo ją śmier cią przy czy nił się do jej upa mięt nie nia. 

Po śmiert nie od zna czo ny zo stał Krzy żem Wiel kim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

Cia ło An drze ja Prze woź ni ka wró ci ło do Pol ski
w ostat nim trans por cie ofiar ka ta stro fy pre zy denc -
kie go sa mo lo tu 23 kwiet nia br. 

Zo stał po cho wa ny 27 kwiet nia 2010 r. na war szaw -
skich Po wąz kach Woj sko wych. Zo sta wił żo nę i dwie
cór ki. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

maj 2010 r.       POLICJA 997 TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM 15

14 kwietnia 2010 r., Warszawa – trumny Lecha i Marii Kaczyńskich wystawiono 
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego

14 kwietnia 2010 r. – takiego konduktu Warszawa dotąd nie widziała. O zmierzchu 
z Wojskowego Lotniska Okęcie wyruszyła kawalkada 30 karawanów. Zmierzała 
do hali Torwaru zamienionej w kaplicę, gdzie przy trumnach czuwały rodziny 
ofiar smoleńskiej katastrofy
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� Ksiądz Andrzej Kwaśnik 1956–2010

Uśmiechnięty, serdeczny, pełen energii – takim
zapamiętamy księdza Kwaśnika. Jego śmiech zarażał,
a liczba spraw, którymi się zajmował, przyprawiała
o zawrót głowy. 

DoKa ty nia miał je chać ko le ją, ale spie szył się na Ja sną Gó rę.
Tam, jak co ro ku w Nie dzie lę Mi ło sier dzia Bo że go mia ła
do trzeć piel grzym ka Ro dzin Ka tyń skich. 

9 kwiet nia uczest ni czył w ka tyń skich uro czy sto ściach w Ko men -
dzie Głów nej Po li cji. Wraz z Kry sty ną Bry dow ską, wi ce pre zes Fe de -
ra cji Ro dzin Ka tyń skich, skła dał wie niec przed obe li skiem „Po le głym
Po li cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol ska”. Po po łu dniu po je chał jesz cze
do Sta rej Iwicz nej, aby po bło go sła wić mał żeń stwo swo ich daw nych
pa ra fian. Na stęp ne go dnia wcze snym ran kiem wsiadł do pre zy denc -
kie go sa mo lo tu, któ ry od le ciał do Smo leń ska… 
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Zawsze z Policją

Ksiądz Andrzej podczas ubiegłorocznych VIII Jasnogórskich Spotkań
Policji 27 września 2009 r.

Ksiądz Andrzej Kwaśnik został pochowany w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej
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Ksiądz ka no nik An drzej Kwa śnik uro dził się 10 li sto pa -
da 1956 r. w War sza wie. Świę ce nia ka płań skie przy jął w 1984
roku. Pra co wał w War ce, Prusz ko wie, na war szaw skim Ra kow -
cu. Od 1995 do 2007 r. był pro bosz czem w pa ra fii pw. Ze sła -
nia Du cha Świę te go w Sta rej Iwicz nej ko ło War sza wy. To tu
je go lo sy zwią za ły się z Po li cją. Był ka pe la nem sto łecz ne go
Od dzia łu Pre wen cji Po li cji w po bli skiej Iwicz nej, ka pe la nem
War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939, sto -
wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na”, ko men dy po wia to wej w Pia -
secz nie, po tem tak że Ko men dy Sto łecz nej Po li cji i Fe de ra cji
Ro dzin Ka tyń skich. Ksiądz Kwa śnik był też ka pe la nem mo to -
cy kli stów.

Pa ra fia w Iwicz nej za wsze tęt ni ła ży ciem. Od pust pa ra fial -
ny był wiel kim wy da rze niem. W Zie lo ne Świąt ki ksiądz An -
drzej or ga ni zo wał wspa nia ły fe styn, któ ry co ro ku gro ma dził
rze sze wier nych. By ły wy stę py or kie stry po li cyj nej, po ka zy
spraw no ści sto łecz nych funk cjo na riu szy, po li cyj na gro chów -
ka… To wszyst ko zbli ża ło Policję do spo łe czeń stwa. Ksiądz
An drzej miał cu dow ne ta len ty or ga ni za cyj ne. W ko ście le od -
by wa ły się wie czo ry po ezji, kon cer ty, wy sta wy fo to gra fii i ma -
lar stwa, wy kła dy o sztu ce, od czy ty na uko we. Przy ple ba nii
dzia ła ły kół ka za in te re so wań, pro wa dzo no na wet warsz ta ty
dzien ni kar skie! 

Pod czas jed nej z piel grzy mek do Mied no je przy wiózł zie -
mię z cmen ta rzy ska, gdzie le ży po nad 6 tys. po li cjan tów za -
mor do wa nych przez So wie tów. Wio sną 2002 r. od by ła się
w pa ra fii wiel ka uro czy stość ku czci po mor do wa nych, a zie -
mię z Mied no je prze nie sio no do krzy ża mi syj ne go. 

Ze Sta rej Iwicz nej ks. Kwa śnik tra fił do pa ra fii pw. św. Ta -
de usza Apo sto ła na war szaw skiej Sa dy bie, gdzie zo stał pro -
bosz czem. Tu tak że pręż nie włą czył się w ży cie no wej
wspól no ty, nie re zy gnu jąc z do tych cza so wej po słu gi dla śro do -
wi ska po li cyj ne go i motocyklistów. W 2007 r. zo stał wi ce dzie -
ka nem de ka na tu wi la now skie go, a w 2008 r. ka pe la nem
Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. Po śmier ci ks. Pesz kow skie go za -
stą pił go ja ko prze wod nik du cho wy Ro dzin Ka tyń skich. 

Uro czy sto ści po grze bo we ks. An drze ja Kwa śni ka roz po czę -
ły się 19 kwiet nia w pa ra fii na Sa dy bie. Ko ściół nie mógł po -
mie ścić wszyst kich, któ rzy przy szli po mo dlić się za je go
du szę. Asy sta po li cyj na, pocz ty sztan da ro we, war ta przy trum -
nie, mun du ro wa or kie stra, po tem czu wa nie przy zmar łym. 
Po grzeb od był się na stęp ne go dnia w Świą ty ni Opatrz no ści
Bo żej na wi la now skich bło niach. Ks. Kwa śnik zo stał po śmiert -
nie od zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia 
Pol ski. 

Zo stał po cho wa ny ra zem z dwo ma in ny mi ka pła na mi, któ -
rzy tak że le cie li pre zy denc kim sa mo lo tem. W kryp cie wi la -
now skiej świą ty ni spo czę li tak że: ks. Zdzi sław Król
– po stu la tor pro ce su be aty fi ka cyj ne go ks. Je rze go Po pie łusz -
ki, przez 20 lat czło nek Rady Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -
czeń stwa, ka pe lan War szaw skiej Ro dzi ny Ka tyń skiej, oraz ks.
Jó zef Jo niec – pre zes Sto wa rzy sze nia „Pa ra fia da”, ini cja tor
i or ga ni za tor ak cji „Ka tyń… Oca lić od za po mnie nia”, któ ra
po le ga ła na sa dze niu dę bów pa mię ci ku czci ofiar zbrod ni ka -
tyń skiej. 

Do kryp ty w Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej, z po wo du prac
bu dow la nych, moż na przyjść tyl ko w so bot nie po po łu dnia
i przez ca łą nie dzie lę. Gru py zor ga ni zo wa ne mo gą, po wcze -
śniej szym umó wie niu, przy być w in nym ter mi nie. 

Księ że An drze ju, bar dzo bę dzie nam Cie bie bra ko wa ło… �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
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15 kwietnia 2010 r. – honory oddają prezydenckiej parze szefowie Policji.
Od lewej: nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, gen. insp. Andrzej Matejuk,
insp. Andrzej Trela (nadinsp. Waldemar Jarczewski czuwał wtedy nad
przygotowaniami uroczystości pogrzebowych w Krakowie)

16 kwietnia 2010 r., Warszawa – honorową wartę przy trumnie 
Prezydenta RP pełnią policjanci

17 kwietnia 2010 r. – na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się
uroczystości patriotyczne i religĳne poświęcone pamięci 96 ofiar
katastrofy
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W stan go to wo ści po sta wie ni zo sta li przez
Głów ny Sztab Po li cji, współ pra cu ją cy
z Rzą do wym Cen trum Bez pie czeń stwa.

Na tych miast przy stą pi li do pra cy. Już w so bo -
tę 10 kwiet nia sze ściu po li cyj nych psy cho lo gów
do łą czy ło w Te re spo lu do pa sa że rów po cią gu,
któ rym wra ca li do kra ju kom ba tan ci, ro dzi ny po -
mor do wa nych w 1940 ro ku, par la men ta rzy ści,
współ pra cow ni cy ofiar ka ta stro fy. 

WSPAR CIE
W sy tu acjach kry zy so wych za da niem psy cho lo -
gów jest szyb ka re ak cja.

– Na po cząt ku naj waż niej sze jest wspar cie
emo cjo nal ne – mó wi Iza be la So lar ska z KGP,
któ ra ko or dy no wa ła pra cę po li cyj nych psy cho -
lo gów. – Cza sa mi po le ga ono na tym, że by z tą
oso bą być, chwi lę po roz ma wiać, po trzy mać
za rę kę, wy słu chać, a cza sa mi wy star czy tyl ko
po dać ka wę, her ba tę, chu s tecz ki hi gie nicz ne.
Za wsze jed nak na le ży pa mię tać, że ta kie wy da -
rze nia, któ re my, psy cho lo dzy, na zy wa my trau -
ma tycz ny mi, mo gą w przy szło ści po zo sta wić
ślad w psy chi ce. Wte dy mo że być po trzeb -
na dłu go fa lo wa po moc spe cja li sty: psy cho lo ga,
psy chia try. Za wsze w kon tak tach z oso ba mi po -
szko do wa ny mi, ro dzi na mi ofiar, prze ka zu je my
in for ma cje na te mat moż li wych skut ków zda -
rze nia oraz sta ra my się wska zać miej sca, w któ -
rych póź niej bę dą mo gły zna leźć pro fe sjo nal ną
po moc.

Psy cho lo go wie po li cyj ni to wa rzy szy li ro dzi -
nom ofiar ka ta stro fy pod czas iden ty fi ka cji
zwłok. Z pierw szą gru pą, któ ra po le cia ła do Mo -
skwy w nie dzie lę, by ło czte rech psy cho lo gów
(trzech z KWP w Ło dzi i je den z KSP), w dru -
giej (wy le cia ła do Mo skwy w po nie dzia łek) pię -
ciu (wszy scy z KWP w Ka to wi cach).

– Wy bra li śmy oso by ma ją ce naj więk sze do -
świad cze nie w te go ro dza ju dzia ła niach, wie -
dzie li śmy, że sto ją przed ni mi naj trud niej sze
za da nia – do da je Iza be la So lar ska. – Psy cho lo dzy
ci przez ca ły pro ces iden ty fi ka cji by li z ro dzi na -
mi ofiar. Naj dłuż sza pro ce du ra trwa ła 12 go dzin:
roz mo wy ze śled czy mi ro syj ski mi, prze glą da nie
rze czy ofia ry, wresz cie pra ca nad tym, aby do ko -
nać koń co wej iden ty fi ka cji.

Psy cho lo go wie po ma ga ją cy ro dzi nom w iden -
ty fi ka cji zwłok po po wro cie do kra ju zo sta li wy -
co fa ni z dal szych dzia łań. Oni rów nież otrzy ma li
wspar cie psy cho lo gicz ne i uczest ni czy li w pro -
ce du rach od re ago wa nia.
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Ponad 50 psychologów policyjnych
z całego kraju niosło wsparcie 
bliskim ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem. 24 godziny na dobę
byli do dyspozycji ich rodzin,
współpracowników, znajomych.

Śpij, mężny

Adwokat, redaktor naczelny miesięcznika
„Palestra”, wiceprzewodniczący Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Brat me go oj ca, pol ski ofi cer i osad nik na Wo ły niu, zo stał za mę czo ny w ła grze w Ko -
tła sie. Cia ło wrzu co no do ja kie goś do łu. Od wcze snej mło do ści mo im pra gnie niem by ło,
by zna leźć się tam, gdzie do ko na no ma sa kry Po la ków o ży cio ry sach po dob nych do Je go –
mó wił kil ka lat te mu Sta ni sław Mik ke w wy wia dzie dla „Ga ze ty Po li cyj nej” (po -
przed nicz ki mie sięcz ni ka „Po li cja 997”).

Od sa me go po cząt ku – od 1991 ro ku – uczest ni czył w pra cach eks hu ma cyj nych
w Char ko wie, Mied no je, Ka ty niu.

Opo wia dał, że naj trud niej by ło w Mied no je, gdzie po grze ba ni zo sta li przede
wszyst kim po li cjan ci II Rze czy po spo li tej. I gdzie za cho wa ły się szcząt ki po mor do -
wa nych Po la ków. Ma ło kto przy pusz czał, że po z gó rą pół wie ku eks hu mo wa ne bę dą całe
zwło ki w tak zwa nej prze mia nie tłusz czo wo -wo sko wej. W nie któ rych przy pad kach roz -
po znać moż na by ło ry sy twa rzy. Za cho wa ły się po li cyj ne mun du ry, od zna ki Po li cji Pań -
stwo wej i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go. Znaj do wa li śmy klu cze, li sty od naj bliż szych.
To, co to wa rzy szy ło nie tyl ko mnie, ale wie lu oso bom uczest ni czą cym w ka tyń skich eks hu -
ma cjach, moż na okre ślić dwo ma sło wa mi – ogrom ny ból.

Nie zwy kle cie pło wy ra żał się o funk cjo na riu szach Po li cji, któ rzy uczest ni czy li
w pra cach eks hu ma cyj nych. Wy ka za li się nie tyl ko wiel ką wie dzą, zna ko mi tym przy go -
to wa niem, ale tak że ogrom nym za an ga żo wa niem. By li wśród nich lu dzie, któ rzy swo im
po świę ce niem za słu ży li na sło wa naj wyż sze go uzna nia.

Owo cem je go wy jaz dów do Ka ty nia, Mied no je, Char ko wa by ły licz ne pu bli ka cje,
ar ty ku ły pra so we oraz książ ki, m.in. „Śpĳ, męż ny” – zna ko mi ta re la cja z prac eks -

hu ma cyj nych. To
rów nież swo iste go
ro dza ju do ku ment
o sta nie świa do -
mo ści Po la ków,
Ro sjan i Ukra iń -
ców pod ko -
niec XX wie ku,
zwłasz cza tych,
któ rzy ze tknę li się
z praw dą o zbrod -
ni ka tyń skiej. 

Je mu sa me mu
trud no by ło zro zu -
mieć obo jęt ność
nie któ rych wo bec
tych tra gicz nych
fak tów hi sto rycz -

nych. Je śli chce my my śleć o za cho wa niu na szej na ro do wej toż sa mo ści w jed no czą cej się
Eu ro pie, to mu si my mieć świa do mość, że bez współ dzia ła nia w tym za kre sie bar dzo róż -
nych in sty tu cji bę dzie my tę toż sa mość za tra cać w per spek ty wie naj bliż szych dzie się cio le ci. �

Cześć Je go pa mię ci!

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

� Stanisław Mikke 1947–2010

Stanisław Mikke, po mszy żałobnej w Katedrze Polowej WP, został
pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych 26 kwietnia 2010 r. 
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Pod czas iden ty fi ka cji zwłok obec ni by li też ro -
syj scy psy cho lo go wie.

– Ich za da niem by ło aran żo wa nie pro ce su
iden ty fi ka cji w ta ki spo sób, aby ro dzi ny po nio -
sły moż li wie naj mniej sze kosz ty emo cjo nal ne –
opo wia da li psy cho lo go wie po po wro cie z Mo -
skwy. – Są świet ny mi i bar dzo za an ga żo wa ny mi
w to, co ro bią fa chow ca mi. Współ pra co wa ło
nam się bar dzo do brze, mi mo ba rie ry ję zy-
ko wej.

Psy cho lo go wie po li cyj ni peł ni li rów nież ca ło -
do bo we dy żu ry w Cen trum Wspar cia dla ro dzin
ofiar, któ re zor ga ni zo wa no w ho te lu No vo tel,
a póź niej w ha li war szaw skie go Tor wa ru, gdzie
zło żo ne zo sta ły trum ny z cia ła mi. To tam, bez
ka mer i re flek to rów, ro dzi ny że gna ły bli skich.
By li z ro dzi na mi ofiar tak że w Ho te lu Ła zien -
kow skim, w któ rym za kwa te ro wa no uczest ni -
ków so bot niej mszy ża łob nej na pla cu mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go.

Od tra gicz nej so bo ty 10 kwiet nia psy cho lo go -
wie peł ni li dy żu ry w Rzą do wym Cen trum Bez -
pie czeń stwa. Ode bra li wie le te le fo nów od
po trze bu ją cych wspar cia. Je śli ktoś z bli skich
ofiar ka ta stro fy po trze bo wał po mo cy i chciał
spo tkać się in dy wi du al nie, na tych miast docierał
do nie go psy cho log.

CO DA LEJ?
– Na sze do tych cza so we wspar cie mia ło cha rak -
ter do raź ny – mó wi Iza be la So lar ska. – Jed nak
peł na po moc psy cho lo gicz na to pro ces dłu go -
fa lo wy. Do ce lo wym miej scem, gdzie na le ży jej
szu kać, po win ny być ośrod ki in ter wen cji kry -
zy so wej w miej scu za miesz ka nia, o czym tak że
in for mo wa li śmy oso by, z któ ry mi mie li śmy kon -
takt. Przed bli ski mi ofiar ka ta stro fy jesz cze
wie le trudnych chwil, nie któ rzy z nich z pew -
no ścią bę dą chcie li sko rzy stać wła śnie z dłu go -
fa zo we go wspar cia, mo że te ra pii. Pro ces ża ło by
trwa śred nio rok – cza sa mi mo że być dłuż szy –
to za le ży od cech in dy wi du al nych oso by, jej do -
świad czeń ży cio wych, śro do wi ska, w któ rym
ży je. Je śli ro dzi ny ofiar bę dą mia ły za pew nio ne
po czu cie bez pie czeń stwa ma te rial ne go – do ty -
czy to szcze gól nie tych ro dzin, w któ rych po -
zo sta ły dzie ci, nie pra cu ją ca żo na – je śli bę dą
mieć wo kół sie bie bli skich, któ rzy bę dą ich
wspie rać, bę dzie im ła twiej prze trwać ten cięż -
ki czas.

Psy cho lo go wie po li cyj ni nie ukry wa ją, że po -
dob nie jak ca łe spo łe czeń stwo, ich rów nież emo -
cjo nal nie do tknę ła tra ge dia pod Smo leń skiem.

– Każ dy z nas na swój spo sób prze ży wał tę po -
twor ną tra ge dię na ro do wą – mó wi Iza be la So lar -
ska. – I każ dy chciał od dać hołd jej ofia rom.
Lu dzie po kil ka na ście go dzin sta li w ko lej kach,
by schy lić gło wy przed trum na mi. My, ja ko Po li -
cja, mo gli śmy od dać hołd, ro biąc naj le piej to,
do cze go je ste śmy po wo ła ni. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Tyl ko pra cą
mo gli śmy 
od dać im hołd
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Ope ra cja „Pa mięć”
Nad kom. Krzysz tof Buj now ski – na czel nik Wy dzia -

łu Ru chu Dro go we go Ko men dy Sto łecz nej Po li cji:

– Wśród po li cyj nych służb za an ga żo wa nych w dzia ła nia
za bez pie cza ją ce uro czy sto ści ża łob ne i po grze bo we ofiar ka -
ta stro fy lot ni czej pod Smo leń skiem waż ną ro lę ode gra ła po -
li cja ru chu dro go we go. Na sze za da nia, uję te w za ło że niach
ope ra cji „Pa mięć”, ko or dy no wa nej przez KSP, spro wa dza ły
się przede wszyst kim do za bez pie cze nia tras prze jaz du kon -
duk tów po grze bo wych, asy sty ho no ro wej ofia rom tra ge dii
do miejsc ce re mo nii po że gnal nych i po chów ków oraz za -
pew nie nia po rząd ku i płyn no ści ru chu w re jo nach przy le -
głych do miejsc uro czy sto ści. Oczy wi ście, nikt nie zwol nił
po li cjan tów z za dań sta łych, czy li ob słu gi wa nia bie żą cych
zda rzeń dro go wych, gdy by ta kie za ist nia ły. Na szczę ście,
w re jo nach za pla no wa nych tras prze jaz du kon duk tów, jak
rów nież miejsc od da wa nia hoł du ofia rom tra ge dii, nie od no -
to wa li śmy żad nych te go ty pu zda rzeń. Po sta wa na szych ro -
da ków uczest ni czą cych w tych smut nych uro czy sto ściach
by ła pod każ dym wzglę dem wzo ro wa.

Są dzę, że rów nież po li cjan ci ru chu dro go we go – choć
po raz pierw szy zna leź li się w tak trau ma tycz nych sy tu -
acjach – za cho wa li się god nie, z wiel ką kul tu rą i wy czu ciem,
ade kwat nie do za ist nia łych oko licz no ści. Szcze gól ne sło wa
uzna nia na le żą się funk cjo na riu szom z Mo to cy klo wej Asy -
sty Ho no ro wej na sze go wy dzia łu, któ rym wie lo krot nie przy -
szło to wa rzy szyć ofia rom ka ta stro fy lot ni czej. Tu li czy ło się
nie tyl ko mi strzow skie opa no wa nie ma szy ny, ale rów nież
opa no wa nie stre su, nie unik nio ne go w tak dra ma tycz nych
oko licz no ściach. Tej służ by na pew no nie za po mną do koń -
ca ży cia.

W ope ra cji „Pa mięć” wzię li udział wszy scy funk cjo na riu -
sze WRD KSP. Do dat ko wo za si li li nas słu cha cze Cen trum
Szko le nia Po li cji w Le gio no wie oraz po li cjan ci ru chu dro -
go we go z ko mend po wia to wych woj. ma zo wiec kie go. By li -
śmy we wszyst kich miej scach uro czy sto ści: na lot ni sku
Okę cie, na pla cu Pił sud skie go, przed Pa ła cem Pre zy denc -
kim na Kra kow skim Przed mie ściu, na tra sach prze jaz du
kon duk tów, miej scach ce re mo nii ko ściel nych. To wa rzy szy -
li śmy na szym tra gicz nie zmar łym ro da kom aż do miejsc ich
wiecz ne go spo czyn ku.

not. J. Pac.

Kry mi na li sty cy w Ro sji
– O 10.30 w dniu ka ta stro fy w CLK od by li śmy na ra dę –

mó wi pod insp. Pa weł Ry bic ki, dy rek tor Cen tral ne go

La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP. – Sta wi li się
wszy scy na czel ni cy wy dzia łów. Po nie waż spo dzie wa li śmy
się róż nych po le ceń, opra co wa li śmy kil ka sce na riu szy w za -
leż no ści od te go, ja cy spe cja li ści bę dą po trzeb ni i gdzie
przyj dzie im pra co wać. Nie dłu go póź niej kie row nic two
KGP prze ka za ło nam in for ma cję, że po trzeb ni są eks per ci
do iden ty fi ka cji zwłok. Za de cy do wa li śmy więc, że naj bar -
dziej przy dat ni bę dą pra cow ni cy Wy dzia łu Bio lo gii na sze go
la bo ra to rium. Bio rąc pod uwa gę do świad cze nie, któ re pol -
scy po li cjan ci zdo by li pod czas iden ty fi ka cji zwłok w wy ni -
ku ude rze nia tsu na mi w Taj lan dii w 2004 r., po sta no wi li śmy

17 kwietnia 2010 r., Warszawa – trumny z ciałami prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej na armatnich lawetach są
przewożone z Pałacu Prezydenckiego do archikatedry warszawskiej

18 kwietnia 2010 r., Warszawa – po siódmej rano rozpoczyna się ostatnia
droga pary prezydenckiej przez stolicę – policjanci eskortują trumny na
wojskowe lotnisko, skąd odlecą do Krakowa

18 kwietnia 2010 r. – kondukt z trumnami Lecha i Marii Kaczyńskich na ulicach
Krakowa
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wzmoc nić eki pę o tech ni ków kry mi na li sty ki z Ko men dy
Sto łecz nej Po li cji. Na stęp ne go dnia trzy oso by z Wy dzia łu
Bio lo gii CLK KGP i czte ry z Ko men dy Sto łecz nej Po li cji
wy le cia ły do Mo skwy. Wró ci ły po ty go dniu. 

– Od nas po le cia ły do Mo skwy czte ry oso by – mó wi 
mł. insp. To masz Bed na rek, na czel nik La bo ra to rium

Kry mi na li stycz ne go Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. – Są
to na si naj lep si i naj bar dziej do świad cze ni spe cja li ści oglę -
dzi no wi z dzie dzi ny ba dań miejsc zda rzeń, któ rzy wspól nie
z ro syj ski mi eks per ta mi uczest ni czy li w za bez pie cza niu ma -
te ria łów do ba dań i iden ty fi ka cji ofiar ka ta stro fy. Pra co wa li
na wła snym sprzę cie, w któ ry zo sta li wy po sa że ni przez KSP.
Wró ci li po ty go dniu. Mi mo że to do świad cze ni spe cja li ści,
któ rzy bra li udział w oglę dzi nach miejsc wie lu bar dzo po -
waż nych wy pad ków i ka ta strof, po po wro cie do Pol ski 
po trze bo wa li po mo cy psy cho lo gów i na dal mo gą z niej 
ko rzy stać. 

not. TN

Ope ra cja 
„Po że gna nie”

Mł. insp. Bo gu sław Żu rek – na czel nik Wy dzia łu

Ru chu Dro go we go KWP w Kra ko wie:

– Za bez pie cze nie uro czy sto ści po grze bo wych pa ry pre -
zy denc kiej w Kra ko wie by ło ol brzy mim wy zwa niem dla
wszyst kich służb po li cyj nych. Z dwóch po wo dów: bar dzo
krót kie go ter mi nu na przy go to wa nie ope ra cji „Po że gna-
nie” – w cią gu pię ciu dni wy ko na no pra cę, na któ rą zwy kle 
Po li cja ma kil ka mie się cy, oraz sa me go miej sca uro czy sto -
ści – sta ra, za byt ko wa część mia sta, wą skie ulicz ki, cia sna
za bu do wa, wie le róż nych za ka mar ków trud nych do neu tra -
li za cji. Zgod nie z de cy zja mi po wo ła ne go w KWP szta bu
nad bez pie czeń stwem osób uczest ni czą cych w uro czy sto -
ściach czu wa ło kil ka ty się cy po li cjan tów, w tym kil ku-
set funk cjo na riu szy ru chu dro go we go z Ma ło pol ski, Rze -
szo wa, Ka to wic, Opo la, woj. świę to krzy skie go i łódz kie go.

Przed funk cjo na riu sza mi dro gów ki sta nę ło przede
wszyst kim od po wie dzial ne za da nie za pew nie nia asy sty ho -
no ro wej kon duk to wi po grze bo we mu z lot ni ska Ba li ce
do miejsc uro czy sto ści, za bez pie cze nia tras prze jaz du kon -
duk tu oraz pi lo to wa nie VIP -ów przy by łych na ce re mo nię
po że gna nia pre zy den ta i je go mał żon ki. Mu sie li śmy też
przy go to wać zmia ny w or ga ni za cji ru chu na nie któ rych uli -
cach, aby zmi ni ma li zo wać skut ki na pły wu wie lo ty sięcz nych
rzesz lud no ści z ca łej Pol ski.

Pod czas uro czy sto ści nie od no to wa li śmy żad nych zda rzeń
dro go wych w miej scach ce le bry ani w re jo nach przy le głych.
Za rów no kie row cy, jak i pie si wzię li so bie do ser ca na sze
ape le i proś by, z wy ro zu mia ło ścią pod po rząd ko wu jąc się
wszyst kim nie zbęd nym za rzą dze niom. Mię dzy in ny mi
o udroż nie nie sta ro miej skich ulic przez prze sta wie nie sa -
mo cho dów na przy go to wa ne par kin gi. Chciał bym też pod -
kre ślić do brą współ pra cę po li cjan tów ru chu dro go we go
z funk cjo na riu sza mi in nych służb po li cyj nych, a tak że 
Biu rem Ochro ny Rzą du, stra żą miej ską i Żan dar me rią Woj -
sko wą.

not. J. Pac.

18 kwietnia 2010 r., Kraków – uroczystości pogrzebowe prezydenckiej pary 
na Rynku Głównym

18 kwietnia 2010 r., Kraków – kondukt pogrzebowy zmierza na Wawel

18 kwietnia 2010 r., Kraków – po przejściu konduktu pogrzebowego 
pary prezydenckiej
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Smut ne wy zwa nie
Najpierw szok, niedowierzanie, a później smutek, poczucie ogromnej straty – wszyscy musieliśmy przez to przejść
po tragedii w Smoleńsku. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek czekało zmierzenie się jeszcze
z jednym wyzwaniem – najtrudniejszą z dotychczasowych operacji zabezpieczeń masowych zgromadzeń.
Pod względem rozmiaru przygotowań być może dorównywały jej zabezpieczenia wizyt papieskich i szczytu
gospodarczego, tyle że wtedy na dopracowanie szczegółów było kilka miesięcy. Teraz ledwie kilkadziesiąt godzin.
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So bo ta, 10 kwiet nia 2010 r., 8.56 cza su
pol skie go (we dług ofi cjal nej wer sji) –
pod Smo leń skiem w Ro sji roz bi ja się

Tu -154M z pol ską de le ga cją. Wia do mość
o tym na tych miast do cie ra do kra ju.

W PIERW SZEJ GO DZI NIE
Na czel nik Wy dzia łu Ope ra cyj ne go Głów ne -
go Szta bu Po li cji KGP mł. insp. Da riusz Dy -
miń ski był w tym mo men cie na dy żu rze.

– Pa rę mi nut po 9.00 otrzy ma li śmy po le -
ce nie ko men dan ta głów ne go Po li cji 
gen. insp. An drze ja Ma te ju ka utwo rze nia
spe cjal ne go ze spo łu – mó wi. – Nie mal rów -
no cze śnie w KSP od by ła się od pra wa, na któ -
rej po wo ła no ze spół za da nio wy, ko or dy nu ją cy
dzia ła nia w związ ku z ka ta stro fą sa mo lo tu
Pre zy den ta RP. O 9.30 uru cho mio no Cen -
trum Ope ra cyj ne Ko men dan ta Głów ne go

Policji, któ re prze ję ło ko or dy na cję dzia łań
w tym za kre sie.

Pierw szym kro kiem by ło po wia do mie nie
wszyst kich jed no stek Po li cji o moż li wej mak -
sy mal nej mo bi li za cji oraz zor ga ni zo wa nie
zespołów psy cho lo gów i tech ni ków kry mi na -
li sty ki. Na stęp ny mi: na wią za nie kon tak tu
z wła dza mi sto li cy i Biu rem Bez pie czeń stwa
i Za rzą dza nia Kry zy so we go m.st. War sza wy,
wzmoc nie nie za bez pie czeń pre wen cyj nych
Pa ła cu Pre zy denc kie go, Sej mu i Se na tu,
a w dal szej ko lej no ści bu dyn ków rzą do wych,
zor ga ni zo wa nie wraz z Za rzą dem Trans por -
tu Miej skie go ob jaz dów w związ ku z za -
mknię ciem ru chu ko ło we go na Kra kow skim
Przed mie ściu.

W Za rzą dzie Lot nic twa Po li cji GSP KGP
przez ca ły czas po zo sta wał w po go to wiu śmi -
gło wiec „So kół”; dru gi – z KWP w Kra ko wie
– zo stał od da ny do dys po zy cji sze fa BOR.
Do pra cy ru szy li po li cyj ni psy cho lo go wie
(w su mie w ko men dach wo je wódz kich do
wspar cia ro dzin ofiar go to wych by ło 73 psy -
cho lo gów); cze ka ła eki pa eks per tów z CLK,
któ ra wkrót ce wy le cia ła do Ro sji; zor ga ni zo -

wa no też eskor ty dla człon ków Ra dy Mi ni -
strów (wię cej szcze gó łów o policyjnych
dzia ła niach w ka len da rium).

„PA MIĘĆ”, „PO ŻE GNA NIE”,
„WA WEL”

14 kwiet nia Ko men dant Głów ny Po li cji wy -
dał ofi cjal ną De cy zję nr 95 w spra wie po wo ła -
nia ze spo łu do ko or dy na cji przy go to wań
i re ali za cji po li cyj ne go za bez pie cze nia uro czy -
sto ści ża łob nych i po grze bo wych ofiar ka ta stro -
fy sa mo lo tu w Smo leń sku. W je go skład we szło
ca łe kie row nic two KGP oraz przed sta wi cie le
wszyst kich biur ko men dy głów nej. Ana li zu -
jąc, co mo że za kłó cić prze bieg uro czy sto ści,
spi sa li 9 punk tów – od ak tów ter ro ry stycz -
nych i eks tre mi stycz nych z uży ciem ma te -
ria łów wy bu cho wych przez: pró by za kłó ce nia
po by tu osób pod le ga ją cych szcze gól nej

ochro nie, eska la cję prze stęp czo ści po spo li -
tej, utrud nie nia w ru chu dro go wym, moż li -
wość wa dli we go funk cjo no wa nia sys te mów
te le in for ma tycz nych po wzrost wy pad ków
i ko li zji, a na wet ano ma lie po go do we.

Opra co wa no pla ny trzech ope ra cji: „Pa -
mięć” – w War sza wie, „Po że gna nie” – w Kra -
ko wie i „Wa wel” – w Ka to wi cach, w związ ku
z za po wie dzia mi przy by cia licz nych de le ga cji
za gra nicz nych. Ra zem z in ny mi służ ba mi
(w War sza wie i Kra ko wie funk cjo na riu sze
pre wen cji, ru chu dro go we go i „kry mi nal ni”
by li wspie ra ni przez m.in.: BOA, CBŚ, ABW,
CBA, ŻW, stra że miej skie, a tak że for ma cję,
któ ra nie ży czy ła so bie, by in for ma cja o jej
obec no ści tra fi ła do pra sy) po li cjan ci przy stą -
pi li do ty po wych w ta kich sy tu acjach czyn -
no ści: prze pro wa dza nia roz po zna nia wśród
miesz kań ców do mów po ło żo nych przy tra -
sach prze jaz dów, spraw dza nia pod ką tem pi -
ro tech nicz nym tych tras oraz miejsc,
w któ rych prze by wać mia ły ro dzi ny ofiar ka -
ta stro fy i VIP -y.

Naj więk szym wy zwa niem by ła licz ba i ran -
ga za gra nicz nych de le ga cji, któ re mia ły przy -

być na po grzeb pa ry pre zy denc kiej. Chmu ra
py łu, któ ra po erup cji is landz kie go wul ka nu
za kry ła nie bo nad Eu ro pą, po krzy żo wa ła szy -
ki znacz nej czę ści z nich, ale pew ne, że nie
zdo ła ją one do le cieć, sta ło się do pie ro
na dzień przed uro czy sto ścia mi po grze bo wy -
mi – za póź no, by moż na by ło w ogó le my -
śleć o ja kim kol wiek ogra ni cze niu roz mia ru
przy go to wań do za bez pie cze nia.

Wul kan dał się we zna ki i w in ny spo sób –
wo bec ogra ni czeń w ru chu po wietrz nym
nad Pol ską nie mal do ostat nie go dnia nie
było pew ne, w ja ki spo sób trum ny ze szcząt -
ka mi pa ry pre zy denc kiej do trą do Kra ko wa.
Do pie ro w pią tek po po łu dniu po li cja mia ła
pew ność – na po kła dzie CA SY, nie trze ba
bę dzie prze rzu cać do dat ko wych sił do za -
bez pie cze nia prze jaz du kon duk tu przez
kraj.
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So bo ta, 17 kwiet nia 2010 r., ta ras wi do -
ko wy na wie ży przy ko ście le św. An ny
w War sza wie, oko ło 16.30.
Dwaj snaj pe rzy z CBŚ sie dzą tu od 6.00
na wście kłym wie trze. Mie li na dzie ję
zejść po za koń cze niu uro czy sto ści
na pla cu Pił sud skie go, ale nie ma ko mu
ich zmie nić –część ko le gów jest na in -
nych sta no wi skach, resz ta po je cha ła już
do Kra ko wa. Bę dą tu więc jesz cze, do -
pó ki kon dukt ża łob ny nie prze je dzie
z Pa ła cu Pre zy denc kie go do Ar chi ka te -
dry św. Ja na. Co naj mniej do 19.00. Na -
za jutrz ran kiem po now nie na sta no wi sko
– gdy kon dukt ru szy na lot ni sko.

�
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ASY STA
Po li cjan ci to wa rzy szy li wszyst kim tra gicz nym po wro tom z Ro sji:
od przy lo tu CA SY z cia łem pre zy den ta w nie dzie lę 11 kwiet nia
do piąt ku 23 kwiet nia. Za bez pie cza li przy jazd po cią gu spe cjal ne go
ze Smo leń ska. W mia rę ko lej nych dni i tru mien – tra sy na stęp nych
kon duk tów po grze bo wych. Po ste run ko wi, sier żan ci – za rów no
z War sza wy, Kra ko wa, jak i ci ścią gnię ci z: Lu bli na, Ło dzi, Ka to wic,
Kielc, Opo la, Po zna nia, Rze szo wa, Wro cła wia – sta li na tra sach
prze jaz dów, pa tro lo wa li oko li ce pla cu Pił sud skie go w trak cie mszy
w War sza wie oraz Ryn ku i Wa we lu pod czas uro czy sto ści po grze bo -
wych w Kra ko wie. 

Świad ko wie tych przy gnę bia ją cych mo men tów hi sto rii z pew no -
ścią utrwa li li so bie w pa mię ci Mo to cy klo wą Asy stę Ho no ro wą, któ -
ra pro wa dzi ła ko lej ne kon duk ty po grze bo we. Ma je sta tycz nie,
sym bo licz nie. Smut no.

A ran kiem 17 kwiet nia, gdy trum ny ze zwłokami pa ry pre zy denc -
kiej by ły wy pro wa dza ne z Ar chi ka te dry św. Ja na w War sza wie, asy sto -
wa ły im dwie kom pa nie ho no ro we – Woj ska Pol skie go i Po li cji.
Żoł nie rze po nie śli trum nę ze szcząt ka mi Le cha Ka czyń skie go; po li -
cjan ci – Ma rii Ka czyń skiej.

BEZ IN CY DEN TÓW
Sto sow nie do licz by ope ra cji Po li cja utwo rzy ła trzy cen tra do wo dze -
nia: do Kra ko wa ra zem z funk cjo na riu sza mi GSP KGP udał się za -
stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Wal de mar Jar czew ski,
w War sza wie z gru pą do rad czą po zo stał za stęp ca ko men dan ta głów -
ne go Po li cji nad insp. Ka zi mierz Szwaj cow ski, za ka to wic ki „Wa wel”
od po wia dał za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Ka to wi -
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21 kwiet nia, pod war szaw skie Ząb ki, 15.30. Kon dukt ża łob ny
ze zwłokami funk cjo na riu sza BOR płk. Ja ro sła wa Flor cza ka
zmie rza ku cmen ta rzo wi. Na cze le Mo to cy klo wa Asy sta Ho -
no ro wa. Na gle w jed ne go z mo to cy kli stów ude rza star, któ re -
go kie row ca nie za cho wał na le ży tej uwa gi. 37-let ni sier żant
Sła wo mir Pa zik od bi ja się od cię ża rów ki i ude rza w po bli skie
ogro dze nie. Przy tom ność od zy sku je do pie ro w ka ret ce. Le ka -
rze orze ka ją, że ma pęk nię te dwa krę gi w od cin ku szyj nym
krę go słu pa, skrę co ną sto pę, stłu czo ne ko la no i po wierz chow -
ne ob ra że nia klat ki pier sio wej. Cze ka ją go trzy mie sią ce
w koł nie rzu or to pe dycz nym i co naj mniej trzy mie sią ce re ha -
bi li ta cji. W dniu, w któ rym pi szę ten ar ty kuł (23 kwiet nia), ma
być wy pi sa ny ze szpi ta la; trud no wy ro ko wać, czy bę dzie
mógł wró cić do MAH.

18 kwietnia 2010 r., Kraków –
policja na Wiśle u stóp Wawelu

17 kwietnia 2010 r., Warszawa – patrol przy kościele św. Anny przy
Krakowskim Przedmieściu

�
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Ka len da rium
dzia łań Po li cji
(frag men ta rycz ne opra co wa nie na pod sta wie ro bo czej wer sji Ra por -
tu z przed się wzięć re ali zo wa nych przez Po li cję w związ ku z ka ta stro fą
sa mo lo tu rzą do we go w Smo leń sku opra co wy wa ne go w Głów nym Szta -
bie Po li cji KGP).

10 kwiet nia, so bo ta

9.05 – od pra wa w KSP,
9.20 – po wo ła nie w KSP ze spo łu za da nio we go ko or dy nu ją ce go dzia -
ła nia,
9.30 – uru cho mie nie Cen trum Ope ra cyj ne go Ko men dan ta Głów ne -
go Po li cji, któ re prze ję ło ko or dy na cję dzia łań Po li cji; ko mu ni kat
do wszyst kich jed no stek o moż li wo ści zmo bi li zo wa nia mak sy mal nej
licz by po li cjan tów oraz przy go to wa niu ze spo łów psy cho lo gów i tech -
ni ków kry mi na li sty ki,
9.35–45 – na wią za nie kon tak tu z wła dza mi i służ ba mi miej ski mi
War sza wy; wzmoc nie nie pre wen cyj ne go za bez pie cze nia Pa ła cu Pre -
zy denc kie go, Sej mu, Se na tu, Kan ce la rii Pre zy den ta, KPRM, miejsc
za miesz ka nia osób pod le ga ją cych szcze gól nej ochro nie (po uzgod -
nie niach z BOR),
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cach mł. insp. Da riusz Au gu sty niak. Ca łość nad zo ro wał 01 – gen.
insp. An drzej Ma te juk.

17 kwiet nia do służ by ru szy ło 1431 funk cjo na riu szy (w tym 1051
z gar ni zo nu sto łecz ne go i 380 wy kła dow ców i słu cha czy z CSP w Le -
gio no wie) wspar tych przez: 60 funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej,
40 żoł nie rzy Żan dar me rii Woj sko wej, 90 straż ni ków miej skich oraz
trud ną do okre śle nia licz bę har ce rzy. Dzień póź niej w Kra ko wie skie -
ro wa no do służ by 4871 funk cjo na riu szy (2947 wła snych i 1924 z in -
nych wo je wództw). Ogó łem w dniach 10–21 kwiet nia br. w dzia ła nia
zwią za ne z ka ta stro fą pre zy denc kie go sa mo lo tu za an ga żo wa nych
było 23 707 po li cjan tów i 5591 po jaz dów.

Pod czas uro czy sto ści ża łob nych i po grze bo wych nie od no to wa no
in cy den tów, któ re mo gły by je za kłó cić.

� � �

Gdy od da je my nu mer do dru ku, ope ra cje po li cyj ne są już za koń -
czo ne, choć trwa ją jesz cze ostat nie pod su mo wa nia. Po li cja do brze
wy wią za ła się z trud ne go za da nia – oby tyl ko ni gdy już nie mu sia ła
wy ka zy wać się spraw no ścią w po dob nych oko licz no ściach. �

PRZE MY SŁAW KA CAK

– Pol scy po li cjan ci, wy peł nia jąc trud ne obo wiąz ki pod czas za bez -
pie cza nia tych nad zwy czaj nych uro czy sto ści, re ali zo wa li też, z suk -
ce sem, swo je za da nia zwią za ne ze zwal cza niem prze stęp czo ści
– mó wi gen. insp. An drzej Ma te juk. – Śmiem twier dzić, że nie ma
dru giej służ by, któ ra pra co wa ła by tak, jak my w tym trud nym cza sie. 

11 kwietnia 2010 r. – próba Motocyklowej Asysty Honorowej KSP
przed eskortą trumny z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego

11 kwietnia 2010 r. – sprawdzanie karawanu, którym trumna 
z ciałem prezydenta będzie przewieziona z lotniska do Pałacu
Prezydenckiego

�
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9.45–12.00 – udo stęp nie nie BOR śmi głow ca
z KWP w Kra ko wie; CLK KGP przy go to wa -
ło ze spół eks per tów do wy lo tu do Ro sji;
2 psy cho lo gów skie ro wa no do wspar cia ro -
dzin tra gicz nie zmar łych funk cjo na riu szy
BOR, a je dnego do Rzą do we go Cen trum
Bez pie czeń stwa; go to wość śmi głow ca „So -
kół” z Za rzą du Lot nic twa Po li cji GSP KSP;
po le ce nie opusz cze nia do po ło wy masz tów
flag pań stwo wych w jed nost kach Po li cji,
12.00–15.20 – od pra wy w Biu rze Bez pie -
czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go m.st.
War sza wy i KSP
18.00 – msza w in ten cji po le głych w Ka te -
drze Po lo wej WP, obec nych ok. 3 tys. osób,
18.30 – do Te re spo la je dzie 2 psy cho lo gów
z KWP w Bia łym sto ku, 4 z KWP w Lu bli nie
oraz po jed nym z KW PSP w Lu bli nie i Stra -
ży Gra nicz nej.

11 kwiet nia, nie dzie la 

4.48 – po ciąg spe cjal ny przy jeż dża do Te re -
spo la,
5.00–12.00 – za bez pie cze nie przy jaz du po -
cią gu ze Smo leń ska z uczest ni ka mi uro czy -
sto ści w Ka ty niu; 7 eks per tów z CLK KGP
le ci do Mo skwy,
11.44 – OPP w War sza wie kie ru je do dat ko -
wych funk cjo na riu szy na tra sy alar mo we
w oko li ce pla cu Te atral ne go,
11.57 – za bez pie cze nie tra sy prze jaz du kon -
duk tu z cia łem pre zy den ta
12.30–15.00 – pi lo ta że po jaz dów uda ją cych
się na Lot ni sko Woj sko we Okę cie,
14.00–16.50 – za bez pie cze nie uro czy sto ści
w par ku Mo czy dło, obec nych ok. 10 tys. lu -
dzi,
15.00 – wy lą do wał sa mo lot z cia łem Pre zy -
den ta RP Le cha Ka czyń skie go, trum na 
w po li cyjnej eskor cie zo sta je prze wie zio na
do Pa ła cu Pre zy denc kie go (tra sę za bez pie -

cza 506 po li cjan tów, 118 straż ni ków miej -
skich, 74 żoł nie rzy i 50 har ce rzy),
20.00 – do Mo skwy le ci 4 psy cho lo gów
z KWP w Ło dzi i 1 z KSP.

12 kwiet nia, po nie dzia łek

Po czą tek ca ło do bo we go za bez pie cze nia te -
re nu przy le głe go do Pa ła cu Pre zy denc kie go,
od 4.00 – wy gra dza nie miejsc uro czy sto ści
ża łob nych,
9.27 – uru cho mie nie Mo bil ne go Po ste run ku
Po li cji przy zbie gu ulic Kra kow skie Przed -
mie ście i Ka ro wej,
14.47 – do Mo skwy le ci 5 psy cho lo gów
z KWP w Ka to wi cach,
15.00–16.00 – eskor ty po li cyj ne pod czas
prze jaz dów by łe go pre zy den ta Li twy,
od 18.30 – za bez pie cze nie miej sca zgro ma -
dze nia ok. 5 tys. przed sta wi cie li śro do wisk
stu denc kich i tra sy ich prze mar szu spod Sej -
mu do ko ścio ła św. An ny.

13 kwiet nia, wto rek

10.36 – lą du je sa mo lot z trum ną z cia łem
Ma rii Ka czyń skiej,
10.50–12.00 – eskor ta kon duk tu przez Mo -
to cy klo wą Asy stę Ho no ro wą, za bez pie cze nie
tra sy prze jaz du,
12.00–12.20 – wraz z ro dzi na mi, któ re bra ły
udział w iden ty fi ka cji zwłok, wra ca z Ro sji
5 psy cho lo gów po li cyj nych – wszyst kie oso by
w asy ście po li cjantów prze wie zio no do Cen -
trum Wspar cia Ro dzin w ho te lu No vo tel,
po 12.00 – roz po czę cie przy go to wań do za -
bez pie cze nia uro czy sto ści po grze bo wych
pary pre zy denc kiej na Wa we lu; za bez pie cze -
nie zgro ma dze nia prze ciw ni ków po chów ku
na Wa we lu,
21.00 – spo tka nie służb miej skich, Po li cji,
BOR, przed sta wi cie li Ko ścio ła w Biu rze Bez -
pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go 

m.st. War sza wy w spra wie przy go to wań do
uro czy sto ści na pla cu Pił sud skie go. 

14 kwiet nia, śro da

Po czą tek ca ło do bo we go za bez pie cze nia oko -
lic ha li Tor war w War sza wie; KWP w Kra ko -
wie za bez pie cza przed Ku rią Bi sku pią
2,5-ty sięcz ne zgro ma dze nie pro te stu ją cych
prze ciw po chów ko wi na Wa we lu,
9.40 – uru cho mie nie w KSP ca ło do bo wej in -
fo li nii o utrud nie niach w ru chu na te re nie
War sza wy,
11.58–12.15 – przy lot sa mo lo tu z człon ka mi
ro dzin ofiar oraz 4 psy cho lo ga mi, eskor ta
do Cen trum Wspar cia Ro dzin,
12.40 – eskor ta pre mie ra i człon ków rzą du
do BBN,
16.17 – przy la tu je sa mo lot z 30 trum na mi;
za bez pie cze nie tra sy prze jaz du kon duk tu
na tra sie: Okę cie – ha la Tor war, pod ha lą
służ bę peł ni 100 po li cjan tów z OPP.

15 kwiet nia, czwar tek

12.25 – lą du je sa mo lot z cia łem ostat nie go
Pre zy den ta RP na uchodź stwie Ry szar da Ka -
czo row skie go,
12.29–13.27 – za bez pie cze nie pre wen cyj ne
Woj sko we go Por tu Lot ni cze go War sza wa -
-Okę cie,
12.30 – na Okę cie przy la tu je z Mo skwy ko -
lej ny sa mo lot z ro dzi na mi ofiar i jed nym psy -
cho lo giem,

POLICJA 997       maj 2010 r.

18 kwietnia 2010 r., Kraków – policjanci
dbają o porządek przed uroczystościami
pogrzebowymi pary prezydenckiej

18 kwietnia 2010 r., Kraków – sprawdzanie
bagaży przed wejściem na Rynek

17 kwietnia 2010 r. – uroczystości patriotyczne i religĳne na warszawskim placu Piłsudskiego
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13.27–14.17 – Mo to cy klo wa Asy sta Ho no ro -
wa kon duk tu ża łob ne go ze zwło ka mi pre zy -
den ta Ka czo row skie go, za bez pie cze nie tra sy
prze jaz du: WPL Okę cie – Bel we der,
16.30 – przy lot sa mo lo tu z 34 trum na mi, za -
bez pie cze nie WPL Okę cie,
15.15–21.55 – eskor ty po li cyj ne i za bez pie -
cze nia tras prze jaz dów po jaz dów z trum -
na mi,
20.55 – Kra ków – po czą tek za bez pie cze nia
ko lej ne go, ok. 300-oso bo we go zgro ma dze nia
prze ciw ni ków po chów ku pa ry pre zy denc kiej
na Wa we lu.

16 kwiet nia, pią tek

W KSP i KWP w Kra ko wie (w KWP w Ka to -
wi cach dzień póź niej) uru cho mio no te le fo -
ny, pod któ ry mi moż na by ło uzy skać
in for ma cje o or ga ni za cji uro czy sto ści ża łob -
nych, utrud nie niach w ru chu itp.,

21.37 i 21.39 – lą du ją dwie CA SY z 8 trum na -
mi; eskor ty po li cyj ne kon duk tów na Tor war
oraz do Kra ko wa (ze szcząt ka mi Zbi gnie wa
Was ser ma na i Woj cie cha Se we ry na).

17 kwiet nia, so bo ta

8.56 – z po le ce nia mi ni stra SWiA po zo sta ją -
cy w służ bie po li cjan ci włą cza ją na 2 mi nu ty
sy gna ły dźwię ko we swo ich po jaz dów,
12.00–15.30 – pań stwo we i ko ściel ne uro czy -
sto ści ża łob ne na pla cu Pił sud skie go w War -
sza wie;
17.30–18.30 – prze wie zie nie tru mien z cia ła -
mi pa ry pre zy denc kiej z Pa ła cu Pre zy denc -
kie go do Ar chi ka te dry św. Ja na,
18.40 – po czą tek ża łob nych uro czy sto ści ko -
ściel nych w in ten cji ofiar ka ta stro fy za bez -
pie cza nych przez KSP; wspól na z BOR
eskor ta do Kra ko wa ko lum ny po jaz dów by łe -
go pre zy den ta Ukra iny Wik to ra Jusz czen ki,
19.40 – na Okę ciu lą du je sa mo lot z 7 pra cow -
ni ka mi CLK KGP, któ rzy przy wo żą prób ki
DNA po bra ne od osób, któ re zgi nę ły w ka ta -
stro fie,
Noc z 17/18 kwiet nia – wspól ne z BOR

eskor ty prze jaz dów de le ga cji z: Ru mu nii,
Sło we nii, Ło twy i Es to nii; przy jazd do Kra -
ko wa sił wspar cia.

18 kwiet nia, nie dzie la

Wspól ne z BOR eskor ty prze jaz dów de le ga -
cji z: Moł da wii, Czech, Gru zji, Li twy i Ukra -
iny,
9.16 – przy lot CA SY z trum na mi Le cha i Ma -
rii Ka czyń skich na lot ni sko Kra ków -Ba li ce,
9.25–10.15 – Mo to cy klo wa Asy sta Ho no ro -
wa kon duk tu ża łob ne go; za bez pie cze nie tra -
sy prze jaz du: Ba li ce – Ba zy li ka Ma riac ka,
11.10 – z War sza wy do Kra ko wa przy jeż dża
po ciąg z par la men ta rzy sta mi,
11.45 – przy jazd po cią gu z pre mie rem,
przed sta wi cie la mi rzą du i ro dzi ną pa ry pre -
zy denc kiej,
14.00 – po czą tek uro czy sto ści w Ba zy li ce
Ma riac kiej, póź niej sze prze miesz cze nie się

kon duk tu na Wzgó -
rze Wa wel skie; po li -
cjanci za bez pie czają
Ry nek i oko li ce oraz
tra sę kon duk tu;
po za koń czo nych
uro czy sto ściach po -
grze bo wych prze pro -
wa dzo no 13 eskort
po li cyj nych de le ga cji
za gra nicz nych.

19 kwiet nia, 

po nie dzia łek

2.22–16.00 – za bez -
pie cze nie tras prze -
jaz du 11 kon duk tów ża łob nych w kra ju oraz
uro czy sto ści po grze bo wych w Świą ty ni
Opatrz no ści Bo żej i na Po wąz kach Woj sko -
wych w War sza wie.
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18 kwietnia 2010 r.,
Kraków – policja
patroluje 
z powietrza

18 kwietnia 2010 r.
– w Krakowie

policja musiała
mieć 

wszystko na oku

Ostatnie 21 trumien przyleciało do Warszawy 23 kwietnia, a ostatni pogrzeb – generała
Andrzeja Błasika, odbył się 28 kwietnia 2010 r. na warszawskich Powązkach Wojskowych

zdjęcia: Krzysztof Chrzanowski (3), Przemysław Kacak (1), Marek Krupa (3), Andrzej Mitura (17),
Paweł Ostaszewski (8), Wojciech Pasieczny (7), PAP (4), Andrzej Fedorowicz (1), Naczelna Rada
Adwokacka (2)
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