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Ods∏oni´cie obelisku poÊwi´conego
tragedii smoleƒskiej

   Po po∏udniu w koÊciele ciechociƒskim ks. biskup
Mering koncelebrowa∏ msz´ Êw. wraz z ks. biskupem
pomocniczym Stanis∏awem G´bickim, wikariuszem
generalnym ks. infu∏atem Leonardem Urbaƒskim, kan-
clerzem kurii ks. Arturem Niemirà i kilkunastoma ka-
p∏anami -  na zakoƒczenie Roku Wiary w Parafii Cie-
chocinek. Obecni byli: wdowa po poleg∏ym pod Smo-
leƒskiem ministrze prezydenckim Pawle Wypychu -
Ma∏gorzata Wypych z dzieçmi,  pos∏owie z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego: Hanna Sobecka i ¸ukasz
Zbonikowski  oraz Proboszcz Wojskowej Parafii Pra-
wos∏awnej w Ciechocinku ks. p∏k mitrat Miko∏aj Haj-
duczenia i ks. porucznik Miros∏aw Kuczyƒski, ks. rad-
ca Jerzy Molin - proboszcz KoÊcio∏a Ewangelickiego
w Toruniu. W∏adze miejscowe reprezentowali Bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz, Wiceburmistrz Marian Ogro-
dowski, radni miejscy i Przewodniczàcy PiS w Ciecho-
cinku Krzysztof Czajka. W∏adze regionu reprezentowali:
Wicestarosta Powiatu Aleksandrów Kuj. Marzena Drab,
Burmistrz Aleksandrowa Kuj. Andrzej CieÊla, Wójt Ko-
necka Ryszard Borowski, Wójt Wagaƒca Piotr Marciniak.
Na r´ce proboszcza Ciechocinka ks. pra∏. Grzegorza
Karolaka list przes∏a∏ pose∏ Krzysztof Ardanowski,
wspominajàc w nim o wspó∏pracy ze Êp. ministrem
Wypychem i ze Êp. Prezydentem.
     Msz´ Êw. rozpoczà∏ Êpiew „Z dawna Polski TyÊ Kró-
lowà” z towarzyszeniem Orkiestry Stra˝ackiej z Wagaƒ-
ca. Przyby∏ych do Êwiàtyni powita∏ ks. pra∏at Grzegorz

Karolak. Przedstawi∏ on Przewodniczàcà Komitetu Bu-
dowy obelisku Wac∏aw´ Kaczmarek, Dyrektora Sana-
torium „Eden”. Polny g∏az 24 tonowy zosta∏ przyci´ty
do 17 ton. Na ods∏oni´tej powierzchni wyryto napis
wg projektu in˝yniera architektury Jakuba Kaczorows-
kiego, a wykona∏a go firma „Granit” z Solca Kujaws-
kiego.

Podczas uroczystoÊci g∏os zabra∏ Burmistrz Cie-
chocinka Leszek Dzier˝ewicz:

W epitafijnym wierszu pt. „Guziki” Zbigniew Her-
bert sk∏ada ho∏d pomordowanym przez NKWD Pola-
kom internowanym w Starobielsku, Kozielsku, Os-
taszkowie i innych obozach. Pisze tam, ˝e jedynymi
Êwiadkami zbrodni sà guziki z p∏aszczy i mundurów,
a nad polami ekshumacji „kipi mg∏à smoleƒski las”.

W 70. lat póêniej, wobec bestialskiej zbrodni lu-
dobójstwa, 10 kwietnia 2010 r. 96. reprezentantów
narodu polskiego, prze˝ywajàcego trudny Êwit demo-
kracji, pragn´∏o z∏o˝yç ho∏d ˝o∏nierzom, pograniczni-
kom, policjantom paƒstwowym II RP, ale i ich po-
ch∏onà∏ „kipiàcy mg∏à smoleƒski las”. Zgin´li na naj-
szlachetniejszym posterunku ludzkiej pami´ci. Byli
tej pami´ci honorowymi kustoszami i ambasadorami
naszej wdzi´cznoÊci za ofiar´ krwi i ˝ycia z∏o˝onà
przez ofiary Katynia na o∏tarzu wolnej Rzeczypospo-
litej Polskiej. I chocia˝ dzisiaj nadal linia podzia∏ów
wewn´trznych w naszej Ojczyênie przebiega tak˝e
przez tamtà katastrof´ lotniczà - cenimy fakt, ˝e lu-
dzie ró˝nych opcji politycznych, zjednoczeni wspólnym
nakazem moralnym oddania ho∏du zapomnianym
i odpomnianym po latach bohaterom II Rzeczypos-
politej, zdecydwali wznieÊç si´ ponad te podzia∏y
i w jednym jednoczàcym geÊcie powiedzieç poleg∏ym,
˝e sà „kartami polskiej Iliady”, ˝e nad ich grobami
trwa grzmiàca Nasza niezgoda na eksterminacj´
i totalitarne systemy rzàdzenia.(...)

W smoleƒskiej katastrofie zgin´∏a ca∏a kompania
ludzi serdecznych, kompetentnych, cechujàcych si´
darem spo∏ecznej emapatii wobec milionów Pola-
ków. (...)
      Pasterz diecezji ods∏oni∏ obelisk o godz. 17:53,
po czym poÊwi´ci∏ go. Wspomnia∏ te˝, ˝e w dwie go-
dziny po katastrofie, sprawowa∏ w katedrze w∏oc∏aws-
kiej msz´ Êw. w intencji Êp. Prezydenta RP i pozosta∏ych
towarzyszàcych Mu osób. Nast´pnie pose∏ ¸ukasz Zbo-
nikowski odczyta∏ list Prezesa PiS Jaros∏awa Kaczyƒs-
kiego do uczestników ods∏oni´cia g∏azu. Przed g∏azem
sk∏adano wieƒce, a przy obelisku gra∏a Orkiestra Stra-
˝acka z Wagaƒca.

Wojciech Krzysztof Jankowski

    Pasterz KoÊcio∏a W∏oc∏awskiego ks. biskup Wies∏aw Alojzy Mering w sobot´ 23 listopada br. po-
Êwi´ci∏ 17 tonowy G∏az Smoleƒski ustawiony na skwerze przed koÊcio∏em parafialnym w Ciechocinku.
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