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(Zgromadzeniu przewodniczą marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski oraz marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz)

Marszałek Sejmu:

Otwieram Zgromadzenie Posłów i Senatorów po-
święcone uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem.

(Zgromadzeni na sali obrad stoją) 
(Na miejscach posłów, którzy zginęli w katastrofie,

umieszczone są ich zdjęcia oraz leżą wiązanki kwia-
tów. Na fotelu prezydenta umieszczone jest zdjęcie 
prezydenckiej pary oraz leżą wiązanki kwiatów. Na 
miejscach za fotelem prezydenta umieszczone są zdję-
cia trojga senatorów, którzy zginęli w katastrofie, oraz
leżą wiązanki kwiatów.) 

Razem z panem marszałkiem Borusewiczem wita-
my w imieniu polskiego Sejmu i polskiego Senatu. 

Witamy razem, z bólem i wzruszeniem, rodziny 
posłów i senatorów, którzy zginęli w tej katastrofie.
Łączymy się z państwem we wspólnym bólu, wspól-
nych wspomnieniach i wspólnej modlitwie.

Witamy byłych prezydentów Lecha Wałęsę i Alek-
sandra Kwaśniewskiego.

Witamy byłych premierów. 
Witamy premiera Donalda Tuska i cały polski rząd.
Witamy przewodniczącego Parlamentu Europej-

skiego Jerzego Buzka wraz z delegacją, w której skła-
dzie jest trzech wiceprzewodniczących z różnych 
krajów.

Witamy przedstawicieli litewskiego Sejmasa i izra-
elskiego Knesetu.

Witamy korpus dyplomatyczny z jego dziekanem 
– nuncjuszem apostolskim.

Witamy przedstawicieli wszystkich wyznań i Ko-
ściołów.

Witamy wszystkich zgromadzonych.
Spotykamy się dzisiaj, by uczcić pamięć prezyden-

ta Lecha Kaczyńskiego i całej polskiej delegacji – 
wszystkich, którzy zginęli w tragicznej katastrofie
koło Smoleńska. 

Wśród nich był Ryszard Kaczorowski – ostatni 
prezydent na uchodźstwie, ministrowie, generałowie, 
szefowie centralnych instytucji państwa, biskupi  

i przedstawiciele Rodzin Katyńskich, funkcjonariu-
sze Biura Ochrony Rządu i załoga samolotu. Pamię-
tamy o wszystkich. 

W sposób szczególny chcemy tutaj, w gmachu pol-
skiego Sejmu, uczcić pamięć tragicznie zmarłych 
parlamentarzystów – piętnaściorga posłów i trojga 
senatorów, w tym byłego marszałka Sejmu i trojga 
wicemarszałków obu Izb.

Chcemy uczcić pamięć naszych koleżanek i kole-
gów z wszystkich klubów parlamentarnych.

Szanowni państwo, proszę o wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego.

(Zebrani śpiewają hymn państwowy)
Proszę państwa, patrząc na wypełnioną dzisiaj po 

brzegi salę posiedzeń polskiego Sejmu, widzę tu całą 
Polskę, całe państwo polskie. Są tu bowiem posłowie 
i senatorowie, jest premier, jest rząd, są przedstawi-
ciele Kancelarii Prezydenta RP, są reprezentanci naj-
wyższych urzędów i organów państwa. Jednak fotel 
prezydenta jest pusty. 

W związku z tym, że w takiej sytuacji konstytucja 
nakłada na marszałka Sejmu obowiązek pełnienia 
funkcji głowy państwa aż do czasu rozstrzygnięć wy-
borczych, ośmielam się prosić wszystkich o pomoc  
w przeprowadzeniu kraju przez ten trudny i bolesny 
okres.

Parlament polski poniósł ogromną stratę. Od nas 
wszystkich zależy, czy ten ból, ból po stracie naszych 
koleżanek i kolegów, zdołamy zamienić w siłę na 
rzecz współpracy, porozumienia i pojednania, czy 
może w jakąś formę sporu, gorszących kłótni. 

Wszyscy ponieśliśmy bolesną stratę. Pewnie każ-
dy z nas, patrząc na kwiaty złożone w miejscach, 
gdzie siedziały nasze koleżanki, siedzieli nasi kole-
dzy, myśli teraz o nich, wspomina ich. Pewnie każdy 
z nas robi swego rodzaju rachunek sumienia, myśli  
o słowach niepotrzebnych, które padły nie raz, a któ-
re dzisiaj bolą autorów. Sądzę, że każdy z nas pewnie 
myśli też o tych słowach, które niestety nie padły,  
a które mogły budować jedność i porozumienie. Cza-
sem warto o tym pomyśleć, także w tak trudnym 
momencie. 

Patrzymy nie tylko na te miejsca, gdzie siedzieli 
nasi przyjaciele, patrzymy nie tylko na te kwiaty, ale 
także na mównicę sejmową, skąd nasze koleżanki, 
nasi koledzy zabierali głos w ramach debaty politycz-

(Początek zgromadzenia o godz. 14 min 01)
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nej. Bardzo chciałbym, abyśmy na niej skupili dzisiaj 
nasze myśli, wspomnienia, nasze dobre intencje. Bar-
dzo chciałbym, żebyśmy razem, poprzez udział 
wszystkich klubów parlamentarnych, parlamentu 
jako całości, złożyli na tej mównicy kwiaty, odczytu-
jąc jednocześnie imiona i nazwiska koleżanek i kole-
gów, którzy nie zasiądą już w tej Izbie, w polskim 
parlamencie.

Bardzo proszę panią poseł Elżbietę Rafalską, 
przedstawicielkę Klubu Parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość, o odczytanie nazwisk tragicznie 
zmarłych parlamentarzystów z tego klubu.

(Na telebimie pojawiają się zdjęcia tragicznie 
zmarłych parlamentarzystów)

(Poseł Elżbieta Rafalska składa na mównicy  
kwiaty)

Poseł Elżbieta Rafalska:

Pani senator Janina Fetlińska.
Pani poseł Grażyna Gęsicka – przewodnicząca 

Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Pan poseł Przemysław Gosiewski – wicepremier 

rządu Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezes Prawa  
i Sprawiedliwości.

Pani poseł Aleksandra Natalli-Świat – wiceprezes 
Prawa i Sprawiedliwości.

Pan poseł Krzysztof Putra – wicemarszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan poseł Zbigniew Wassermann – minister rządu 
Jarosława Kaczyńskiego.

Pan senator Stanisław Zając – wicemarszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu:

Proszę panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasiń-
ską, przedstawicielkę Klubu Parlamentarnego Plat-
forma Obywatelska, o odczytanie nazwisk tragicznie 
zmarłych parlamentarzystów z tego klubu.

(Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska składa na 
mównicy kwiaty)

Poseł Iwona  
Śledzińska-Katarasińska:

Pani senator Krystyna Bochenek – wicemarsza-
łek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan poseł Grzegorz Dolniak – wiceprzewodniczący 
Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. 

Pan poseł Sebastian Karpiniuk – sekretarz Klubu 
Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Pan poseł Arkadiusz Rybicki – wiceminister kul-
tury w rządzie Jerzego Buzka. 

Marszałek Sejmu: 

Panią poseł Annę Bańkowską, przedstawicielkę 
Klubu Poselskiego Lewica, proszę o odczytanie na-
zwisk tragicznie zmarłych posłów z tego klubu. 

(Poseł Anna Bańkowska składa na mównicy kwiaty)

Poseł Anna Bańkowska:

Pani poseł Izabela Jaruga-Nowacka – wicepre-
mier w rządzie lewicy.

Pan poseł Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek 
Sejmu, minister obrony narodowej w rządzie lewicy. 

Pani poseł Jolanta Szymanek-Deresz – szefowa 
kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Marszałek Sejmu:

Proszę pana posła Waldemara Pawlaka, przedsta-
wiciela Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, o odczytanie nazwisk tragicznie zmarłych 
posłów z tego stronnictwa. 

(Poseł Waldemar Pawlak składa na mównicy 
kwiaty)

Poseł Waldemar Pawlak:

W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego że-
gnamy dziś prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
pana Lecha Kaczyńskiego. 

Żegnamy koleżanki i kolegów parlamentarzystów. 
Żegnamy naszych kolegów.
Żegnamy Leszka Deptułę, który ukochał ziemię 

mielecką i poświęcił jej całe życie. Pozostawił żonę 
Joannę oraz synów Tomasza i Michała. 

Żegnamy Wiesława Wodę, który pracował dla 
Tarnowa i Krakowa. Pozostawił żonę Wiktorię oraz 
córki Izabellę i Ewę. 

Żegnamy Edwarda Wojtasa, który pracował dla 
ziemi lubelskiej. Pozostawił żonę Alinę oraz córki 
Małgorzatę i Monikę. 

Dziękujemy. 
Myślę, że oni by tu podziękowali za wszelkie do-

bro, które od was otrzymali, a szczególnie od rodzin, 
za miłość, życzliwość. 

To jest dzień, w którym zachowujemy ich nie tyl-
ko w pamięci i w sercu, ale także powinniśmy pamięć 
o nich zachować w naszych działaniach, tak aby  
z tego, co zrobimy, był dumny pan prezydent i nasi 
koledzy, którzy odeszli tak tragicznie. 
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Panie Prezydencie! Leszku! Wiesiu! Edwardzie! 
Cześć waszej pamięci. Spoczywajcie w pokoju. 

(Głos z sali: Wieczny odpoczynek racz im dać, 
Panie…

(Zebrani na sali: …a światłość wiekuista niechaj 
im świeci.)

(Głos z sali: Niech odpoczywają w pokoju wiecz-
nym.)

(Zebrani na sali: Amen.)

Marszałek Sejmu:

Pana posła niezrzeszonego Longina Komołow-
skiego proszę również o złożenie kwiatów.

(Poseł Longin Komołowski składa na mównicy 
kwiaty)

Poseł Longin Komołowski:

Pan poseł, były wicemarszałek Senatu, marszałek 
Sejmu Maciej Płażyński. 

(Głos z sali: Wieczny odpoczynek racz mu dać, 
Panie...)

Marszałek Sejmu: 

...a światłość wiekuista niechaj mu świeci...
(Głos z sali: ...niech odpoczywa w pokoju wiecz-

nym. Amen.)
Amen.
Proszę państwa, proszę bardzo wszystkich o uczcze-

nie minutą ciszy, skupienia i modlitwy pamięci na-
szych koleżanek i kolegów ze wszystkich klubów 
parlamentarnych polskiego Sejmu i Senatu.

(Minuta ciszy)
Dziękuję bardzo.

(Kwartet smyczkowy wykonuje Arię na strunie G  
z III suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha)

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie! Proszę 
o zabranie głosu pana marszałka Bogdana Boruse-
wicza i odczytanie stosownego oświadczenia złożone-
go w imieniu nas wszystkich.

Marszałek Senatu: 

Ta tragedia, która się wydarzyła, ma wymiar nie 
tylko państwowy. Wielu z tych, którzy odeszli, było 

naszymi znajomymi i przyjaciółmi. Ta tragedia ma 
dla nas także wymiar tragedii osobistej.

„Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji 
– ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

W dniu 10 kwietnia 2010 roku Rzeczpospolita Pol-
ska poniosła niepowetowaną stratę.

Doszło do największej tragedii w powojennej hi-
storii Polski. W drodze na uroczystości z okazji 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem zginął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką. Śmierć ponie-
śli wszyscy członkowie delegacji, w tym ostatni Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 
oraz osiemnaścioro Posłów i Senatorów, wśród nich 
troje Wicemarszałków Sejmu i Senatu oraz Marsza-
łek Sejmu III kadencji.

Las smoleński stał się miejscem polskiego drama-
tu. Stajemy znowu wobec wielkiego wyzwania, jakim 
jest zrozumienie sensu ofiary życia w imię służby
Ojczyźnie.

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, 
pogrążeni w smutku, pragną przekazać wyrazy 
współczucia i ludzkiej solidarności w bólu z rodzina-
mi ofiar, ze wszystkimi, którym los zabrał najbliż-
szych, przyjaciół i kolegów.

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 
dziękują za wyrazy otuchy i słowa pocieszenia płyną-
ce z całego świata. Wyrażamy wdzięczność Rosjanom 
za okazane współczucie i solidarność.

Składając hołd wszystkim ofiarom tragicznej ka-
tastrofy i oddając Im cześć, dziękujemy za Ich wierną 
służbę Polsce.

Dzisiaj w obliczu tego narodowego dramatu jeste-
śmy razem, złączeni troską o losy naszej Ojczyzny”.

Proponuję, abyśmy przyjęli oświadczenie.
Stwierdzam, że Zgromadzenie Posłów i Senato-

rów przyjęło oświadczenie w sprawie uczczenia pa-
mięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego i członków Jego delegacji – ofiar kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem.

(Kwartet smyczkowy wykonuje Adagio for Strings 
op. 11 Samuela Barbera) 

Marszałek Senatu:

Zapraszam wszystkich do archikatedry św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie na godz. 15.30. Autokary 
czekają przed gmachem Sejmu na ul. Wiejskiej.

Dziękujemy państwu.

(Koniec zgromadzenia o godz. 14 min 30)
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Poseł Waldemar Pawlak


