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Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Otwieram XCVII Sesję Rady Miasta Krakowa. Jest to Sesja szczególna Ŝałobna. Witam
serdecznie Pana Prezydenta, Wiceprezydentów, a szczególnie witam Panów Senatorów,
Stanisława Bisztygę, Senatora Cichonia, parlamentarzystów, którzy uczestniczyli wczoraj w
Zgromadzeniu Narodowym. Informuję Państwa, iŜ z uwagi na Ŝałobę narodową dzisiejsze
posiedzenie Sesji będzie miało charakter uroczysty, a merytoryczna część posiedzenia
zostanie odroczona na dzień 28 kwietnia 2010 roku.
Szanowni Państwo uczcijmy dwoma minutami ciszy ofiary katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiej, w której w drodze na uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej
zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z MałŜonką Marią
Kaczyńską oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.
Szanowni Państwo!
Śmierć jest nieuniknionym kresem ludzkiego Ŝycia, kaŜdy człowiek, który przyszedł na świat,
musi z niego odejść. Są jednak śmierci niezwykłe, które mają symboliczny charakter i
monumentalny wymiar. Taka śmierć spotkała Lecha Kaczyńskiego, jego śonę, Prezydenta
Najświętszej Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Lech Kaczyński zginął na obcej ziemi, na
Smoleńskim lotnisku, poniósł śmierć w wyniku katastrofy lotniczej. Musimy zadać sobie inne
pytania, dlaczego polski Prezydent znalazł się w takim miejscu i w takim czasie. Odpowiedź z
pozoru jest prosta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz towarzyszące mu
osoby udawali się na uroczystości jakie w sobotę miały odbyć się w Katyńskim Lesie. Tam na
miejscu kaźni tysięcy Polaków Prezydent po raz kolejny chciał przypomnieć Narodowi
Polskiemu, Ŝe ma prawo do własnej historii, jego Jego obowiązkiem jest pamiętać o ofiarach
stalinowskiego barbarzyństwa. Lech Kaczyński był nie tylko wielkim patriotą, nie tylko
wybitnym politykiem lecz takŜe, a moŜe przede wszystkim, wielkim Prezydentem,
rozumiejącym doskonale jak wielkie znaczenie dla Narodu ma własne, dobre, funkcjonujące
oparte na zdrowych zasadach i mądrych prawach państwo. Śmierć Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, śmierć Jego MałŜonki, śmierć towarzyszących mu polityków wojskowych,
duchownych, działaczy oraz wszystkich innych pasaŜerów owego samolotu jest wielką
tragedią. Nie była to jednak ofiara daremna, to tragiczne wydarzenie uświadomiło całemu
światu czym był Katyń, przypomniało, Ŝe popełniona tam przed 70 laty zbrodnia nie moŜe
być wykreślona ze zbiorowej pamięci cywilizowanych narodów. PrzeraŜające wydarzenia na
Smoleńskim lotnisku dotknęły nas wszystkich bez wyjątku, ugodziły wszystkich Polaków.
Śmierć kaŜdego z pasaŜerów samolotu jest równie bolesna.
Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa pragnę złoŜyć kondolencje rodzinom wszystkich
ofiar katastrofy. Do mojej smutnej powinności naleŜy takŜe wymienienie osób, tych osób,
które miały związek z Krakowem i z Małopolską. Zostały one okaleczone śmiercią swych
wybitnych potomków. Brak w Ŝyciu politycznym, polityce, działalności społecznej i
zawodowej tych osób będzie dojmującym ciosem dla naszego miasta i regionu. Przypomnę
Państwu te nazwiska:
Ryszard Kaczorowski – Prezydent Rzeczpospolitej na Uchodźstwie, Honorowy Obywatel
Miasta Krakowa.
Pan Poseł Zbigniew Wasserman, mój przyjaciel, którego śmierć dotknęła mnie szczególnie
mocno.
Pan Poseł Wiesław Woda z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pan Profesor Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Pan Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci.
Pan Andrzej Kremer – Sekretarz Stanu w Resorcie Spraw Zagranicznych.
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Pan Generał Broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Sił Operacyjnych.
Pan Generał Dywizji Tadeusz Buk – Dowódca Sił Lądowych
Pan Generał Dywizji Włodzimierz Potasiński – Dowódca Sił Specjalnych
Pan chorąŜy Biura Ochrony Rządu Jacek Surówka
Pan Andrzej Sariusz Skąpski – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
Pani Ewa Bąkowska – działacza Stowarzyszenia Rodzin
Pani Janina Natusiewicz – Mirer – asystentka Pani Anny Walentynowicz.
Pragnę takŜe wspomnieć o Panie Katarzynie Doraczyńskiej – pracownicy Kancelarii
Prezydenta Rzeczpospolitej, która niespełna tydzień temu odwiedziła nas w związku z
obchodami 60 rocznicy KrzyŜa Nowohuckiego.
śałoba po stracie najwaŜniejszych osób w państwie i wybitnych obywateli Krakowa i
Małopolski stanowi dla nas takŜe zobowiązanie do jak najlepszego, godnego wykonywania
naszych obowiązków na rzecz miasta i kraju.
Szanowni Radni Miasta Krakowa! Szanowni Państwo!
Apeluję o to, abyśmy nie ustawali w wysiłkach na rzecz okaleczonej Ojczyzny. Dziękuję
bardzo.
Proszę o zabranie głosu Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego.
Prezydent Miasta Krakowa – p. J. Majchrowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Wielce Szanowni Państwo!
Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się w Polsce do uczczenia 70 rocznicy zbrodni
katyńskiej, w kwietniu tego roku właśnie ta rocznica miała być wspólnym przeŜyciem
wszystkich Polaków. Stało się jednak inaczej. Historia obchodów rocznicy katyńskiej
znalazła niepisany, szokujący epilog, Rankiem 10 kwietnia Katyń po raz drugi zapisał się w
historii Polski. A katastrofie lotniczej w pobliŜu Smoleńska w drodze by oddać hołd ofiarom
dokonanej przed 70 laty zbrodni zginęli czołowi przedstawiciele elit naszego społeczeństwa,
w tym równieŜ wybitni Krakowianie i Małopolanie. Rzeczpospolita straciła Prezydenta,
zginęli dowódcy Polskich Sił Zbrojnych, Posłowie, Senatorowie, przedstawiciele
najwaŜniejszych instytucji państwowych, reprezentanci Rodzin Katyńskich i wielu
zasłuŜonych organizacji, kombatanci, duchowni. Śmierć podczas pełnienia słuŜby ponieśli
równieŜ ludzie pozostający zwykle w cieniu poza światłami jupiterów, załoga samolotu,
urzędnicy Kancelarii Prezydenta, oficerowie BOR-u. PrzeŜywamy dramat narodowy, ale teŜ
ludzki, społeczny, rodzinny. Śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego MałŜonki oraz
towarzyszących im czołowych postaci Ŝycia politycznego pogrąŜyła kraj w Ŝałobie, połączyła
nas w bólu i modlitwie z rodzinami zmarłych, ale zmieniła teŜ wiele w naszym otoczeniu,
poruszyła myśli i sumienia. Mam nadzieję, Ŝe ta zmiana okaŜe się zmianą trwałą, Ŝe ten
dystans, który zyskaliśmy do spraw drobnych, nieistotnych będzie stale juŜ towarzyszył
naszym działaniom, Ŝe poczucie jedności pozostanie nadrzędnym, przedkładając się na
wszystkie sfery Ŝycia publicznego, takŜe wspólnot lokalnych. Jak mówiło wielu przede mną,
nie ma słów dla określenia tej bezprecedensowej tragedii i tego co ona dla nas oznacza.
Wierzę jednak, Ŝe pozostaniemy w poczuciu głębokiej jedności i wspólnoty celów. To
najbardziej odpowiedni sposób w jaki złoŜyć moŜemy hołd tragicznie zmarłemu
Prezydentowi i najwaŜniejsze zobowiązanie, które podjąć moŜemy wobec tych, których dziś z
Ŝalem wspominamy. Wczoraj w Warszawie uczestniczy Ŝałobnego posiedzenia Sejmuj i
Senatu oddali cześć ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu. My dziś tu w Krakowie
zebrani na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta wspólnie powtarzamy ten gest oddając honory
Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, wszystkim tragicznie zmarłym, szczególną pamięcią
obdarzając naszych współobywateli. Dziękuję.
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Dziękuję bardzo. Zjednoczeni tragedią jaka dotknęła Naród Polski udamy się wspólnie – po
zamknięciu Sesji – pod KrzyŜ Katyński gdzie w ciszy i w skupieniu złoŜymy symboliczne
kwiaty, wysłuchamy odegranej na trąbce Ciszy i zapalimy świece, które będą rozdawane
przez harcerzy. Po uroczystości mieszkańcom naszego miasta zostaną przekazane flagi
przepasane Ŝałobnym kirem.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie Radni!
Odraczam dzisiejsze posiedzenie Sesji na dzień 28 kwietnia 2010 r., Radnych obecnych na
dzisiejszym posiedzeniu uznaję za powiadomionych.
Zamykam 1.posiedzenie XCVII Rady Miasta Krakowa.

Na podstawie kasety magnetofonowej
stenogram wykonała:
Maria Duś
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