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Dziś w południe odbyły się obchody 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Wydarzenie rozpoczęło
się Mszą w kościele pw. Wszystkich Świętych, później był przemarsz na Cmentarz Agrykola
pod Krzyż Katyński, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Mszy Świętej przewodził Biskup Elbląski Jacek Jezierski - Trzeba dużej roztropności Polaków i
dużej roztropności Rosjan w budowaniu wzajemnych więzi i porozumienia - mówił w trakcie
homilii Biskup Elbląski, wspominając trudne relacje polsko-rosyjskie w minionym stuleciu, jak i
obecnie.
Po zakończeniu Mszy uczestnicy obchodów przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie znajduje się
tablica upamiętniająca delegację, która siedem lat temu zmierzała na obchody Zbrodni
Katyńskiej. Na placu pod Krzyżem zebrały się władze samorządowe, poczty sztandarowe,
przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, mieszkańcy Elbląga.
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, po którym nastąpiły
przemówienia okolicznościowe. Sławomir Sadowski wicewojewoda warmińsko-mazurski
wspominał osoby związane z naszym regionem, m.in. Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego
oraz Aleksandra Szczygłę, Ministra Obrony Narodowej, a później szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego. Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej przywołał natomiast postać
Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
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Jacek Boruszka wiceprezydent Elbląga mówił z kolei:
- Dla każdego z nas wiadomość o katastrofie była przeżyciem tragicznym i bolesnym. Ofiary
katastrofy były osobami publicznymi, wiele z tych osób znaliśmy osobiście, z wieloma
wielokrotnie współpracowaliśmy. W jednej chwili odeszli od nas ludzie, którzy z wielkim
zaangażowaniem służyli Polsce, tworzyli nasze państwo i pracowali dla dobra wspólnego. Losy
delegacji do Katynia splotły się w dramatyczny sposób z losami ofiar, które ginęły w 1940 roku
w lesie katyńskim. I tak jak wówczas, tak i przed siedmiu laty Ci, którzy zginęli pozostawili w
kraju swoich bliskich, rodziny, przyjaciół i współpracowników. Pozostał po nich również dorobek
i wciąż żywa nasza pamięć. Jej wyrazem są dzisiejsze uroczystości rocznicowe. Właśnie tu –
pod Krzyżem Katyńskim, będącym symbolem pojednania i znakiem pamięci wielu bolesnych
wydarzeń, których doświadczyła nasza Ojczyzna, spotykamy się, aby oddać hołd wszystkim
ofiarom katastrofy. Tym gestem chcemy pokazać, że nadal pamiętamy i będziemy pamiętać o
dokonaniach tych osób, ich działalności oraz zaangażowaniu w sprawy naszej Ojczyzny. Cześć
ich Pamięci!
Uroczystość zakończył Apel Pamięci z odczytaniem nazwisk i funkcji ofiar katastrofy, salwa
honorowa oraz składanie wieńców i kwiatów pod tablicą. Oprawę rocznicy zapewniła 16
Pomorska Dywizja Zmechanizowana.
GALERIA ZDJĘĆ
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