Tablica Smoleńska - Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
W dniu 17 kwietnia 2016 r. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, odbyły się
uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej ku czci ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem
Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego jego małżonki Marii i ks. Andrzeja Kwaśnika
kapelana Federacji Rodzin Katyńskich, byłego wikariusza parafii wareckiej w latach 1984 1988.
Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli :
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP
Beata Szydło Prezes rady Ministrów
Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm RP Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Marek Suski Poseł na Sejm RP
Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP
Marek Jurek Poseł do Parlamentu Europejskiego Prezes Prawicy RP
Wojciech Fałkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Piotr Bączek Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Zdzisław Maszkiewicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska
Marek Ścisłowski Starosta Grójecki
Komitet Honorowy :
Ks. Kanonik Grzegorz Krysztofik Wicedziekan Warecki, Proboszcz Parafii Matki Bożej
Szkaplerznej w Warce
Ks. Komandor Janusz Bąk Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
Leszek Kumorek Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego
Dariusz Gizka Burmistrz Miasta i Gminy Warka
Aldona Rzeźnik Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce
Andrzej Podsiadło Przedstawiciel Rodziny Ks. Andrzeja Kwaśnika
Lucyna Wiśniewska Wiceprezes Prawicy RP
Łukasz Celejewski Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Warce
Andrzej Niemirski Towarzystwo Miłośników Miasta Warka
Kazimiera Dąbrowska Klub Gazety Polskiej Oddział Warka
Patronat Medialny : TVP Historia, Tygodnik Solidarność, Nowe Echo Warki
Partner strategiczny: Szołtun - Kamieniarstwo
Wsparcie organizacyjne : Dworek na Długiej
Dzień 10 kwietnia 2010 r. zapisał się w historii naszego narodu najczarniejszymi zgłoskami.
W katastrofie pod Smoleńskiem w czasie podróży do Katynia zginął Prezydent RP Lech
Kaczyński, jego małżonka Maria, ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz

inne osoby, w tym wielu wybitnych przedstawicieli naszego życia publicznego i społecznego.
Na uroczystości na polskim cmentarzu wojskowym w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
rządowym samolotem leciały 96 osoby w tym 10 duchownych trzech wyznań. Pośród nich
był ks. Andrzej Kwaśnik proboszcz parafii św. Tadeusza Apostoła w Warszawie. Dla uczczenia
ich pamięci z inicjatywy ówczesnego radnego Rady Powiatu Grójeckiego Piotra Bączka
zawiązał się Komitet Społeczny w osobach : Andrzej Gut (Prawica RP) - przewodniczący,
Daniel Dąbrowski (PiS) - wiceprzewodniczący, Danuta Sadowska (Towarzystwo Miłośników
m. Warki) - sekretarz, Grażyna Kijuc (Klub Gazety Polskiej) - skarbnik, którego celem było
ufundowanie i umieszczenie w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce tablicy - epitafium
upamiętniającej to tragiczne dla narodu polskiego wydarzenie. Dzięki ofiarności
i zaangażowaniu się wielu osób i bardzo dobrej współpracy z ks. Kanonikiem Grzegorzem
Krysztofikiem, proboszczem tutejszej parafii, udało się to zamierzenie zrealizować. Tablicę
wykonała firma Szołtun - Kamieniarstwo.
Odsłonięcia tablicy dokonali :
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy RP Marek Jurek
Przedstawiciel rodziny ks. Andrzeja Kwaśnika Andrzej Podsiadło
Tablicę poświęcił o. Gabriel Bartoszewski
Ks. Andrzej Kwaśnik urodził się 10 listopada 1956 r. w Warszawie. Studiował w warszawskim
Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1984 r.
w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk prymasa Józefa Glempa.
Posługę kapłańską rozpoczął w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, a następnie
pracował jako wikariusz w Warce w parafii św. Mikołaja (1984 - 1988), w Pruszkowie
w parafii św. Kazimierza (1988 - 1989) oraz na Rakowcu Południowym w Warszawie w parafii
Zwiastowania Pańskiego (1989 - 1995). W październiku 1995 r. został ustanowiony
proboszczem w parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej pod Piasecznem, gdzie
pełnił tę posługę do czerwca 2007 r. Od lipca 2007 r. był proboszczem w parafii św. Tadeusza
Apostoła na Sadybie w Warszawie.
Pracę duszpasterską ks. Andrzej Kwaśnik łączył z wieloma funkcjami, był m.in. :
- wizytatorem nauczania religii,
- wicedziekanem dekanatu piaseczyńskiego,
- wicedziekanem dekanatu wilanowskiego,
- kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
- kapelanem Oddziału Prewencji Policji w Warszawie,
- kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich,
- kapelanem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939,
- członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli.
W roku 2003 został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
W roku 2009 obchodził 25 - lecie kapłaństwa.

Co roku do podwarszawskiej Starej Iwicznej, gdzie wcześniej był proboszczem, przyjeżdżało
kilkuset harleyowców. Odprawiał Msze św., w czasie których modlono się za ofiary
wypadków.
Odznaczenia :
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie)
- Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
- Brązowy Medal za Zasługi dla Policji
- Medal 15 - lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
" Z ks. Andrzejem znaliśmy się 30 lat, z których ramię w ramię na różnych parafiach
pracowaliśmy 17 - wspomina ks. Andrzeja Kwaśnika, jego przyjaciel ks. Jerzy Wikieł. - Od
początku dał się poznać jako dobry organizator, potrafiący mocną ręką trzymać młodzież. Na
naszej pierwszej parafii w Warce dostał będącą w rozsypce jedną z grup warszawskiej
pielgrzymki akademickiej. Pod przewodnictwem ks. Andrzeja grupa nabrała wyrazu
i zdyscyplinowania. Potem urosła do niebotycznych rozmiarów, liczyła sobie 850 osób ".
Homilia wygłoszona dra Gabriela przez o.Bartoszewskiego OFM Cap. podczas Mszy św.
w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce w dniu 17 kwietnia 2016 r.
Umiłowani Siostry i Bracia
Dziś czwarta niedziela wielkanocna, podczas tej ofiary eucharystycznej uwielbiać będziemy
Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, dokonał odkupienia całej ludzkości, aby
każdy człowiek, który żyje mógł skorzystać z łaski odkupienia i być zbawiony. Ale dzisiejszą
Mszę św. jak wspomniałem poświęcamy tym Polakom i Polkom, którzy nagle zostali
zgładzeni w Katyniu i Smoleńsku. Chcę modlić się za te ofiary i utrwalić je w pamięci
potomnych.
Gromadzi nas dziś pamięć karmiona miłością, lojalnością, przyjaźnią, przywiązaniem do
ojczystych obyczajów, do ojczystej ziemi i tradycji. Nie jesteśmy żadną, przepraszam, sektą
smoleńską, nie wyznajemy żadnej smoleńskiej religii, jak złośliwie nazywała nas poprzednia
ekipa rządowa Platformy Obywatelskiej. Natomiast w imię tej szlachetnej pamięci, która nas
gromadzi i jednoczy jesteśmy gotowi znieść wszystkie inwektywy i cynizm, sarkazm, ironię,
kpiny, obłudę i pogardę, iż taka jest rola strażników pamięci. Imieniem pamięci jest wierność
ważności, a fundamentem ważności jest prawda. Pamięć, która nie byłaby karmiona prawdą,
byłaby fałszywa i zgubna... Jaka jest więc ta prawda, którą chcemy dzisiaj i zawsze czynić
pokarmem naszej pamięci. Ta prawda sięga znacznie dalej, niż do 10 kwietnia 2010 r. Trzeba
powiedzieć, że 76 lat temu 10 lutego 1940 r. na mocy komunistycznych dekretów rozpoczęły
się sowieckie wywózki Polaków z kresów wschodnich na Sybir i w inne miejsca kaźni. To 76
lat temu ok. ćwierć miliona naszych braci i sióstr zostało deportowanych w nieznane,
a następnie kilkanaście miesięcy później, setki tysięcy innych naszych rodaków zostało
wyrwanych z korzeniami ze swoich domów i rodzin ze swej ziemi, ze swojej Ojczyzny
i przewiezionych w nieludzkich warunkach, by własnymi ciałami, pracą, łzami, i tęsknotą
użyźniać stepy Kazachstanu.
10 lutego 2016 r. wspominaliśmy kolejną rocznicę tej wielkiej gehenny.
Bo zaledwie kilka tygodni później sowieci rozpoczęli masowe egzekucje polskich oficerów,
żołnierzy i inteligencji oraz naszej duchowej elity w Katyniu i w innych miejscach kaźni. Była
to zbrodnia komunistyczna starannie zaplanowana, przemyślana i zrealizowana. Oblicza się,
że łącznie na skutek sowieckiej deportacji, przymusowych wywózek, na skutek

niewyobrażalnej gehenny i piekła na ziemi, których nie sposób opisać nieszczęścia i krzywdy
dotknęły ok. półtora miliona naszych rodaków. Katyń jest jednym z oskarżeń tego bezprawia
i nieszczęścia, gdy wiosną 1949 r. zamordowano 22 tysiące Polaków za to, że byli Polakami.
Zapłacili cenę życia za rok 1920. To była zbrodnia komunistyczna i zemsta za klęskę
poniesioną przez bolszewików nad Wisłą i na Wileńszczyźnie. Katyń był karą za 1920 r. i za
powstrzymanie wtedy przez Polaków pod Warszawą bolszewickiej nawałnicy. Wśród tych,
którzy w 1940 r. zginęli w Katyniu i innych miejscach kaźni było wielu, którzy 20 lat wcześniej
dzielnie bronili własnej Ojczyzny i bronili skutecznie, a dodać trzeba, że niespełna dwa
miesiące po Katyniu swoją śmiercionośną gehennę rozpoczęły dwa socjalizmy : jeden
narodowy - brunatny, drugi czerwony - komunistyczny. Dnia 14 czerwca 1940 r. rozpoczął
działalność obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu. Niemieccy oprawcy przywieźli tam
pierwszy transport Polaków z Tarnowa. I tak dwa totalitaryzmy - czerwony i brunatny
sprzysięgły się ze sobą przeciwko nam, dokonując tego co można słusznie nazwać czwartym
rozbiorem Polski. Niewiadomo do czego, by to nieszczęście doprowadziło, gdyby sojusznicy
nie pokłócili się między sobą. a wtedy te dwa socjalizmy : jeden narodowy - brunatny a drugi
międzynarodowy - czerwony, jak wcześniej współdziałały, tak później starły się ze sobą.
Jedną z powinności, która wciąż staje przed nami, bo nie została dotąd należycie wypełniona,
stanowi gruntowna refleksja nad naturą obydwu śmiercionośnych totalitaryzmów tj. nad
naturą narodowego socjalizmu - nazizmu i międzynarodowego socjalizmu - komunizmu, nie
tylko po to, aby się nigdy więcej nie powtórzyły, ale niestety już się powtórzyły i zapewne
jeszcze się powtórzą. Dlatego pamięć o tych, którzy stali się ofiarami tych systemów winna
pozostać żywa wśród nas i naszych potomnych. Chodzi o to, abyśmy pod tym względem byli
wiernymi strażnikami pamięci.
Od 10 kwietnia 2010 r. po Katyniu, mamy pod Smoleńskiem jeszcze jedno polskie miejsce,
a obydwa te miejsca nierozerwalnie łączą się ze sobą. Trzeba pamiętać i trzeba się modlić za
tych, którzy zginęli w długich dziejach Ojczyzny, w okresie rozbiorów, zaborów, w 1920 r.
i później, aż do naszych czasów, a więc także za ofiary smoleńskiego dramatu. Trzeba nam
być trwałymi strażnikami pamięci, którzy z niezłomną ufnością są przekonani, żeby ją godnie
pielęgnować, aby dojść do pełnej prawdy. Wprawdzie z bólem, ale przypomnijmy pamięcią
sytuację w kraju w latach 2006 - 2010 z okresu przed śmiercią ofiar katastrofy smoleńskiej.
Wśród pewnych grup Polaków, zwłaszcza partyjnych, zapanował klimat nieracjonalnego
terroryzmu i bezprzykładnej nagonki.
Przez całe cztery lata szargano osobę prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pomniejszano rangę
sprawowanego przez Niego urzędu, tym samym, nie szanując tych, którzy Go wybrali, ani
majestatu Rzeczypospolitej jaki przysługuje głowie państwa. Dowodzono, że jest najgorzej
wykształconym człowiekiem na stanowisku, mimo, że był jednym z powojennych
prezydentów, który posiadał tytuł Profesora Uniwersytetu. Drwiono z jego patriotyzmu,
a przywracanie pamięci historycznej przyjmowano jako małostkowość i zaściankowość.
Kpiono z jego kochanej matki, żony, brata a środki masowego przekazu prześcigały się w tym
procederze, A Prezydent Kaczyński w ciszy starał się zadbać o to, aby Polacy byli dobrze
zakorzenieni w niefałszowaną historię, bo z nami jest wiara w powrót Polski na drogę prawdy
należnej do najszlachetniejszych tradycji naszego narodu.
Prezydent jako wzorowy mąż stanu, prawdziwy patriota do końca pozostał wierny swoim
ideałom, dbałości o ujawnienie prawdy i historii Narodu Polskiego. I ten, który tak bardzo
dużo sił poświęcił na przywracanie prawdy historycznej, niestety zakończył życie w bliskiej
odległości od lasu katyńskiego. Dlatego nasuwa się pytanie skąd się brała ta zjadliwa
propaganda, która zatruwała nasze polskie życie. Czy nie potrzeba rachunku sumienia ? Czy

nie jest zastanawiający fakt, że ten sam człowiek dzień po śmierci w tych samych gazetach,
które go oczerniały był przedstawiany jako najgorętszy patriota. I zastanawiające jest skąd
płynęła ta obłuda, czy nie daje nam to do myślenia o rozległej manipulacji jakiej podlegali
Polacy codziennie powtarzając opinie, które nie przystoi powtarzać osobom myślącym. Co
więcej, nawet niektórzy parlamentarzyści stojący na świeczniku publicznie oskarżali, kpili
i przypisywali mu wyimaginowane wady oraz wykroczenia. Co więcej, nawet władze partii
rządzącej nie reagowały na wybryki swoich członków i oskarżycieli. A już najbardziej smutne
było to, że prokuratorzy, którzy mieli stać na straży sprawiedliwości, w zasadzie nie potrafili
dopatrzeć się wykroczeń i doniesienia obywateli o poniżaniu prezydenta umarzali.
Przyszła tragiczna śmierć Prezydenta i towarzyszących mu osób i nastała chwila jakby
uspokojenia. Część Polaków gorliwie się modliła za zmarłych i uczestniczyła w pogrzebach.
A już trzy miesiące później w sierpniu lewactwo sprofanowało krzyż przed pałacem
prezydenckim przy milczącym przyzwoleniu pani Prezydent i władz miasta Warszawy. Klimat
nagonki powrócił i trwał przez całe 6 lat.
Urzędujący rząd nie potrafił postarać się o zwrot wraku samolotu i czarnych skrzynek.
Urzędująca prokuratura nie potrafiła wyświetlić przyczyn tragedii. Działające komisje
rządowe można powiedzieć, że robiły wszystko, by nie wyświetlić Polakom przyczyn tragedii
i tak to trwało aż przez 6 lat. Było to poniżanie, lżenie nie tylko zmarłych, ale większości
Polaków.
Między losem tych, co zginęli w Katyniu, a losem tych co zginęli pod Smoleńskiem jest
dramatyczne podobieństwo. Ta pierwsza była dłużej spodziewana i niejako czekała na strzał
w tył głowy, a druga była przeczuwana tylko przez sekundy. Podobieństwo polega na tym, że
jedna i druga śmierć stały się przedmiotem wielkiego zakłamania i fałszu. Kłamstwo
katyńskie było powielane z udziałem najwyższych przedstawicieli wielkich mocarstw. Trwało
kilkadziesiąt lat, a trzeba dodać, że kłamstwo smoleńskie, również trwało 6 lat. Siostry
i Bracia, dopiero w tym kontekście w nawiązaniu do historii można należycie umiejscowić
smoleński las. Ci, którzy 10 kwietnia 2010 r. zginęli pod Smoleńskiem byli jak my strażnikami
ojczystej pamięci. Stali się więc rzecznikami wszystkich, którym Ojczyzna i ojczyste ideały były
bliskie i drogie.
Znany kapłan warszawski ks. Bolesław Waldemar Chrostowski dzieli się swoim
doświadczenie z podróży do Katynia :
"We wrześniu 1989 r. ks. kardynał Glemp przyjął delegację Rodzin Katyńskich, które
w zmieniających sie wtedy warunkach politycznych, pragnęły udać się do Katynia. Proszono
wtedy o kapłana, który mógłby się z nimi udać do tego miejsca. Dowiedziałem się, że mam
być to ja. Istniał jeszcze Związek Radziecki. Pod sam koniec września rano wyruszyliśmy
z Warszawy. Pierwsza noc w Mińsku białoruskim, druga gdzieś na obrzeżach Smoleńska.
Ciemno, zimno i ponuro, na trzeci dzień stanęliśmy w Katyniu. Trudno było nam trafić,
naprowadziła nas stacja kolejowa, której nazwa wywołuje dramatyczne skojarzenia. Wśród
uczestników tej pielgrzymki byli najbliżsi z zamordowanych tam oficerów i pozostałych ofiar.
Wtedy od sowieckiej zbrodni upłynęło zaledwie czterdzieści kilka lat. Dla wielu, katyński
i smoleński las może być niezwykłym. Kiedy dotarliśmy, między jego drzewa natrafiliśmy tam
na pomnik postawiony jeszcze przez sowietów z napisem po rosyjsku, że zbrodni dokonali
Niemcy, ale przejęci i rozmodleni, na to kłamstwo nie zważaliśmy. Mam żywo w pamięci
obraz córek i synów katyńskich ofiar, z których każdy rozszedł się po katyńskim lesie i szukał
jakiegoś drzewa przy którym mógłby się wypłakać. Trwało to długo, potem modlitwa.
Wracaliśmy później do Warszawy, tylko modlitwa była częstsza niż w tamtą stronę. Słychać
było głosy, że wreszcie ci, którzy dotarli do Katynia mogą przeżyć swoją żałobę".

Umiłowani, w ubiegłą niedzielę, jak ksiądz proboszcz wspominał, 10 kwietnia w Warszawie
jak i w całej Polsce obchodziliśmy 6. rocznicę tragedii smoleńskiej, niespodziewanej śmierci
prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki, i prezydenta na Uchodźstwie. Tragedia ta jakoś
odżyła w Polsce z racji tej rocznicy.
Uroczystości te obchodzone były w innej atmosferze. Polska ożywiła się, a stało sie to, że
w 2015 r. Polacy potrafili dokonać właściwych wyborów prezydenta Rzeczypospolitej
i Parlamentu. Nowy rząd zaprzysiężony w listopadzie 2015 r. na wielu odcinkach życia
społecznego rozpoczął pozytywne działania. Podjęto też właściwe i odpowiednie decyzje
w sprawie tragedii smoleńskiej. Nie wchodząc w szczegóły trzeba przypomnieć, że zmiany
jakie się dokonały są owocem modlitwy wielu gorliwych Polaków, którym na sercu leży
dobro Ojczyzny. Jest owocem wezwania św. Jana Pawła II, który w czasie stanu wojennego
i później wołał i zachęcał do modlitwy : "Błagam was moi rodacy
o wielką modlitwę".
Trwała wielka modlitwa i przyniosła owoce.
Wszystko to, co sie dokonuje, mimo trudności zapowiada lepszą, jasną przyszłość. Na pewno
przyniesie wyświetlenie tragedii smoleńskiej i przygotuje nam to, czego życzył nam wielki
Polak Ignacy Paderewski w swoim testamencie spisanym 23 stycznia 1940 r. : "Przynoszę
wam niezłomną wiarę nienaruszalnych naszych świętych praw dla naszej ziemi, wiarę
w ostateczne zwycięstwo. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje nam siłę przetrwania
w okresie niewoli. Nie zginie Polska, bracia nasi umęczeni, nie zginie, lecz żyć będzie po
wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości".
Ale moi drodzy nie mogę skończyć tego słowa, żeby nie wspomnieć uroczystości ostatnich
dni związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Uroczystości wspaniałe, pełne ducha
religijnego, polskiego i patriotycznego. To jest coś niebywałego, a żyję już 83 lata i mam
swoje doświadczenia i spostrzeżenia. Te uroczystości, ten duch powinien nas wszystkich
przejąć, umocnić, żeby to co dobrego stało się w ostatnim roku, dniach, miesiącach, żeby to
dobro było kontynuowane, ale może być kontynuowane, jeżeli będzie wspierane przez
wszystkich Polaków... Bo chodzi o naszą przyszłość tę, którą wskazywał kardynał Stefan
Wyszyński, Ignacy Paderewski i inni. I dlatego modląc się za dusze zmarłych, módlmy się za
naszą Ojczyznę, za rządzących
o siłę ducha, odwagę i łaskę wytrwania, aby Polska była
naprawdę Polską, katolicką, chrześcijańską, Bożą, pomyślną - Amen.
W uroczystościach udział wzięli m. in. :
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Patronat Honorowy
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Marek Jurek b. Marszałek Sejmu RP, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes
Prawicy RP, Patronat Honorowy
Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Patronat Honorowy
Marek Suski Poseł na Sejm RP, Patronat Honorowy
Piotr Bączek Szef Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Patronat Honorowy
Zdzisław Maszkiewicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska,
Patronat Honorowy
Marek Ścisłowski Starosta Grójecki, Patronat Honorowy
o. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap.
ks. komandor Janusz Bąk kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, członek Komitetu
Honorowego
ks. Czesław Banaszkiewicz z Sanktuarium Żoliborskiego w Warszawie

Lucyna Wiśniewska Wiceprezes Prawicy RP, członek Komitetu Honorowego
Lech Łuczyński Sekretarz Generalny Prawicy RP
Leszek Kumorek Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego
Dariusz Piątkowski Wicestarosta Grójecki
Teresa Knyzio Wiceburmistrz Warki
Andrzej Podsiadło przedstawiciel rodziny ks. Andrzeja Kwaśnika, członek Komitetu
Honorowego
Marek Szołtun wykonawca tablicy
Kierownictwo Nadleśnictwa Dobieszyn
Łukasz Celejewski Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w Warce, członek
Komitetu Honorowego
Kazimiera Dąbrowska Klub Gazety Polskiej w Warce, członek Komitetu Honorowego
Andrzej Niemirski Towarzystwo Miłośników Miasta Warka, członek Komitetu Honorowego
Radni Powiatu Grójeckiego, dyrektorzy instytucji samorządowych i przedstawiciele
organizacji społecznych
Poczty sztandarowe :
Od grobu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
Starostwa Powiatowego w Grójcu
Nadleśnictwa Dobieszyn
Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Pionkach
Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Warce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Warce
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Listy okolicznościowe nadesłali :
Andrzej Duda - Prezydent RP
Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Kaczyński - Poseł RP, Prezes PiS
Na zakończenie uroczystości odbył się program artystyczny ku czci ofiar z 10 kwietnia 2010
r. w wykonaniu : Zbigniew Stępień - recytacje, Mateusz Miziołek - pianino elektryczne,
Damian Sabała - akordeon.
W krużgankach można było obejrzeć wystawę fotograficzną pt. Jeszcze Polska nie zginęła,
póki pamiętamy.

Tablica przed odsłonięciem fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Przyjazd Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej fot. Maria Gut

Powitanie Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej, w głębi ks. Grzegorz Krysztofik proboszcz parafii Matki
Bożej Szkaplerznej obok Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP fot. Witold Batte

Powitanie Antoniego Macierewicza Ministra Obrany Narodowej przez ks. Grzegorza Krysztofika proboszcza parafii Matki
Bożej Szkaplerznej fot. Maria Gut

Na pierwszym planie od prawej : ks. Grzegorz Krysztofik proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej, Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej, Piotr Bączek - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego fot. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Wejście na uroczystości Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Na pierwszym planie od prawej Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Antoni Macierewicz Minister Obrony
Narodowej, w głębi Piotr Bączek Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego fot. W. Tereszkiewicz

Powitanie gości przez ks. Grzegorza Krysztofika proboszcza parafii Matki Bożej Szkaplerznej fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

W pierwszej ławce od prawej Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Na pierwszym planie od prawej : Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Antoni Macierewicz Minister Obrony
Narodowej, Marek Suski Poseł na Sejm RP fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy Smoleńskiej w 2010 r. fot. W. Tereszkiewicz

Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy Smoleńskiej w 2010 r. fot W. Tereszkiewicz

Przy ołtarzu od prawej : ks. Grzegorz Krysztofik proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej, ks. Czesław Banaszkiewicz z
Sanktuarium Żoliborskiego w Warszawie, o. Gabriel Bartoszewski, Ks. komandor Janusz Bąk kapelan Federacji Rodzin
Katyńskich fot. W. Tereszkiewicz

Na pierwszym planie od lewej : Teresa Knyzio Wiceburmistrz Miasta i Gminy Warka, w głębi Marek Ścisłowski Starosta
Grójecki, Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Daniel Dąbrowski wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu fot. Starostwo
Powiatowe w Grójcu

Na pierwszym planie ks. komandor Janusz Bąk kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, w głębi ks. Grzegorz Krysztofik
proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej fot. W. Tereszkiewicz

o. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap. podczas wygłaszania homilii, w stule, którą miał ze sobą ks. Andrzej Kwaśnik podczas
tragicznego lotu do Katynia fot. W. Tereszkiewicz

Uczestnicy uroczystej podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy Smoleńskiej w 2010 r. fot. W. Tereszkiewicz

Tablica pamiątkowa ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w 2010 r. fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Na pierwszym planie od prawej : Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Antoni Macierewicz Minister Obrony
Narodowej, Marek Suski Poseł na Sejm RP, w głębi od lewej : Piotr Bączek Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dariusz
Piątkowski Wicestarosta Grójecki fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Od lewej o. Gabriel Bartoszewski i ks. Czesław Banaszkiewicz, na ołtarzu flaga, którą przykryta była trumna z ciałem
śp. ks. Andrzeja Kwaśnika podczas uroczystości pogrzebowych fot. W. Tereszkiewicz

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej 2010 r., od prawej : Antoni Macierewicz Minister
Obrony Narodowej, Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP, Marek Jurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes
Prawicy RP, Andrzej Podsiadło przedstawiciel rodziny ks. Andrzeja Kwaśnika fot. W. Tereszkiewicz

Po odsłonięciu tablicy, od prawej : Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej, Stanisław Karczewski Marszałek
Senatu RP, Marek Jurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy RP, Andrzej Podsiadło przedstawiciel rodziny
ks. Andrzeja Kwaśnika fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Poświęcenie tablicy przez o. Gabriela Bartoszewskiego fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Wieniec składa Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP fot. W. Tereszkiewicz

Wieniec składa Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej

Kwiaty składa Marek Suski Poseł na Sejm RP fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Kwiaty składa Marek Jurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy RP

Kwiaty składa Zdzisław Maszkiewicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w głębi
Starosta Grójecki Marek Ścisłowski fot. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Wpis do księgi pamiątkowej składa Stanisław Karczewski Marszałek Senatu RP fot. W. Tereszkiewicz

Wystąpienie Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Wystąpienie Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Marek Suski Poseł na Sejm RP odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego Posła na Sejm RP, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, w
głębi Andrzej Gut Przewodniczący Społecznego Komitetu fot. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Uczestnicy uroczystości śpiewają Hymn Konfederatów Barskich fot. Witold Batte

Na pierwszym planie delegacja Prawicy RP, od prawej : Lucyna Wiśniewska Wiceprezes, Marek Jurek Prezes, Poseł do
Parlamentu Europejskiego, Lech Łuczyński Sekretarz Generalny

Zakończenie Mszy Św. w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy Smoleńskiej w 2010 r., od lewej : ks. Grzegorz Krysztofik
proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej, ks. Czesław Banaszkiewicz z Sanktuarium Żoliborskiego w Warszawie, o. Gabriel
Bartoszewski OFM Cap., ks. komandor Janusz Bąk kapelan Federacji Rodzin Katyńskich fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Sztandar Solidarności Kolejarzy od grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

Wykonawcy programu słowno - muzycznego ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej w 2019 r., od prawej : Zbigniew Stępień,
Mateusz Miziołek, Damian Sabała fot. Witold Batte

Wykonawcy programy słowno muzycznego ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej 2010 r. , od prawej Mateusz Miziołek,
Damian Sabała fot. ppor. Robert Suchy CO/MON

fot. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Opracowanie : Andrzej Gut

