
Jarostaw Kaczyfski
Prezes Prawa i Sprawiedliwoici
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Warszawa, dna 1.3 kwietnia 201.3 r.
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Szanowny Pan Burmistrz
Arkadiusz Sliwa
Prz ewodni czqcy Miei skie go Komitetu
Ochrony Pamigci Walk i Mqczefstwa
w Sulei6wku
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Bardzo dzigkujg za skierowane do mtie zaproszenie do Sulej6wka na uroczysto66

odslonigcia tabli.cy upamiEtniaj4cej Ofiary Katastrofy Smoleriskiei. Obowi4zki

uniemo2liwiajqmiosobisty udzial w tym wydanemu, dlatego pozwalam obie skre6lid kilka

sl6w, skietowanych do wszystkich Paristwa.

Uroczysto66 ta jest holdem skladanym Prezydentowi RP 5p. Lechowi

I{aczyriskiemu, Jego Mal2once i wszystkim Pnyjaciolom, ludziom bez ktorych nasze

zycre lt nigdy nie bgdzie takie samo. Pochylamy dzts glowy przed naibhLszymi

nam i najwaLnteiszymi. Zarazem tez dzisiejsze Swigto jest Swiadectwem czci t pamigci

o tych, kt6rych sftacrl.a Polska. W podsmoleriskim lesie, w te1 najwigkszej od II woiny

6wiatowej tragedii, jaka dotknqla nasz knj, zgSngli ludzie stawiaj4cy dobro Olczyzny iako

wartoSi przed wszystkimi innymi, stawu^iqcy prac€ dla Niej iako zaszczytne zadante

t najszlachetnie j sz4 powinno6i losu.

Nie da sig zast4pi6 Ich btiskoSci t ptzyiatnr. kt6rych dane nam bylo do6wiadczy(.,

tak jak nie da siE wymaza(. z nas 2alu i poczucia stratf, usun4i tgsknoty t zagluszy(

wspomnief, bo ani to w naszej mocy, ani w naszei woli. Byli i pozostana iedyni

w ich ludzkim i historTcznym wymi^rze, w kr6tkim momencie zycia, gdy byli w6r6d nas.

Ale te2 dziEki takim jak Oni, stoi4cy dzi6 w dlugim szeregu pokolef Polak6w, ktorzy ryle

potrafili dat Ojczytnie, widzimy wok6l siebie i ka2dego dnta, ze nie byli i nie s4 iedynymi,

dla kt6rych los Rzeczypospolitej pozostaie sprawa najwaznejsz4 w6r6d pierwszych,

zyciowym zadanter.r- | zaszczytnym obowiqzl<tem. Odpowiedzialno(i za PolskE spoczywa

teraz na nas, jako kontynuacja i nezby'walny nakaz sumienia. To wielkie zbiorowe

wyzwure, przed kt6rym stajemy wciqz od nowa i do kt6tego wdra2amy kolejne

pokolenia. Ta praca d*o wykon^fia r m rzente o Polsce jakiej Oni pragneli, to nasze

wsp6lne z Nimi dziedzicwo, to najlepsze, co mo2emy zrobii, dla siebie i dla nich,

aby pozosta[ z nami na z^wsze. Cze6( ich pamiqci!

5t-, 't1

P*"1 t:j .- ,1-i ,,**,L,
l*' ]^ 7-'1 "-bL"


