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Obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej na
Pomorzu – 10 kwietnia 2019
Dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon upamiętnił ofiary
katastrofy smoleńskiej.

10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród ofiar katastrofy samolotu
TU-154M byli: prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria, politycy, wojskowi, duchowni,
kombatanci i przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Prof. Mirosław Golon podczas
upamiętniających uroczystości oddał hołd ofiarom związanym z Pomorzem.

O 8:41 dyrektor IPN Gdańsk złożył kwiaty na grobie śp. marszałka sejmu RP Macieja
Płażyńskiego w Bazylice Mariackiej oraz towarzyszył modlitwą rodzinie zmarłego. W
uroczystości wziął udział także radny Karol Guzikiewicz.

Kilkanaście minut później prof. Golon wraz z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem
złożył kwiaty na grobach śp. Anny Walentynowicz, śp. Arkadiusza Rybickiego oraz śp.
Leszka Solskiego na cmentarzu Srebrzysko.
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Następnie prof. Golon złożył wiązankę kwiatów przed płytą upamiętniającą śp. admirała
floty Andrzeja Karwetę przy budynku byłego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni.

O godz. 12.00 dyrektor IPN Gdańsk uczestniczył w uroczystości upamiętniającej ofiary
katastrofy smoleńskiej, która odbyła się pod pomnikiem Anny Walentynowicz.

– Spotykamy się dziś pod pomnikiem największej
gdańszczanki w dziejach miasta, zapewne nie tylko
ostatniego stulecia. Anna Walentynowicz to jedna z ofiar
katastrofy smoleńskiej, ale także wyjątkowy świadek historii.
Urodzona w 1929 r. miała okazję osobiście doświadczyć
największych tragedii jakie niesie wojna – rozpoczął.

– Dobrze, że o niej pamiętamy. Anna Walentynowicz
powinna być na pomnikach i tablicach, ale szczególnie w
sercach. Wyróżniała się pracowitością, prawdomównością,
czystością intencji, prawdziwą solidarnością wobec drugiego
człowieka – dodał.

Uroczystość zorganizowało Forum Młodej Prawicy. 
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