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10 KWIETNIA 2010 R. W KATASTROFIE LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM, W DRODZE 
NA UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE,  ZGINĄŁ PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
LECH KACZYŃSKI WRAZ Z MAŁŻONKĄ MARIĄ KACZYŃSKĄ. RAZEM Z NIMI  ZGINĘŁY 
84 OSOBY TOWARZYSZĄCE PANU PREZYDENTOWI ORAZ 8-OSOBOWA ZAŁOGA.

Ś.P. Pierwsza Para RP - Maria Kaczyńska i Lech Kaczyński 
(źródło: www.prezydent.pl)

Ś.P. Leszek Deptuła, jako Marszałek Województwa Podkar-
packiego podczas uroczystego otwarcia Cmentarza Orląt 
Lwowskich we Lwowie 24 VI 2005 r. (fot. arch.)

Ś.P. Grażyna Gęsicka przeby-
wała w Mielcu 18 I 2009 r. (fot. 
W. Gąsiewski)

Ś.P. Przemysław Gosiewski prze-
bywał w Mielcu 11 X 2007 r. (fot. 
W. Gąsiewski)

Ś.P.  Janusz Kurtyka przebywał 
w Tuszowie Narodowym 22 IV 
2004 r.  (fot. W. Gąsiewski)

Ś.P. Maciej Płażyński przebywał 
w Mielcu m.in.  6 IV 2008 r., 20 
VII 2009 r.  (fot. W. Gąsiewski)

Ś.P. Aleksander Szczygło przeby-
wał w Tuszowie Narodowym 20 
V 2006 r. (fot. W. Gąsiewski)

Ś.P.  Jerzy Szmajdziński przebywał 
w Mielcu 27 VIII 2000 r.  (fot. 
W. Gąsiewski)

14 IX 2005 r., wizyta Lecha Kaczyńskiego w Mielcu, jako kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego wita 
obecny poseł PiS Krzysztof Popiołek (fot. Damian Gąsiewski)

      Wśród ofiar katastrofy lotniczej byli: Lech Kaczyński, prezydent 
RP, Maria Kaczyńska, Pierwsza Dama, Ryszard Kaczorowski, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie, Joanna Agacka-Indecka, Ewa Bąkow-
ska, gen. Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, 
Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich, gen. Tadeusz 
Buk, Miron Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, Zbi-
gniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward 
Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Jarosław 
Florczak, Artur Francuz, gen. Franciszek Gągor, Grażyna Gęsicka, 
gen. Kazimierz Gilarski, Przemysław Gosiewski, Bronisław Gostom-
ski, Robert Karol Grzywa, Roman Indrzejczyk, Paweł Janeczek, 
Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Izabela Jaruga Nowacka, Józef 
Joniec, Sebastian Karpiniuk, Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, 
Janusz Kochanowski, gen. Stanisław Komornicki, Stanisław Jerzy 
Komorowski, Paweł Krajewski, Andrzej Kremer, Zdzisław Król, 
Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, Andrzej Kwaśnik, Bronisław Kwiat-
kowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutoborski, Barbara Maciejczyk, 
Barbara Mamińska, Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, 
Tomasz Merta, Andrzej Michalak, Dariusz Michałowski, Stanisław 
Mikke, Justyna Moniuszko, Aleksandra Natalli-Świat, Janina Na-
tusiewicz-Mirer, Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec 
Loeffler, Jan Osiński, Adam Pilch, Katarzyna Piskorska, Maciej 
Płażyński, Tadeusz Płoski, gen. Włodzimierz Potasiński, Arkadiusz 
Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, Ryszard Rumianek, 
Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Sła-
womir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Jacek Surówka, 
Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, 
Izabela Tomaszewska, Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa 
Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wassermann, Wiesław Woda, 
Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, 
Artur Ziętek, Gabriela Zych. 
      Redakcja „Wieści Regionalnych” łączy się w bólu z wszystkimi 
rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy - CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Redaktor Naczelny
Włodzimierz Gąsiewski

Ś.P.  Anna Walentynowicz - prze-
bywała w Mielcu 17 V 2008 r. (fot. 
W. Gąsiewski)

Na zdjęciu u góry: Ś.P.  Ks. bp, gen. 
broni  Tadeusz Płoski, biskup po-
lowy WP. 25 II 2008 r. uczestniczył 
w egzaminie doktorskim dr 
W.  Gąsiewskiego UKSW w War-
szawie  (fot. K. Gargas-Gąsiew-
ska).
Na zdjęciu po lewej: Ś.P. ks. 
prof. Ryszard Rumianek, rektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 28 
V 2008 r. uroczyście wręczał dy-
plom doktorski dr Włodzimierza 
Gąsiewskiego (fot. K. Gargas-
Gąsiewska)
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Wspomnieniowe

13 kwietnia – Marsz Pamięci z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego (fot. Barbara Kachnic)

Zwolennicy przyjaźni polsko-rosyjskiej (fot. Anna Jabłońska)Znicze i kwiaty przed klepsydrą Zbigniewa Wassermanna (fot. Anna Cudo)

Warta honorowa harcerzy oraz znicze i kwiaty przed Krzyżem Katyńskim (fot. ks. Janusz Królikowski)

Mielczanie na ul. Floriańskiej w drodze na Rynek Główny (fot. Krzysztof Babiarz) Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia (fot. ks. Janusz Królikowski)

Przed Bazyliką Mariacką na Rynku Głównym w Krakowie (fot. Anna Jabłońska) Laweta z trumną Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (fot. Anna Jabłońska)
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wspomnieniowe

MARIA I LECH KACZYŃSCY NIE ŻYJĄ

Konferencja prasowa Lecha Kaczyńskiego, jako kandydata na prezydenta RP, 14 września 2005 r., która odbyła się w Samorządowym 
Centrum Kultury w Mielcu. Uczestniczył w niej także Mariusz Kamiński (niewidoczny na zdjęciu) oraz w pierwszym rzędzie, drugi od 
lewej senator RP Władysław Ortyl, a obok niego poseł RP Marek Kuchciński (fot. Damian Gąsiewski)Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska. Źródło: www.prezydent.pl

      Kondukt żałobny posuwa się 
z wolna ulicą Grodzką. Przy stalo-
wych barierkach   w Strefie Szarej, 
na Rynku Głównym, tłum. Ludzie 
przepychają się, tłoczą, stają na 
palcach, by lepiej widzieć. Wszyscy 
z rękami w górze – w dłoniach 
dzierżą aparaty, komórki. Błyskają 
flesze. Rodzice ulokowali swoje 
dzieci na ramionach, by miały 
lepszy widok. One też z apara-
tami. Fotografują jak szalone. 
Łopoczą biało – czerwone, polskie 
flagi z czarnym kirem. Przechodzą 
kapłani. Przechodzą żołnierze. 
Za nimi dwa wozy z trumnami, 
okrytymi flagą z białym orłem. 
Nagle słychać słowa Mazurka 
Dąbrowskiego. Tłum podchwytuje 
pieśń. Pierwsza zwrotka, dwa razy 
powtórzony refren i hymn zamiera 
na ustach. Komuś z tyłu wyry-
wa się z gardła „Dziękujemy!”. 
I po chwili już wszyscy skandują: 
„Dziękujemy! Dziękujemy! Dzię-
kujemy!”

18 kwietnia 2010

Pogrzeb prezydenta RP, 
Lecha Kaczyńskiego 

i Pierwszej Damy, 
Marii Kaczyńskiej

    W pamięci jeszcze tragiczna 
sobota sprzed ośmiu dni.
- O katastrofie dowiedziałam się 
z Internetu – wspomina Barbara 
Ofiarzewska, studentka indologii 
na UJ – moje koleżanki spraw-
dzały pocztę i gdzieś nam mignął 
nagłówek „Samolot prezydencki 
się rozbił”. Byłyśmy w szoku. 
Myślałyśmy, że są może jacyś 
ranni, ale nie wyobrażałyśmy sobie 
rozmiarów katastrofy. Po chwili 
ukazała się dalsza część artykułu 
– „Nikt nie przeżył”. Nie mogły-
śmy w to uwierzyć. Uznałyśmy to 
za jakieś niepotwierdzone infor-
macje. Zaczęłyśmy dzwonić do 
rodziców. Było to około godziny 
10. Po jakimś czasie jedno z na-
szych rodziców odebrało telefon. 
Usłyszałyśmy: „To prawda”. Nie 
docierało to do nas. 
    Wszyscy zebrali się przed telewi-
zorem. TVP Info nadawało prosto 
z miejsca katastrofy. Gorączkowe 
poszukiwania dalszych informacji 
w sieci spełzły na niczym – portale 
były przeciążone; strony dotyczące 
tragedii nie chciały się załadować. 
Jednocześnie wystąpił problem 
z przeciążeniem linii telefonicz-
nej. Wszyscy do siebie dzwonili. 

Wszyscy komentowali. Wszyscy 
pytali: „Słyszałeś już? Prezydent 
nie żyje…”.  
    A razem z nim zginęło wiele 
ważnych dla Polski osób. Dziś już 
znamy liczbę ofiar – 96. Wtedy 
trwały niespokojne spekulacje. 
Liczba wahała się między około 
130 a 90 osobami. Spekulowano 
również, co było przyczyną trage-
dii. Czy pilot okrążał lotnisko raz 
czy aż 4 razy? Dlaczego lądował 
we mgle? Dlaczego podszedł do 
lądowania, mimo złych warun-
ków?
      Nie warto powtarzać czegoś, 
co każdy zapewne śledził z zapar-
tym tchem. Dość, że kondolencje 
zaczęły napływać ze wszystkich 
stron. Kraje, które – jak się zdaje 
- nie były z Polską związane zbyt 
silnie, wyrażały swoje współczucie. 
A wraz z ich premierami, prezy-
dentami i ambasadorami – także 
zwykli obywatele. Realnie (np. Ro-
sjanie zapalający znicze i składa-
jący biało – czerwone kwiaty pod 
polską ambasadą), jak również 
wirtualnie - znajomi na Facebooku 
spontanicznie łączyli się w bólu 
z Polakami. Cały czas śledziło 
się doniesienia, łaknęło detali 
i szczegółów.   A jednocześnie 
wciąż nie wierzyło w to, co się sta-
ło. Kto zginął? Dlaczego? Podczas 
zakupów w Centrum Handlowym 
M1, z głośników zaczął się nagle 
sączyć głos: „Z powodu śmierci 
prezydenta RP, Lecha Kaczyńskie-
go, w katastrofie lotniczej, Centra 
Handlowe będą jutro zamknięte”. 
Jak dziwnie usłyszeć coś takiego, 
robiąc sobie spokojnie zakupy. 
Tragedia smoleńska wkroczyła 
w nasze codzienne życie. Stawała 
się powoli coraz bardziej realna 
i świadoma. 

* * *
      Kto nie był na specjalnej mszy 
św. w sobotę, o 17.30, spodziewał 
się, że niedzielne msze będą w 
pełni poświęcone katastrofie. 
Chyba wszyscy ruszyli do Kościoła 
Mariackiego, bo tłumy były nie-
wyobrażalne! Przeszło 15 minut 
zajmowała wymiana uczestników – 
fala ludzka wchodziła i fala wycho-
dziła. Wszyscy niesieni prądem. Po 
drodze na mszę młodzież rozda-
wała wiernym Wydania Specjalne 
„Faktu”, „Gazety Wyborczej”, 
„Metra”, „Rzeczpospolitej”… 
Większość z czarno – białymi 
stronami. Wszystkie pełne zdjęć 
ofiar. Do niektórych fotografii 
dziennikarzom nie udało się  w tak 

krótkim czasie dotrzeć – jak dziw-
nie było zobaczyć białą plamę nad 
czyimś imieniem i nazwiskiem. 
Jak wyglądał ten ktoś? Czy już 
zawsze pozostanie anonimowy? 
Pod gablotą, w której powieszono 
zdjęcie prezydenckiej pary, morze 
zapalonych zniczy. Ludzie przysta-
wali, patrzyli, modlili się. Niestety, 
na mszy tylko kilka zdań o tragedii. 
Za to przy ołtarzu portret prezy-
denta przy polskiej fladze, na któ-
rej umieszczono czerwone i białe 
znicze. Wybiło południe. Najpierw 
cisza. Po chwili zawyła syrena, 
zagrał hejnał. Ludzie modlili się 
przy ołtarzu, ale oto trzeba było 
już iść – już kolejna fala spieszyła 
na mszę. W tramwajach warszaw-
skich podobno było milczenie 
i niedowierzanie. W krakowskich 
zaś smętne dyskusje. 

* * *
     Marszałek Sejmu, Bronisław 
Komorowski, który w zastępstwie 
prezydenta przejął jego funkcję, 
ogłosił trwającą tydzień żałobę 
narodową. W oknach krakowskich 
mieszkań pojawiły się flagi Polski 
przyobleczone w czarną wstęgę. 
Przed zajęciami na uczelniach 
minuta ciszy, by uczcić pamięć 
zmarłych. We wtorek, 13 kwiet-
nia, odbył się Marsz Pamięci w 70 
rocznicę zbrodni katyńskiej. Na 
Rynku Głównym, skąd wyszedł 
pochód, już godzinę wcześniej 
zgromadziły się tłumy.  Wszyscy 
obserwowali jak równo w południe 
swoją podróż pod Krzyż Katyń-
ski na Placu Świętego Idziego 
rozpoczęły delegacje z różnych 
organizacji, harcerstwa, szkół 
i uniwersytetów. Las wielokoloro-
wych sztandarów posuwał się ulicą 
Grodzką. Pod Krzyżem odbyła 
się krótka ceremonia. Zapłonęły 
znicze. Zabrzmiały modlitwy.
- Dobrze, że w marsz zaangażowa-
ło się tylu młodych ludzi. – komen-
tuje Joanna Świętek, studentka 
dziennikarstwa z Krakowa. - To 
ważne, by brali udział w historii, 
która dzieje się dziś, wprost na 
naszych oczach. Myślę, że ci, któ-
rzy zachowywali się jakby to, co się 
stało nie miało dla nich znaczenia, 
mogli się kryć przed rówieśnikami, 
a w samotności czuć zupełnie co 
innego. W czasie marszu brako-
wało mi hymnu. Czekałam na ten 
moment. Byłby cudownym zwień-
czeniem tej uroczystości. 

* * *
     Gazety wciąż biało – czarne. 
W telewizji na każdym kanale 
mówiło się o katastrofie. Wśród 
znajomych także ten temat do-
minował: „Ja bardzo lubiłam 

wicemarszałka Putrę!”, „Leszek 
Deptuła? Przecież on ukończył 
nasze liceum!”, „Ja w zeszłym 
roku miałam zajęcia z Januszem 
Kurtyką…” Polska na ustach 
świata. Szkoda tylko, że powód 
był tak smutny…
     Aż nagle pojawiła się informacja 
o pomyśle pochówku prezydenta 
na Wawelu. Media informują 
o protestach pod Oknem Papie-
skim. W czwartek, 15 kwietnia, 
w godzinach popołudniowych 
zebrała się kolejna grupa. Tym 
razem sami starsi panowie. Tłum 
gapiów  w końcu rozstąpił się 
– przyjechała telewizja. Wśród 
przechodzących ulicami osób, 
można było zobaczyć takie na 
przykład indywidua, jak dwóch 
młodych mężczyzn w papierowych 
koronach na głowie. Społeczeń-
stwo podzieliło się na zwolen-
ników i przeciwników Wawelu. 
W końcu jednak zapadła decyzja, 
że Wawel będzie ostatnim miej-
scem spoczynku prezydenckiej 
pary. I w Krakowie rozpoczęły się 
przygotowania…
      Błonia zostały wysprzątane ze 
wszelkich papierów i śmieci. Go-
rączkowo zamalowywano wszelkie 
napisy na murach i kamienicach 
– również w miejscach oddalonych 
od Rynku Głównego o dobre 
20 minut piechotą. Na Placu 
Wszystkich Świętych poprawiano 
nawet ciemnozieloną farbą wygląd 
latarni. 
      Gdzieś w piątek na dobre 
gruchnęła wieść, że aby dostać się 
do Sektora Szarego ( tj. między 
pomnikiem Adama Mickiewicza 
a wylotem ulicy Grodzkiej ) trzeba 
być jednym z dziesięciu tysięcy 
szczęśliwców, którym uda się 
zdobyć darmowe bilety. Można 
było je odbierać od godziny 10 
w punkcie informacji miejskiej 
przy ulicy św. Jana 2 i w pawilonie 
Wyspiańskiego przy Placu Wszyst-
kich Świętych. Każdy mógł wziąć 
dwa bilety. Już o 9 kolejka sięgała 
znajdującego się dość daleko 
sklepu KEFIREK. Stopniowo 
ludzi przybywało. Ponoć tłum 
oczekujących rozrósł się niewy-
obrażalnie. 
- Wyszedłem z domu po 9 – mówi 
Grzegorz Michalski, również 
student – W kolejce byłem już 
około 9:30, ale miejsce miałem 
zajęte. Inaczej raczej nie miałbym 
szans dostać biletu i wyjść tak 
wcześnie. O 11 byłem już przy 
kasie. Puszczono listę, na którą 
wpisywali się oczekujący: żeby ci, 
dla których biletów zabraknie nie 
stali niepotrzebnie. I ja na tej liście 
zajmowałem coś koło pozycji 740. 

Licząc po 2 bilety dla każdego, 
i tak zostało ich jeszcze dużo. 
Cieszę się, że miałem wejściówkę. 
Byłem jednym z 10 tysięcy szczęś-
liwców. Szacuje się, że w Krakowie 
w pogrzebie uczestniczyło około 
150 tysięcy ludzi. Więc to takie wy-
różnienie. Reszta musiała oglądać 
uroczystość na telebimach. 
    Stojąc w kolejce do kas, można 
było przyglądnąć się przejeżdżają-
cym ciężarówkom      z płotkami, 
które niebawem zaczęto rozsta-
wiać. Przybyło dużo funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej.  Na Rynku 
Głównym zamontowano telebimy. 
Przygotowania trwały. 
- Wróciłem do domu – dodaje 
Grzegorz Michalski – patrzę na 
Internet, a tam od razu pisało 
na stronie Gazety Wyborczej 
Krakowskiej, że ludzie sprzedają 
bilety po 150 – 200 złotych. Na 
stronie Gumtree podobno wszel-
kie takie ogłoszenia usuwano. 
Ciekawe, czy ktoś te bilety kupił. 
W niedzielę rano, na Franciszkań-
skiej harcerze rozdali za darmo ze 
20 wejściówek. 

* * *
    W niedzielę rano Kraków był 
jakby innym miastem. Z dala od 
centrum wyludniony i cichy - jak 
nigdy! Bardzo mało samocho-
dów na ulicach. Wzmożony ruch 
tramwajów, z którymi był zresztą 
kłopot, bo zmieniły swoje stałe 
trasy. Coraz bliżej centrum – co-
raz więcej ludzi. Niektóre ulice 
zablokowane. Tłumy z flagami. 
Osoby starsze, dorośli, młodzież, 
dzieci. Handel flagami kwitł. 
Zdziwieniem witano otwarte 
restauracje, których można było 
znaleźć mnóstwo. Aby dostać 
się do wejścia na Sektor Szary, 
trzeba było przejść przez Planty. 
Wszędzie wozy policyjne, straż, 
ratownicy. Ponoć wpuszczali od 
ulicy Gołębiej. Tak, tłum zbitych 
ciasno ludzi   z biletami czekał na 
swoją kolej. Najpierw sprawdzano 
wejściówki. Następnie była rewizja 
wnoszonych rzeczy. Nie można 
było mieć ze sobą szkła i metalu. 
Niczego ostrego. Szklane butelki, 
lusterka, nawet jakiś dezodorant 
– stos rzeczy, które należało zo-
stawić przed wejściem na Rynek 
rósł w oczach, przy murze jednej z 
kamienic na ulicy Brackiej. Funk-
cjonariusze czujnikami sprawdzali 
każdego  z wchodzących. 

Rynek Główny

      Tłumy ludzi z flagami. Space-
rowali. Rozmawiali. Przemiesz-
czali się. Od 14 słuchali  w sku-
pieniu mszy, płynącej z głośników. 

Przewodniczył jej metropolita 
krakowski, kardynał Stanisław 
Dziwisz. Telebimy ustawione pod 
Kościołem Mariackim były słabo 
widoczne, więc niektórzy zdecydo-
wali się zająć strategiczne miejsce 
przy barierkach, przy wylocie ulicy 
Grodzkiej. Harcerze rozdawali 
spragnionym kubki z wodą mine-
ralną. Potem całe butelki. Upał był 
taki, że większość okrywała głowy 
chustami. Zaprzyjaźnione grupki 
rozsiadły się na rozdawanych 
wcześniej gazetach, bezpośrednio 
na bruku. Skończyła się msza 
święta. Wszyscy śpiewali „Boże, 
coś Polskę…”. Potem przemówień 
– Marszałka Sejmu Bronisława 
Komorowskiego i przewodniczą-
cego NSZZ „Solidarność” Janu-
sza Śniadka. Na Rynku rozległy 
się oklaski. Następnie kondukt 
żałobny ruszył na Wawel. 
     Za lawetami wojskowymi, na 
których umieszono trumny ma-
szerują delegacje z innych państw. 
Miał być prezydent USA, Barack 
Obama. Miał być prezydent Fran-
cji, Nicolas Sarkozy. Kanclerz 
Niemiec, Angela Merkel. Premier 
Włoch, Silvio Berlusconi. Król Hi-
szpanii. Książę Karol. I wiele, wie-
le innych znanych nam ze świata 
międzynarodowej polityki, osób. 
Z powodu wybuchu wulkanu na 
Islandii i zagrażającej samolotom 
chmurze pyłu – nie przybyli. Ale 
idą inni. Władze Polski. Władze 
Ukrainy. Władze Rosji. Gruzji. 
Mnóstwo ludzi chce pożegnać 
godnie prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. 
    Delegacje znikają w oddali. Po-
jawiają się rektorzy krakowskich 
uczelni. Po ich przejściu tłum 
przerzedza się. Wszyscy wychodzą. 
Zmierzają pod Wawel, lub do swo-
ich domów, by obejrzeć w telewizji 
dalsze części uroczystości. Jakiś 
starszy pan macha przed kamerą 
wielkim czerwonym sztandarem 
z orłem białym – TVP kręci na 
żywo. Dziennikarzy było dziś na 
Rynku mnóstwo. 
     Franciszkańska ponoć nadal 
zamknięta. Tłum rusza w różnych 
kierunkach. Również otwartą już 
ulicą Floriańską. Nadal łopocą 
na wietrze duże, biało – czerwone 
flagi. Migają małe, nalepione na 
ramionach i kołnierzach. 
- I co teraz? – pytam, gdy zmierza-
my na tramwaj. 
     Prawdziwe pojednanie polsko 
– rosyjskie? Pierwsze, przepro-
wadzone w sposób naprawdę 
spokojny, wybory?
- Czas pokaże – odpowiada ko-
leżanka. 

Anna Jabłońska

Kraków w żałobie...
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Składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom, Przyjacio-
łom i Współpracownikom Ofiar katastrofy w Smoleńsku, w której 
straciliśmy wielkich Polaków, wspaniałych ludzi. Najszczersze 
kondolencje składamy Bliskim Posła Leszka Deptuły, którego 
brak odczuwamy bardzo boleśnie jako mieszkańcy całego regionu, 
a w szczególności powiatu i miasta. Leszek Deptuła pozostanie 
w naszej pamięci jako człowiek oddany sprawom naszej Małej 
Ojczyzny i zaangażowany w duże i małe sprawy jego mieszkańców.  
Jego gorące pragnienie wizyty w Katyniu było wyrazem tego, jak 
pojmował swoją rolę: chciał być w tym szczególnym momencie przy 
tych, których w jakikolwiek sposób dotknęła zbrodnia katyńska.
 

Leszek Kołacz
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu 

wraz ze Współpracownikami
 
Jednoczymy się w bólu z Najbliższymi Ofiar katastrofy w Smoleńsku, 
w której naród utracił niezwykłe osobowości, wielkich patriotów. 
Jednym z nich był poseł Leszek Deptuła, którego odejście jest 
ogromną stratą szczególnie dla naszego regionu, nad którego prob-
lemami pochylał się przez całe lata, przyczyniając się do rozwoju 
miasta, powiatu i województwa. Pustka, która pozostała po stracie 
tej Osobowości jest dziś ogromnie dotkliwa i zapewne bardzo długo 
się to nie zmieni. Tym, którzy go znali osobiście będzie brakowa-
ło jego życzliwości i humoru, a całej społeczności – aktywności 
i zaangażowania.
 

Zbigniew Bober
Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Mielcu wraz ze Współpracownikami
 
Pragnę wyrazić głębokie współczucie dla Najbliższych Ofiar ka-
tastrofy samolotu prezydenckiego w pobliżu Katynia. Straciliśmy 
wielu wspaniałych Polaków. Wśród nich był poseł Leszek Deptuła, 
mielczanin, który przez wiele lat swojej pracy dał się poznać jako 
polityk bardzo aktywny i życzliwy ideom przekładającym się na 
rozwój regionu, zwłaszcza z Mielca i jego okolic. Jego odejście 
to wielka strata, która tak dla Najbliższych Pana Posła, jak i dla 
mieszkańców regionu pozostanie niepowetowana.
    

Aneta Dyka-Urbańska
Rzecznik pras. mieleckiego szpitala oraz pogotowia

Leszka Deptułę poznałem, kiedy był marszałkiem województwa. Od 
razu dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy mie-
leckiego szpitala, rozumiejąca jego problemy, zresztą nic dziwnego. 
Jako marszałek opiekował się szpitalami wojewódzkimi, więc miał 
świadomość, z jakimi problemami możemy się borykać i naprawdę 
je przeżywał. Nie było sesji Rady Powiatu Mieleckiego, na której by 
go nie było, jeśli jeden z punktów obrad dotyczył szpitala. 
 To jego osobisty wkład sprawił, że udało się zmodernizować Oddział 
Zakaźny, nie zapomniał o nas także pod koniec ubiegłego roku, 
kiedy podkarpackie szpitale przeżywały wielki kryzys w związku 
z niesprawiedliwym algorytmem rozliczeń z NFZ. Spotykał się 
z dyrekcją, związkami zawodowymi, uważnie śledzi rozwój wypad-
ków, pomagał jak mógł. Straciliśmy więc wielkiego przyjaciela, 
społecznika, sprawnego, oddanego nam polityka, który potrafił 
wspaniale wykorzystać dla dobra regionu własne zawodowe osiąg-
nięcia. 
Wielu pracowników szpitala do dziś wspomina chwilę, kiedy 
otrzymaliśmy akredytację CMJ. Podczas wręczenia certyfikatu 
poseł Leszek Deptuła siedział w pierwszym rzędzie i widać było, 
że przeżywa chwilę autentycznej dumy i radości, reagował bardzo 
żywiołowo, spontanicznie, klaskał, gratulował. Cieszyły go osiągnię-
cia, które przyczyniały się do budowy marki naszego szpitala, co dla 
nas było zawsze bardzo budujące. Poseł Deptuła zawsze jako jeden 
z pierwszych gratulował nam pierwszego miejsca w województwie 
w plebiscycie Rzeczpospolitej na najlepszy szpital. Było oczywiste, 
że to dla niego ważne i ogromnie go cieszy. 
Pustka, która została po tym świetnym parlamentarzyście nie 
da się łatwo zapełnić. Cały czas widzę jego serdeczną, życzliwą, 
uśmiechniętą twarz, pamiętam te rozmowy, pełne zaangażowania 
i chęci pomocy. 
W imieniu własnym i moich Współpracowników,
dziękuję Ci Leszku.
Zostały zdjęcia - przypominają ważną dla szpitala chwilę, którą 
mieliśmy zaszczyt przeżywać w obecności posła Leszka Deptuły. 
Z wielką radością przecinał wstęgę podczas otwarcia nowego wejścia 
głównego do szpitala oraz wraz z pracownikami naszej placówki 
i władzami powiatu świętował wręczenie nam akredytacji CMJ. 

Leszek Kołacz, 
dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu

Przecięcie wstęgi podczas akredytacji dla mieleckiego szpitala. Pierw-
szy z prawej Ś.P. Leszek Deptuła (fot. A. Dyka-Urbańska)

POGRZEB POSŁA

    Długa i skomplikowana 
była ostatnia droga tragicznie 
zmarłego Leszka Deptuły do 
rodzinnej Ziemi Mieleckiej. Naj-
pierw spod smoleńskiego lasu 
do Moskwy, gdzie przybyła jego 
najbliższa rodzina, następnie sa-
molotem do Warszawy, gdzie po-
wracających do kraju zmarłych 
przywitał premier Donald Tusk. 
Potem jeszcze kondukt żałobny 
na warszawski Torwar i wreszcie, 
5 dni po katastrofie, wieczorem 
15 kwietnia do Mielca, do naj-
bardziej okazałej sali w mieście - 
„Sali Królewskiej”, która zresztą 
nie po raz pierwszy w swej 100 
letniej historii przyjęła funkcję 
sakralną i domu żałobnego. Tam 
księga kondolencyjna i warty 
honorowe.
   Pięć dni Mielec, powiat mie-
lecki i całe Podkarpacie żegnało 
swojego byłego radnego Rady 
Gminy Wadowice Górne, byłego 
Marszałka i radnego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 
i swojego posła na Sejm Rze-
czypospolitej. W przeddzień 
Jego pogrzebu, 19 kwietnia, 
w Jego kościele parafialnym pw. 
Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Mielcu odbyła się msza 
Św. celebrowana przez biskupa 
ordynariusza diecezji tarnow-
skiej, ks. dr Wiktora Skworca, 
który w swojej homilii łączył się 
w żalu i bólu z rodziną i bliskimi 
zmarłego, wspominając dobre 
uczynki zmarłego, którego znał 
osobiście, w tym dla Kościoła 
Katolickiego w Polsce i diecezji 
tarnowskiej, w tym Jego starania 
o przywrócenie święta państwo-
wego Trzech Króli.

Kondukt żałobny wchodzi do kościoła MBNP w Mielcu, trumnę niosą wójtowie podmieleckich gmin, przed nimi prezydent Mielca - Janusz Chodorowski 
i burmistrz Przecławia - Ryszard Wolanin, obok asysta wojskowa i strażacka, za trumną rodzina i poczty sztandarowe (fot. W. Gąsiewski)

Najwyższe Władze PSL na cmentarzu komunalnym w Mielcu pożegnały Leszka 
Deptułę, od lewej: Waldemar Pawlak i Franciszek Stefaniuk (fot. D. Gąsiewski)

Cały klub parlamentarny PSL, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, kilkudziesięciu kapłanów, niezliczone poczty sztandarowe oraz 
jeszcze liczniejsi mieszkańcy Podkarpacia wraz z rodziną zmarłego towarzyszyli w ostatniej drodze Leszka Deptuły (fot. W. Gąsiewski)

    Wreszcie przyszedł 20 kwietnia, 
czas pogrzebu i ostatecznego po-
żegnania Leszka Deptuły. Spod 
„Sali Królewskiej” odprowadzali 
go m.in. Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego  Zygmunt 

Cholewiński oraz Wojewoda 
Podkarpacki Mirosław Karapyta. 
W tymże samym kościele para-
fialnym na mieleckim Osiedlu 
oraz na placu przykościelnym 
zebrało się kilka tysięcy osób. 

cyjna 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich z Rzeszowa i kompa-
nia reprezentacyjna Państwowej 
Straży Pożarnej. Żałobne marsze 
grała Orkiestra Dęta z Dobrynina 
pod batutą Edwarda Guzika i 

Przed i za trumną, szła rodzina 
- żona, dwaj synowie, matka 
i siostra zmarłego,  szły władze 
różnych szczebli z wicepremierem 
Waldemarem Pawlakiem na czele. 
Była też kompania reprezenta-

śpiewał Chór I LO w Mielcu pod 
dyrekcją Pawła Lisa.
     Mszę Św. żałobną koncele-
brował ordynariusz diecezji rze-
szowskiej ks. bp Kazimierz Górny, 
a kazanie wygłosił ksiądz biskup 
pomocniczy diecezji tarnowskiej 
Wiesław Lechowicz. Obydwaj bi-
skupi w swoich słowach niezwykle 
ciepło mówili o zmarłym i Jego za-
sługach. Jeszcze w kościele pożeg-
nał go także Waldemar Pawlak, 
który powiedział m.in. „Nie rzu-
cim ziemi skąd nasz ród, tak nam 
dopomóż Bóg” - takim ideałom 
wierny był zmarły Leszek Deptuła. 
Wicepremier Pawlak podziękował 
także rodzinie zmarłego, za to że 
wspierała Go w realizacji tych 
ideałów i tym samym wybaczała 
jego częstą nieobecność. Także 
przemawiając w mieleckiej świą-
tyni Starosta Mielecki Andrzej 
Chrabąszcz przypomniał drogę 
życiową Leszka Deptuły i jego 
zasługi dla Powiatu Mieleckiego, 
mówiąc m.in.: „Leszku, wróciłeś 
z ostatniej podróży na Ziemię 
Mielecką, wróciłeś okryty pła-
czem najbliższych, naszym żalem 
i żałobą narodową. Odchodzisz 
na wieczną wartę, okryty chwałą 
i wieczną pamięcią.”
     Na mieleckim cmentarzu 
komunalnym wygłoszono jeszcze 
10 przemówień, kompania WP 
oddała salwę honorową, złożono 
wieńce i kwiaty. Szerszą relację 
i fragmenty wystąpień przedstawi-
my w najbliższym wydaniu Kwar-
talnika „Nadwisłocze”, zamieś-
cimy utwory poetyckie, żałobne 
wspomnienia oraz bezpłatnie 
dalsze nekrologi i kondolencje.

Włodzimierz Gąsiewski
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   Był dokładnie czwartek 
dzień 5 lutego 2003 roku i było 
kolejne spotkanie autorskie 
organizowane przez ówczesny 
zarząd Związku Literatów Pol-
skich Oddziału w Rzeszowie. 
Jednak to spotkanie różniło 
się od wielu innych... 
   Sukcesem środowiska litera-
ckiego jest, gdy na zaprosze-
nia wysyłane do przedstawicieli 
władz Podkarpacia przyjdzie ktoś 
w zastępstwie, pełniących ważne 
funkcje, lub podrzuci okolicznoś-

POŻEGNANIE LESZKA DEPTUŁY
Odszedł przyjaciel literackich i dziennikarskich środowisk

ciowe pismo na portiernię. Tego 
spodziewano się także wówczas, 
gdy w Klubie „Turkus” organi-
zowano debiutanckie spotkanie 
poetce z Warszawy. 
   Ku zdumieniu wszystkich 
uczestników imprezy pojawił 
się na niej bardzo skromnie 
bez jakiejkolwiek urzędniczej 
asysty LESZEK DEPTUŁA, 
sprawujący od niedawna urząd 
marszałka województwa podkar-
packiego. Powitano go tyle samo 
z należnymi honorami, co z nie-

dowierzaniem, że znalazł czas na 
spotkanie z ludźmi parającymi się 
sztuką ujarzmiania poetyckiego 
i prozatorskiego Słowa. 
   Kiedy zabrał głos powiedział, 
że przyszedł nie jako marszałek 
województwa, lecz jako najzwy-
klejszy czytelnik. Dodał, że czuł 
się do tego zobowiązany, bo 
ma w rodzinie ludzi piszących 
wiersze. O ile mnie pamięć nie 
myli, tymi piszącymi według śp. 
Leszka Deptuły byli  żona i jeden 
z synów. Sądzę, że w archiwach 
rzeszowskiego oddziału ZLP 
znajdują się zachowane fotogra-
fie z tego pamiętnego spotkania. 
Podobnie jak znajdują się zdjęcia 
z Borowej koło Mielca, gdzie 
Leszek Deptuła - Przyjaciel ludzi 
pióra – był obecny w miejscowej 
Szkole podczas prezentacji sztuki 
Włodzimierza Gąsiewskiego, 
nagrodzonej wcześniej „Złotym 
Piórem”.
   Kiedy funkcję marszałka 
województwa podkarpackie-
go pełnił śp. Leszek Deptuła, 
w Jego obecności przyjmowano 
przedstawicieli dziennikarzy 
sportowych Podkarpacia. Re-
prezentowali to środowisko naj-
starsi wiekiem i stażem piszący 
o tej tematyce. Nie były to tylko 
okolicznościowe spotkania przy 
kawie, herbacie i ciasteczkach, 

kończone przekazaniem równie 
okolicznościowych upominków 
w podzięce za wiele lat dzien-
nikarskiej pracy. Poruszano 
wówczas interesujące tematy, 
a marszałek województwa pod-
karpackiego Leszek Deptuła 
wykazywał nie tylko zaintereso-
wanie sportową tematyką, lecz 
również sporą wiedzą. 
   Był to dla mnie Człowiek 
o wszechstronnych zaintere-
sowaniach, pełen skromności i 
życzliwości, umiejący docenić 
pracę i twórczość innych.

   W osobie Leszka Deptuły nie 
tylko najbliższa rodzina oraz 
Mielec, ale również Podkarpacie, 
straciły wielką Osobowość. 
   Szkoda, że niezwykle wrażliwy 
odbiorca Literatury i sympatyk 
sportu nie spotka się więcej 
z pisarzami oraz nie porozmawia 
w przyjacielskiej pogawędce 
o blaskach i cieniach podkarpa-
ckiego sportu z dziennikarzami. 
   Szkoda, że w dniu Jego po-
grzebu będę daleko od Polski. 
Ale także wówczas pełen smut-
ku zmówię modlitwę za Jego 
Duszę...

   Takich Ludzi, jak śp. Leszek 
Deptuła pamięta się na zawsze! 
   Składam kondolencję i usza-
nowanie najbliższej Rodzinie. 
Łączę się w bólu z całą spo-
łecznością Mielca, Rzeszowa 
i Podkarpacia. 
   Obyśmy nigdy więcej nie prze-
żywali takich tragedii...

Z szacunkiem
Wiesław Zieliński
pisarz i dziennikarz              

Rzeszów, 
dnia 13 kwietnia 2010 roku 

Od prawej Leszek Deptuła i Włodzimierz Gąsiewski  (fot. Damian 
Gąsiewski)

Na zdjęciu od lewej: Adam Miraś - ówczesny dyrektor Gimnazjum w Borowej, Leszek Deptuła - jako 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiesław Zieliński - prezes Związku Literatów Polskich 
Oddział w Rzeszowie oraz Włodzimierz Gąsiewski (fot. Damian Gąsiewski)

Urodził się 25 II 1953 r. w Żaganiu, jako syn Rocha i Marii z domu 
Koral. Jego dziadek pochodził z Glin Wielkich w gminie Borowa 

k. Mielca. Od 1956 r. mieszkał w Mielcu. Ukończył Szkołę Podstawową 
Nr 1 (potem Nr 2), a następnie I Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. 
St. Konarskiego w Mielcu, gdzie w 1973 r. zdał egzamin maturalny. 
W 1978 r. został absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej i od tej pory przez cały czas pracował 
w jednym zakładzie pracy, tj. w Lecznicy dla Zwierząt w Wadowicach 
Dolnych, w Gminie Wadowice Górne. Od 1990 r. prowadząc także 
wolną lekarską praktykę weterynaryjną, którą zakończył z chwilą powo-
łania go na Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2002 r. działał 
w samorządzie zawodowym, który miał i ma swoje miejsce w odnowie 
Rzeczypospolitej, najpierw jako członek Zarządu Małopolskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, a po zmianie województw - podkarpackiej, 
gdzie był wiceprezesem. Przez dwie kadencje, w latach 1991-1999 był 
prezesem Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Tarnowie.  Zasiadał też 
w Krajowym Sądzie Lekarsko-Weterynaryjnym w Warszawie, którego 
był wiceprezesem.
     Od początku dorosłego życia związany był też z ruchem ludowym, 
co wynikało z zainteresowań zawodowych oraz z faktu, że był agrarystą 
z przekonania. Uważał, że czyste środowisko naturalne i zdrowa żywność 
to podstawy egzystencji człowieka. W 1979 r. wstąpił do ZSL. Przechodził 
niemal wszystkie szczeble hierarchii politycznej. Przez dwie kadencje, 
w latach 1990-1999, był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Tarnowie, a po utworzeniu powiatu mieleckiego 
w 1999 r. został prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Mielcu oraz wice-
prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL województwa podkarpackiego. 
Od 1997 roku wielokrotnie uczestniczył jako delegat w Kongresach PSL. 
8 listopada 2008 r. wybrany na członka Rady Naczelnej PSL.  Jego wzor-
cami były idee i myśli Witosa z Wierzchosławic, gdyż z racji zamieszkania 
działał także w poprzednim województwie tarnowskim. Dla uczczenia 
pamięci Wincentego Witosa organizował rokrocznie udział mieleckich 
ludowców w obchodach Zaduszek witosowskich w Wierzchosławicach. 
Był współinicjatorem odnowienia pomnika i uroczystości upamiętnia-
jących ofiary strajków w Dąbrówce Osuchowskiej w gminie Czermin. 
Przyczynił się także do uczczenia bohaterów I i II wojny światowej, jako 
współinicjator budowy pomnika Godni Pamięci i Chwały na cmentarzu 
parafialnym w Gawłuszowicach.
     Od wielu lat udzielał się w samorządzie terytorialnym. W latach 
1994-1998 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Gminie 
Wadowice Górne. W 2002 r. kandydował na radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego z ramienia PSL. Nie zdobył wówczas mandatu ale 
został powołany na  funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
którą pełnił w latach 2002-2006. W 2006 r. został wybrany radnym 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego i podjął pracę w Starostwie 
Powiatowym w Mielcu na stanowisku dyrektora Wydziału Funduszy, 
Rozwoju i Promocji Powiatu.
    Był także m.in. przewodniczącym Rady Rodziców w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu oraz przewodniczącym 
rady nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. 
     21 października 2007 r. został wybrany posłem do Sejmu RP VI 
kadencji z ramienia PSL. Głosowało na niego 6688 wyborców. Od razu 
w Sejmie włączył się aktywnie w jego pracę. Należał do kilku komisji 

i zespołów poselskich, w tym m.in.: Komisji do Spraw Unii Europejskiej 
powołany do składu komisji 26 czerwca 2009 r.; Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych powołanej 15 listopada 2007 r. , odwołany ze 
składu komisji 26 czerwca 2009 r.; Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej powołanej 15 listopada 2007 r.; Podkomisji Sta-
łej ds. polityki regionalnej, powołanej 23 stycznia 2008 r.; Podkomisji 
nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy zmieniającej ustawę 
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
o Agencji Mienia Wojskowego, powołanej 28 lutego 2008 r. i odwołanej 
7 maja 2008 r.; Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackich 
projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy 
o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym,  
powołanej 7 maja 2008 r. i odwołanej 11 czerwca 2008 r.; Podkomisji 
nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pracow-
nikach samorządowych, powołanej 4 września 2008 r. i odwołanej 
9 października 2008 r.; Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych,  powołanej 20 listopada 2008 r. i odwołanej 2 grudnia 
2008 r.; Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, powołanej 7 stycznia 2009 r.; Podko-
misji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, powołanej 11 lutego 2009 r.; 
Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 
25 lipca 2008 r.; Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego
i Wodnego od 15 listopada 2007 r., pełniąc funkcję wiceprzewodni-
czącego; Parlamentarnego Zespołu Strażaków, od 6 grudnia 2007 r. 
     Był też od 11 września 2009 r. wiceprzewodniczącym komisji śled-
czej „ds. nacisków”. Jej pełna nazwa to: Komisja Śledcza do zbadania 
sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady 
Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełnią-
ce funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia 
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku 
z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznaw-
czymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, 
posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 
31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku. Był też autorem 
i współautorem 14 interpelacji poselskich, podczas obrad Sejmu głos 
zabierał 120 razy, złożył 11 zapytań, 4 pytania w sprawach bieżących 
oraz 4 oświadczenia poselskie.
     Leszek Deptuła podczas swojej działalności społecznej i politycznej 
wspierał wiele lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich inicjatyw. 
W okresie jego funkcjonowania jako Marszałka dokonano remontu drogi 
Mielec-Nagnajów, który kosztował ok. 38 mln zł i rozwiązał problem 
tego bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego. Także w wielu gminach 
powiatu mieleckiego realizowano inwestycje drogowe. Z budżetu Mar-
szałka była współfinansowana wewnętrzna obwodnica miasta Mielca oraz 
remonty dróg w Wadowicach Górnych, w Padwi, w Tuszowie Narodowym, 
w Radomyślu Wielkim, a także most w Przecławiu, do którego przyczyniło 
się wiele innych osób i instytucji.

      Także dzięki decyzji Leszka Deptuły jako Marszałka Województwa 
Podkarpackiego zostało w Mielcu utworzone, przy współpracy z samorzą-
dem miejskim - Kolegium Języków Obcych, a podobne decyzje wskutek 
działań Zarządu Województwa Podkarpackiego powstały także w Dę-
bicy i w Ropczycach, co było spowodowane brakami m.in. nauczycieli 
języków obcych. Także za kadencji Marszałka Deptuły szpital w Mielcu 
uzyskał ponad 12 mln dotacji na dokończenie inwestycji z kontraktu 
wojewódzkiego, co z wielu względów nie było łatwym zadaniem. Także 
przy wsparciu Leszka Deptuły wyremontowano dwa mieleckie licea: 
I LO im. St. Konarskiego, które w 2005 r. obchodziło swoje 100-lecie 
i II LO im. Mikołaja Kopernika. Przy współudziale Marszałka wy-
konano też remont Rynku, budowę oczyszczalni ścieków oraz Izby 
pamięci „Sokoła” w Radomyślu Wielkim. Dokonano też remontu szkoły 
w Borowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego i kanalizacji w Padwi 
Narodowej i wiele innych przedsięwzięć. Leszek Deptuła jako Marszałek 
Województwa Podkarpackiego pozostawił takie zapisy w dokumentach 
strategicznych województwa, które spowodowały, że w Mielcu trwają 
duże inwestycje, przede wszystkim z zakresu infrastruktury drogowej. 
Został zaplanowany też remont drogi Mielec-Kolbuszowa. Zaplanowano 
też odbywający się właśnie remont wiaduktu, który po latach tego wy-
maga, jak również remont drogi Mielec-Dębica, a także ulicy Wolności 
w Mielcu. Są to olbrzymie zadania na kwotę ok. 300 mln zł, które zostały 
wpisane do strategicznych dokumentów województwa podkarpackiego 
i są realizowane w bieżących latach.
    Leszek Deptuła w uznaniu zasług otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową Odzna-
kę „Meritus” za zasługi dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, 
Srebrną i Złotą Odznakę Akademii Rolniczej w Lublinie i Odznakę 
„Zasłużony dla Rolnictwa”, Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Złota Koniczynka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Srebrna i Złota 
Odznaka Akademickich Zespołów Sportowych (AZS), Srebrna odznaka 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
     Leszek Deptuła pozostawił w żałobie żonę Joannę - mgr biologii, 
nauczycielkę w Gimnazjum Publicznym w Wadowicach Górnych, dwóch 
synów - Tomasza biotechnologa pracującego w firmie farmaceutycznej 
i Michała studenta Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, oraz matkę 
i siostrę.

Włodzimierz Gąsiewski
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SKŁADA SZCZERE 
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

DLA POGRĄŻANEJ W ŻALU I BÓLU
RODZINIE, OSOBOM BLISKIM
ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKOM
Ś. P.  LECHA KACZYŃSKIEGO

PREZYDENTA 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORAZ 
Ś. P.  MARII KACZYŃSKIEJ

PANI PREZYDENTOWEJ
NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

    Bardzo trudno dziś wspominać.  
Żal, smutek, nadzieja mieszają 
się kiedy dziś myślimy o tych, któ-
rzy odeszli w tak dramatycznych, 
symbolicznych  i nieoczekiwanych 
okolicznościach.  Dziś wycofuję 
się z twierdzenia, że nie ma ludzi 
niezastąpionych, bo ocena zasług, 
dokonań i przyszłych niezrealizo-
wanych planów, takich osób jak 
Prezydent Lech Kaczyński czy 
Grażyna Gęsicka do tego mnie 
upoważniają.
     Grażyna była bardzo zdyscypli-
nowaną i obowiązkową osobą, nie 
spóźniała się nigdy i nie spóźniła 
się także tego dnia kiedy odeszła 

WSPOMNIENIE GRAŻYNY GĘSICKIEJ

     Moje kontakty z wicemarszał-
kiem Sejmu J. Szmajdzińskim 
nie należały do najbardziej 
intensywnych. Spotkaliśmy się 
ledwie kilka razy, z czego dwa 
uważam za znaczące, pozwala-
jące na wyrobienie sobie opinii 
o człowieku i umożliwiające 
zestawienie krótkiej charak-
terystyki. 
     Pierwszy bliższy, dość luź-
ny kontakt z marszałkiem 
Szmajdzińskim, ówczesnym 
ministrem obrony narodowej 
w rządzie Leszka Millera, który 
chcę wspomnieć, to wspólny 
– w ramach delegacji rządo-
wej – lot do Wlk. Brytanii, 
w roku 2003. W lipcu tego roku 
polecieliśmy rządowym samo-
lotem Tu-154 do Londynu, na 
uroczyste obchody 60. rocznicy 
śmierci gen. W. Sikorskiego. 
     Kolejne spotkanie z marszał-
kiem J. Szmajdzińskim miało 
miejsce na początku grudnia 
2008 roku. Przebywał on wte-
dy w Mielcu i został przyjęty 
w Starostwie Powiatowym. 
W czasie tego spotkania wraz 
ze starostą A. Chrabąszczem 
zapoznaliśmy marszałka z roz-
wojem społeczno – gospodar-
czym Ziemi Mieleckiej, a w na-
szych rozmowach dominowała 
tematyka ochrony zdrowia. Pan 

Wspomnienie o Jerzym Szmajdzińskim
marszałek, podobnie jak my 
uważał, że komercjalizacja czy 
też prywatyzacja nie rozwiąże 
wszystkich problemów służby 
zdrowia. 
    Po tym spotkaniu zjedliśmy 
wspólnie obiad w restaura-
cji „Solna”, a nieco później 
Jerzy Szmajdziński spotkał 
się z mieszkańcami miasta 
i powiatu.
     W bezpośrednim kontakcie 
pan marszałek Szmajdziński 
okazał się człowiekiem o nie-
zwykle szerokich horyzontach. 
Miał ciekawe podejście do 
rozmówcy – potrafił stworzyć 

taką atmosferę rozmowy, że 
w ogóle nie odczuwało się 
dystansu do niego, jako uczest-
nika i jednego z kreatorów po-
lityki na najwyższym szczeblu 
krajowym. 
   Pan Szmajdziński sprawił 
podczas tej wizyty w Mielcu 
niezwykle korzystne wrażenie, 
co w połączeniu z zaufaniem, 
jakie wzbudzał, dało pełny 
obraz tego niezwykle mądrego, 
statecznego i zrównoważonego 
polityka. Emanował spoko-
jem i opanowaniem, taktowny 
i kulturalny, miał pełny sza-
cunek dla rozmówców. I co 

niezwykle rzadkie – już po kilku 
chwilach zjednywał sympatię 
i wzbudzał zaufanie, a prędkim 
pojmowaniem nawet niezwykle 
trudnych spraw niejednego 
potrafił zadziwić.
    Znam bardzo niewielu ludzi 
takiego formatu, i uważam, że 
w śmierci Marszałka Jerzego 
Szmajdzińskiego nie tylko pol-
ska lewica poniosła prawdziwie 
niepowetowaną stratę.

Józef Smaczny, 
wicestarosta 

powiatu mieleckiego

Lotnisko w Mielcu, wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W pierwszym rzędzie od lewej: 
Tadeusz Ryczaj, Józef Smaczny, Marek Paprocki, Jerzy Szmajdziński, Stanisław Janas, Aleksander 
Kwaśniewski, Wiesław Ciesielski (fot. Włodzimierz Gąsiewski)

Dear Mr. Drozdowski,
we are deeply sorry to learn about the terrible tragedy that 
took place this morning. Please accept our deepest sympat-
hies for this loss.
Sincerely, 

Felicia and Valentin
ROFELIX UNIVERS - Rumunia

* * *
We were terribly shocked to hear the news this morning of 
the tragic plane crash which has killed Polish President Lech 
Kaczynski, his wife, the Army Chief of Staff and leading 
government figures. We express our sincere condolences to 
all the family members of the victims of this tragedy and we 
feel deep sympathy with the entire Polish nation over this 
fateful loss. 

Best Regards, Rashid Lodhi - Pakistan

* * *
Sincere condolences!It is very sad, it is tragic that hit you such 
a   disaster but,you are a strong people and must go well and 
this attempt. We are with you, Poles, of those who suffer so 
many loss!GOD to enlighten the way of lost and those left 
alive!Rspectfully, 

Ana Paula Bucataru SC AISELA SRL – Rumunia

* * *
We want to tell you that we are sad for the tragedy who did 
take place with your president and his staff. It was difficult 
to understand when it happens.

Best regards,
Jens Kr. Berglund – Norwegia

* * *
Здравствуйте.
 
Позвольте выразить скупые слова искреннего соболезнования 
от себя лично и от всего коллектива группы компаний 
Ками всвязи с немыслимой трагедией  повлекшей гибель 
президента Польши и сопровождающей его делегации. Мы 
искренне соболезнуем всему польскому народу.
 
С уважением, Кузь Иван – Rosja

Szanowni Czytelnicy!

    W chwili wydania naszego czasopisma mija już ponad dwa tygo-
dnie od tragicznej katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem. Do tej pory ukazało się już kilkanaście wydań 
dzienników, ukazują się kolejne tygodniki, za nimi pojawią się 
miesięczniki. Jednak rozmiar tego nieszczęścia dla rodzin osób, 
które zginęły, dla ich bliskich i wreszcie dla wszystkich Polaków 
a także dla wielu obywateli z innych krajów jest tak ogromny, że 
zarówno kwartalniki, a nawet roczniki będą się nim zajmować, 
przez długie kolejne lata. W tym wydaniu ludziom zmarłym 
w katastrofie poświęcone są „Wieści Regionalne”, wkrótce o wiele 
więcej materiałów ukaże się w specjalnym wydaniu Kwartalnika 
„Nadwisłocze”. Zachęcamy do publikowania żałobnych wspo-
mnień i nekrologów, które zamieszczamy bezpłatnie. Płyną one 
też do nas z zagranicy, jak chociażby do zaprzyjaźnionej z nami 
firmy Państwa Teresy i Stefana Drozdowskich z Pława k. Mielca. 
Przedstawiamy je poniżej i łączymy się w żalu ze wszystkimi.

Redaktor Naczelny – dr Włodzimierz Gąsiewski

Grażyna Gęsicka w Mielcu - trzecia od lewej, dalej w prawo Władysław Ortyl i Mieczysław Janowski (fot. W. Gąsiewski)

Grażyna Gęsicka (fot. W. Gąsiewski)

od nas. W ostatnich dniach rozma-
wialiśmy o wielu ważnych sprawach 
do załatwienia, koncepcjach do 
przedyskutowania i przemyślenia. 
Wyznaczone i uzgodnione zadania 
będą zrealizowane, koncepcje 
będą przedyskutowane,  zrobić to 
muszę ale już nie przedstawię tych 
wyników Grażynie, nie podzielę się 
z Nią moimi przemyśleniami.
     Ciągle miała mało czasu dla 
siebie, dla swojego wnuka, córki 
i rodziców. Zabiegana, zatroskana 
z dumą mówiła o dokonaniach 
swojego wnuka, lubiła wyjeżdżać 
do domu „za miastem”, za War-
szawą, do swojego siedliska jak go 
nazywała. Opiekowała się swoimi 
rodzicami, cieszyła się kiedy mogła 
im pomóc w ich różnych sprawach i 
kiedy mogła z nimi pobyć. Ostatnio 
jak pytałem czy ma dużo pracy, 
zaległości przed świętami to po-
wiedziała że jak zwykle ale święta 
trzeba godnie i z powagą  przeżyć 
i odpocząć. 
      Do wszystkich funkcji, które 
Grażyna pełniła, sprawowała, 
była bardzo dobrze przygotowana, 
poprzez naprawdę systematyczną 
pracę na poszczególnych stano-
wiskach, w jej awansach nie było 

nic z przypadkowych decyzji, za jej 
awansami stała ciężka praca, me-
rytoryczne przygotowanie, skutecz-
ność, umiejętność nawiązywania 
kontaktów i łatwość komunikacji. 
To te cechy Grażyny, które głów-
nie decydowały o jej awansach. 
Od momentu kiedy zaczęliśmy 
pracować razem wiedziałem, że 
takiego przełożonego nie miałem 
i w tak dobrze zorganizowanym 
zespole nie pracowałem nigdy. 
Merytoryczna, konkretna, jasno 
stawiająca zadania i jednocześnie 
wymagająca od siebie najwięcej. 
Taka była Grażyna. 
      Pozycja jaką miało nasze Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, 
zależała od niej i zespołu ludzi 
jaki sobie dobrała do współpracy. 
Zorganizowała go od podstaw 
i ugruntowała wagę, powagę i pozy-
cję ministerstwa, która trwa do dziś. 
Grażyna to autorka nowoczesnych 
koncepcji rozwoju regionalnego, 
systemu wdrażania funduszy eu-
ropejskich dzięki któremu dziś 
korzystają z pomocy funduszy euro-
pejskich samorządy, przedsiębiorcy 
i zwykli obywatele. Tak naprawdę 
to dziś wdrażane, wykorzystywane 
fundusze europejskie wynikają 

z  Jej pomysłów i koncepcji.     
      Znaną i cenioną osobą była nie 
tylko w naszym kraju. Miała duży 
autorytet w Brukseli, liczono się  
z jej zdaniem, dostawała od Pre-
miera specjalne zadania i wracała 
z pozytywnymi efektami z Brukseli. 
Pamiętam jedną z ważniejszych 
misji, która dotyczyła negocjacji 
w sprawie drogi ekspresowej S-19 
wzdłuż granicy wschodniej naszego 
kraju oraz Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski Wschodniej. 
Komisja Europejska nie do końca 
była przekonana co do zasadności 
budowy tej drogi jak i kształtu tego 
specjalnego programu. Po rozmo-
wach, w trakcie których udało się 
przekonać urzędników Brukseli, 
wszystko już układało się dobrze. 
Od tego momentu w Komisji Euro-
pejskiej mieliśmy sojusznika.
     Była mądrą, dobrą, ciepłą osobą 
potrafiącą zjednywać sobie szybko 
otoczenie. Spraw niemożliwych dla 
Niej właściwie nie było. 
     Nie tylko w mojej ocenie należy 
do ludzi niezastąpionych, ludzi 
wyjątkowych....

Władysław Ortyl 
Senator RP
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Janusz Kurtyka odwiedził Ziemię 
Mielecką 22 kwietnia 2004 r. 
Uczestniczył wówczas jako dyrek-
tor Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie w odsło-
nięciu pomnika prof. Jana Sehna 
w Tuszowie Małym, gdzie osobiście 
złożył wiązankę kwiatów, a na-
stępnie wziął udział w uroczystej 
akademii i sesji naukowej, która 
odbyła się w Szkole Podstawowej 
im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tu-
szowie Narodowym. Profesor Jan 
Sehn był potomkiem kolonistów 
niemieckich z Tuszowa Kolonii. 
Podczas okupacji, mimo swojego 
niemieckiego pochodzenia nie 
podjął współpracy z hitlerowcami, 
a po zakończeniu wojny był jednym 
z inicjatorów powstania Komisji 
dla Badania Zbrodni Niemie-
cko-Hitlerowskich w Oświęcimiu, 
a następnie Głównej i Okręgo-
wych Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce. Profesor 
Sehn zmarł nagle 12 XII 1965 r. we 
Frankfurcie nad Menem w trakcie 
jednej ze swych misji związa-
nych z prowadzonymi śledztwami 
w ramach działalności w Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich. 
Podczas sesji naukowej w Tuszowie 

Anna Jabłońska: W jaki 
sposób poznałaś ks. prof. 
Rumianka? Jakim człowie-
kiem był prywatnie?
Joanna  Kuzia :  Dzia łam 
w Akademickim Stowarzysze-
niu Katolickim „Soli Deo”. 
Jest to organizacja studencka, 
która ma na celu promowanie 
wartości katolickich w środo-
wisku akademickim. Pół roku 
temu zgłosiliśmy się do ks. 
prof. Rumianka po wsparcie 
w pewnej sprawie. Był kocha-
ny, uśmiechnięty. Chciał po-
móc. Również uczestniczyłam 
w Rekolekcjach, prowadzo-
nych przez niego przed święta-
mi. Mogłam go bliżej poznać. 
Nie były może porywające, ale 
wyniosłam z nich poczucie, 
że ks. prof. Rumianek był 
człowiekiem obdarzonym po-
czuciem humoru. Opowiadał 
kiedyś taką historię, jak to za 
czasów studenckich nie chciał 

Anna Jabłońska: Aniu, Janusz 
Kurtyka wykładał Historię 
Ustroju Polski na Twojej uczel-
ni. W zeszłym roku miałaś 
z nim zajęcia. Jak wspominają 
go jego studenci?
Anna Cudo: Zajmowaliśmy się 
ewolucją ustrojową Polski. Gdy 
prof. Kurtyka prowadził zajęcia, 
widać było, że jest pasja w tym 
co mówi. Że to człowiek oddany 
nauce, historii. Był oczytany. 
Przedstawiał każdy temat rze-
telnie; dokładnie go omawiał. 
Był naprawdę inteligentny i jego 
wykłady, choć trudne ze wzglę-
du na temat, naprawdę mogły 
zainteresować. Obawialiśmy się 
egzaminu, ponieważ materiału 
było dużo. Prof. Kurtyka podawał 
mnóstwo szczegółów – ciężko 
było spamiętać! Był naprawdę 
zainteresowany, wszystko miał 
dokładnie przemyślane, poukła-
dane w logiczny ciąg, odnosił się 
do wielu rzeczy. Mówił konkret-
nie i jasno. Nie był typem cwane-
go polityka. Nie robił niczego pod 
publikę. Przychodził, mówił co 
miał do powiedzenia i opuszczał 

Janusz Kurtyka 22 kwietnia 2004 r. w Tuszowie Małym k. Mielca podczas odsłaniania płaskorzeźby 
i tablicy pamiątkowej prof. Jana Sehna (fot. W. Gąsiewski)

HISTORYK Z PASJI
wspomnienie o Januszu Kurtyce
Rozmowa z Anną Cudo, studentką politologii w Wyższej Szkole 
Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie o Januszu 
Kurtyce, dr hab. nauk historycznych, od 2005 do 2010 prezesie 
Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcy, który zginął tragicznie 
w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

Janusz Kurtyka podczas sesji na-
ukowej w Tuszowie Narodowym 
k. Mielca (fot. W. Gąsiewski)

salę. Nie żartował z nami – był 
raczej typem milczącego autory-
tetu. Ale to dobrze, bo w sumie 
taka jest rola wykładowcy. Nikt 
nigdy nie żartował na jego temat. 
Każdy na wykładach słuchał i no-
tował. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że trzeba będzie dużo wiedzieć, 
żeby zdać egzamin. 
A.J.: Czy jakieś wydarzenia 
lub sytuacje szczególnie za-
padły Ci w pamięć? 
A.C.: Gdy zajmował się okresem 
średniowiecza opowiadał z nie-
zwykłym przejęciem! Pamiętam 
też, że mieliśmy egzamin aż 
do godziny 20, a później mieli 
zdawać jeszcze studenci zaoczni. 
I on przez ten cały czas siedział 
na uczelni. Widać, że naprawdę 
cenił swoją pracę. Ta pasja mi 
imponowała, jak zresztą wielu 
moim kolegom i koleżankom. 
Egzamin też nie okazał się wielce 
trudny. Prof. Kurtyka działał 
z autentycznej pasji; bardziej 
w służbie narodu, niż dla siebie. 
Kiedyś na zajęcia, zamiast niego 
przyszła w zastępstwie kobieta. 
Mimo iż temat miała ciekawszy 

– chyba coś o Podziemiu – było 
nudno. Prof. Kurtyka wiedział, 
że mówimy o rzeczach trudnych 
i starał się to przystępnie przed-
stawić. 
A.J.: Jaka była Twoja reakcja, 
gdy do Polski dotarły informa-
cje o katastrofie w Smoleńsku 
i śmierci tylu ważnych ludzi?
A.C.: Było mi smutno. Uważam, 
że zginęła elita. Mądrzy ludzie, 
którzy jeszcze mogli coś zrobić 
dla Polski, jakoś się przysłużyć 
– odeszli. Sądzę, że nasz kraj 
wiele na tym stracił. 
A.J.: W piątek, 23 kwietnia, 
odbędzie się pogrzeb Janu-
sza Kurtyki w kościele świę-
tych Piotra i Pawła przy ulicy 
Grodzkiej w Krakowie. Czy 
wybierasz się na niego? 
A.C.: Oczywiście. W piątek za-
rządzono godziny rektorskie 
i wszyscy studenci idą na pogrzeb. 
Również będziemy mieć swoją 
delegację, niosącą sztandar. 
Zgłosiłam się do niej. Dzień 
wcześniej będzie tam trwać czu-
wanie przy trumnie. Będzie 
wystawiona od godziny 9 do 19, 
tak by wszyscy, którzy chcą mogli 
oddać prof. Kurtyce hołd i wpisać 
się do księgi kondolencyjnej. 
Uroczystości  pogrzebowe rozpo-
czną się zaś w piątek o godz. 13. 
Z tego co wiem, po mszy żałobnej 
trumna zostanie złożona do kryp-
ty w Kaplicy Męki Pańskiej.

Rozmawiała 
Anna Jabłońska

Narodowym wygłosił krótką pre-
lekcję na temat działalności prof. 
Sehna, a po zakończeniu obrad 
zapytałem dr Janusza Kurtykę, 
czy nagła śmierć prof. Jana Sehna 
w Niemczech nie mogła mieć związ-
ku z jego ściganiem zbrodniarzy 
wojennych. Dr Janusz Kurtyka nie 
zaprzeczył ani też nie potwierdził 
wówczas takiej wersji, stwierdzając, 
że wymaga ona badań, m.in. także 
w IPN. Wkrótce potem, w 2005 r. 
awansował na stanowisko prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej 
i prawdopodobnie takie badania 
nie zostały podjęte. Podczas po-
bytu w Tuszowie Narodowym dr 
Janusz Kurtyka odwiedził również 
tamtejszą Izbę Pamięci Generała 
W. E. Sikorskiego. Podczas jej 
zwiedzania z innymi uczestnikami 
uroczystości, m.in. z Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz prokuratury, 
rozmawiano na temat konieczności 
wyjaśnienia przyczyn tragicznej 
śmierci gen. Wł. Sikorskiego w Gi-
braltarze 4 lipca 1943 r. W okresie 
późniejszym dr Janusz Kurtyka 
jako prezes IPN podjął te działa-
nia, do Polski sprowadzono zwłoki 
gen. Wł. Sikorskiego, wykonano 
wiele ekspertyz oraz pochowano 

uroczyście gen. Wł. Sikorskiego w 
podziemiach katedry wawelskiej. 
10 kwietnia 2010 r. dr hab. Janusz 
Kurtyka zginął warz z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim, najwyższymi 
dowódcami Wojska Polskiego oraz 
wieloma wybitnymi osobistościami 
RP,  w katastrofie samolotu pod 
Smoleńskiem. Kilka kilometrów 
od Katynia, którego kulisy zbrodni 
stalinowskiego NKWD, chciał 
również wyjaśnić.1 

Włodzimierz Gąsiewski
1 Zob. W. Gąsiewski, Jan Sehn – 
wielki człowiek Małego Tuszowa. Syn 
niemieckich kolonistów uhonorowa-
ny. „Wieści Regionalne”. R. 2004, nr 
5, s. 8; „Nadwisłocze”. R. 2004, nr 2, 
s. 12-13.

Wspomnienie Janusza Kurtyki

ZŁOTE SERCE RUMIANKÓW
Rozmowa z Joanną Kuzia, studentką na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, o księdzu profesorze Ryszardzie Rumianku, rektorze 
UKSW, który zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie lotniczej, w Smoleńsku.

iść do wojska. Studiował Teo-
logię razem z ks. Popiełuszko 
w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Warszawie. I ks. 
Popiełuszkę wzięli do tego woj-
ska zaraz po pierwszym roku 
studiów. A ks. prof. Rumianek 
został. I tak się zniechęcił, że 
powiedział że nigdy nie wróci 
na uczelnię! A potem sam 
został rektorem. 
A.J.: A jak zapamiętają go 
inni? Twoi znajomi? 
J.K.: Mój kolega pisał u niego 
pracę magisterską. Mówi, że 
dla niego był to wzór. Drugi 
ojciec. Człowiek cierpliwy, 
wyrozumiały. Mieszkał w se-
minarium i ponoć schodzili się 
do niego klerycy. A on zawsze 
cierpliwie i pokornie przyj-
mował wszystkich. Zawsze 
miał dla nich czas. Znajomi 
opowiadają też, że dzięki piel-
grzymkom z nim lepiej poznali 
Jezusa. 

A.J.: Czy teraz, gdy już go 
nie ma, możesz powiedzieć, 
że jakieś wydarzenie, czy 
wypowiedź szczególnie za-
padnie Ci w pamięć?
J.K.: Dziś w Warszawie był 
pogrzeb ks. prof. Rumian-
ka. Prorektor, pełniący teraz 
funkcję rektora, ks. prof. dr 
hab. Henryk Skorowski mówił, 
że przez cały tydzień poprze-
dzający katastrofę, ks. prof. 
Rumianek był bardzo spokoj-
ny. Dzień przed wyjazdem zaś 
wyspowiadał się. Na biurku 
zostawił ponoć testament. To 
jest niesamowite. I Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Barbara Kudrycka, wyraziła się 
tak bardzo ładnie… że niedłu-
go zakwitną rumianki - białe 
kwiatuszki ze złotym serdusz-
kiem i będą nam przypominać 
o jego cieple. 

Rozmawiała 
Anna Jabłońska

Warszawa 28 V 2008 r. Od lewej ks. prof Ryszard Rumianek, rektor 
UKSW oraz ks. prof. Józef Mandziuk podczas promocji doktorskiej 
i składania gratulacji promowanemu dr Włodzimierzowi Gąsiew-
skiemu (fot. K. Gargas-Gąsiewska)

Anna Jabłońska: Nie znałaś 
ks. prof. Ryszarda Rumian-
ka bezpośrednio. Powiedz 
mi zatem, co myśleli o nim 
nie znający go studenci?
Karolina Bakiera: Widziałam 
Go przy okazji inauguracji 
roku akademickiego. Poza 
tym raczej go nie widywałam, 
bo campus prawa mieści się w 
innym miejscu niż pracował 
Rektor. Sprawiał wrażenie 
człowieka bardzo otwartego 
i sympatycznego; takiego, do 
którego można bez problemu 
podejść. Był wybitnym znawcą 
Starego Testamentu. Głównie 
zajmował się Księgą Ezechiela, 
którą tłumaczył i analizował. 
Ponoć mawiał, że gdy wraca do 
domu czeka na niego Ezechiel, 
więc nigdy nie jest sam. Poza 
tym wiem, że był przewodni-
kiem po Ziemi Świętej - wydał 
nawet książki dotyczące tej 
tematyki. Podobno nie oblewał 
studentów na egzaminach, bo 
mówił, że nie chce przysparzać 
Kościołowi wrogów. General-
nie ludzie podchodzili do niego 
z sympatią i życzliwie. Dodam 
może, że na mszy żałobnej ku 
czci Rektora w poniedziałek 
po katastrofie było bardzo 
dużo studentów, co świadczy 
o przywiązaniu i szacunku, jaki 
dla Niego mieli. 
A.J.: Byłaś dziś na pogrzebie 
ks. prof. Rumianka. Jak 
wyglądała ceremonia?
K. B.: Osób było sporo. Cały 
kościół, a przed kościołem 
wystawiono duży namiot pod 
którym stało wiele osób. Po-
dobnie jak przed telebimem. 
Przybyło dużo osobistości ze 
świata nauki, rektorzy, dzie-
kani, Minister Oświaty. Mszę 
koncelebrował abp Nycz. Był 
też prymas senior Polski, Józef 
Glemp.
A.J.: Wasza uczelnia ponio-
sła wielką stratę. Powiedz 
mi, w jaki sposób uczczono 
w niej pamięć zmarłego?
K.B.: W każdym budynku, 
audytorium, na wydziałach 
- są powystawiane zdjęcia 

TROSKLIWY REKTOR
Rozmowa z Karoliną Bakiera, studentką prawa na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, o księdzu profesorze Ryszardzie 
Rumianku, rektorze UKSW, który zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie 
lotniczej, w Smoleńsku.

Rektora, kwiaty, nekrologi. 
Po tej tragedii każde zajęcia 
rozpoczynaliśmy minutą ciszy. 
Była atmosfera skupienia i 
takie poczucie, ze stało się coś 
bardzo poważnego. 
A.J.:  Czy nie czujesz się 
dziwnie teraz, ze świado-
mością, że Go już nie ma? Że 
kto inny jest Rektorem?
K.B.: Tak, to dziwne, że go 
już nie ma. Teraz się już z tym 
w sumie oswajam, jak ze śmier-
cią prezydenta, ale zawsze 
tak jest, jak ktoś odchodzi, 
że zostaje taka dziura, pustka 
i trudno uwierzyć, że tej osoby 
już nie ma. Ale podobała mi 
się postawa studentów, którzy 

w dość dużej liczbie stawili się 
zarówno na tą mszę, jak i na tę 
tydzień temu.
A.J.:  Ponoć na pogrzebie 
wspominano o testamencie, 
który znaleziono  na biurku, 
o tym, ze ks. prof. Rumianek 
zdążył się dzień wcześniej 
wyspowiadać…
K.B.: Tak, rzeczywiście. Wspo-
minano o tym. Może w jakiś 
sposób przeczuwał coś - trud-
no stwierdzić. Ponoć miał 
jakieś wątpliwości przed tym 
wyjazdem, ale zarazem było 
to jego marzenie. Cóż, umarł 
tak jak żył. 

Rozmawiała 
Anna Jabłońska

Wyrazy żalu i współczucia
dla rodziny, najbliższych

i całej społeczności akademickiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie
z powodu tragicznej śmierci 

J. M. Rektora
ks. prałata, prof. dr hab. Ryszarda Rumianka

składa Włodzimierz Gąsiewski
z małżonką Krystyną Gargas-Gąsiewską
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MIECZYSŁAW SEWERYN 
Podporucznik piechoty rezerwy we wrześniu 1939 roku,  nauczyciel 
w Żabnie, wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD w Katyniu jako 
jeniec wojenny sowieckiego obozu w Kozielsku.
Urodził się 16 października 1910 r. w Zabłociu, pow. żywiecki. Syn Woj-
ciecha i Antoniny z Kwiecińskich. 
    Wychowywał się w rodzinie z tradycjami nauczycielskimi od XIX wieku. 
Szkołę powszechną ukończył w Żabnie. Podczas dalszego etapu kształcenia 
należał do IV Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Tarnowie. Po ukończeniu w tym mieście Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego Męskiego, powrócił do Żabna, gdzie uczył gimnastyki 
i przedmiotów artystyczno-technicznych. Rozwijając sport szkolny skupił 
wokół siebie aktywną młodzież. Założył Drużynę Harcerską im. Tadeusza 
Kościuszki w Żabnie oraz był komendantem Hufca ZHP w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 
     W 1932 r. ukończył Szkołę Podoficerów Rezerwy Piechoty w Jarocinie. 
Podporucznikiem został 1 stycznia 1935 r., z przydziałem do 16 Pułku 
Piechoty w Tarnowie. 
     W Żabnie poznał swą żonę, mielczankę Janinę z Kielawów. Narzeczeni 
wzięli ślub 18 kwietnia 1938 r. w kościele parafialnym św. Mateusza w 
Mielcu. Węzłem małżeńskim zostali połączeni przez proboszcza ks. Michała 
Nawalnego. Ich świadkami byli Feliks Leyko i Tadeusz Seweryn. Wesele 
odbyło się w domu rodziców panny młodej, w domu przy ul. Kościuszki. 
Od tej pory Mieczysław Seweryn często gościł w rodzinnym mieście swej 
żony. 
     30 sierpnia 1939 r. otrzymał alarmową kartę mobilizacyjną. W punkcie 
zbornym rezerwy otrzymał przydział do 6 Dywizji Piechoty gen. bryg. Ber-
narda Monda. Z zapasową kadrą oficerską 16 pułku został przerzucony na 
polsko-niemieckie pogranicze w rejonie Pszczyny. Po pierwszych walkach 
został wycofywany za rzekę San, jak wszystkie jednostki Armii „Kraków” 
gen. Antoniego Szyllinga. Droga odwrotowa wiodła m.in. przez rodzinne 
Żabno (7 września), a także Dąbrowę Tarnowską, Radomyśl Wielki i Mielec 
(8 września). Do 18 września uczestniczył w walkach z Niemcami w rejonie 
Puszczy Solskiej i pod Tomaszowem Lubelskim. Po 20 września 1939 r. 
został wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony przez NKWD w Kozielsku. 
Z tego obozu pisał listy do rodziny w Żabnie. 
     Wywieziony z obozu (najprawdopodobniej XII transportem wysłanym 
między 16 a 19 kwietnia 1940 r.) ppor. Mieczysław Seweryn został zamor-
dowany przez NKWD w Katyniu - poz. 31 (Nr sprawy - 3193) na liście 
wywozowej Nr 035/3 z 16 kwietnia 1940 r. W tym transporcie liczącym 885 
osób znajdujemy ppor. Stanisława Midurę z Wadowic Górnych, mielcza-
nina ppor. rez. Kazimierza Schaba i mieleckiego profesora gimnazjalnego 
ppor. rez. Zdzisława Wagnera oraz jego brata por. Mariana Wagnera 
- jednego z dwóch młodszych braci Zdzisława zamordowanych wówczas 
przez NKWD. Nie został zidentyfikowany podczas ekshumacji w Katyniu 
dokonanej w 1943 roku. 
       Oczekująca powrotu męża Janina Seweryn zwróciła się do Czerwonego 
Krzyża w Polsce i Szwajcarii. Z tej międzynarodowej organizacji otrzymała 
odpowiedź: „wywieziony 16 IV 1940, lista wywozowa NKWD (Nr 035/3 z 
kwietnia 1940 - Moskwa, 100 osób, podpisał - Chochłow)”.
     Imię Mieczysława Seweryna upamiętniono symbolicznie w kościele księży 
Filipinów w Tarnowie i na cmentarzu w Żabnie. Pośmiertnie został awan-
sowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do stopnia porucznika 
i uroczyście wyczytany 10 listopada 2008 r. w godz. 7.35 - 8.55. 
      Syn Wojciech (1939-2010) zamieszkały z rodziną w USA, był niestru-
dzonym orędownikiem upowszechniania prawdy o sowieckiej zbrodni 
popełnionej w 1940 r. na 22 tysiącach polskich jeńcach wojennych. 

Częściowo własnym sumptem i według autorskiego projektu postawił 
w Chicago pomnik katyński. W Polsce przyjaźnił się z Aleksandrem Szczy-
gło. Podczas przyjazdów do Ojczyzny reprezentował amerykańskie środowi-
ska rodzin katyńskich i wielokrotnie odwiedzał polski cmentarz wojskowy 
w Rosji, gdzie leży pochowany Jego Ojciec - porucznik Mieczysław Seweryn. 
W ubiegłym tygodniu przyjechał z żoną do Polski, zatrzymując się u rodziny 
w Żabnie i Tarnowie. Wiedział o zbliżających się uroczystościach katyńskich 
w Mielcu, przygotowanych na 15 kwietnia 2010 r., a związanych z poświę-
ceniem imiennej tabliczki katyńskiej swego Ojca, Mieczysława Seweryna. 
W sobotni ranek 10 kwietnia znajdował się na pokładzie prezydenckiego 
samolotu Tu-154M lecącego na jubileuszowe uroczystości w Katyniu, 
z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego. 
Jednak w pobliżu lotniska Smoleńsk Siewiernyj samolot uległ tragicznej 
katastrofie lotniczej, grzebiąc w swoich szczątkach 88 pasażerów i 8-oso-
bową załogę, razem 96 osób. 

JAN RYCZAJ
We wrześniu 1939 roku przodownik Policji Polskiej w Gorlicach. 
wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD w Kalininie (Twerze) jako 
internowany w obozie Ostaszków. 
     Urodził się w 24 grudnia 1900 r. w Malinówce k. Szczyrku, pow. bielski. 
Był synem Szymona i Marii. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 
został przyjęty do policji i otrzymał przydział do służby na Wołyniu (XIII 
Okręg Policji Państwowej w Łucku). Służył w zabużańskim powiecie 
kowelskim.
      Był przodownikiem Policji Państwowej, kiedy poznał przyszłą żonę 
- Stanisławę Katarzynę z Kamudów. Narzeczeni wzięli ślub 28 listopada 
1930 r. w kościele parafialnym Wszystkich Świętych w Chorzelowie. We-
sele odbyło się w domu rodziców panny młodej. Po ożenku zamieszkali 
w Datyniu pod Kowlem. 
    W 1936 r. Jan Ryczaj został przeniesiony z woj. łuckiego na etat w Lima-
nowej (VII Okręg Policji Państwowej w Krakowie), a po kilkunastu miesią-
cach w ramach tego samego okręgu policyjnego otrzymał skierowanie na 
posterunek miejski w Gorlicach (za każdym razem przenosiny obejmowały 
najbliższą rodzinę). Z chwilą wybuchu II wojny światowej wysłał żonę w jej 
rodzinne strony (3 września 1939 r. dotarła z 8-letnim synem do Malinia 
pod Mielcem). Objęty mobilizacją wojenną pozostał na służbie w Gorlicach. 
Na rozkaz o ewakuacji policji na wschód, podążył ze swym posterunkiem 
w rejon koncentracji pod Łuckiem lub Tarnopolem i tam po 17 września 
dostał się do niewoli sowieckiej. Wraz z innymi polskimi policjantami czer-
wonoarmiści odtransportowali go do obozu przejściowego, gdzie odbyła 
się selekcja jeńców, a następnie został przekazany sowieckim organom 
bezpieczeństwa (NKWD) i trafił do obozu w Ostaszkowie. Stamtąd napisał 
jeden list do żony. Więcej informacji rodzina już nie dostała.
     Przodownik Jan Ryczaj został wywieziony z obozu transportem kolejo-
wym (najprawdopodobniej między 9 a 11 kwietnia 1940 r.). Po krótkotrwa-
łym przetrzymaniu w siedzibie NKWD w Kalininie (Twer) wraz z innymi 
polskimi jeńcami został zastrzelony w celi straceń, skąd ciała pomordo-
wanych sowieccy oprawcy przewieźli samochodami i zakopali w lesie pod 
Miednoje. W tym transporcie liczącym 400 osób znajdujemy też mieleckich 
policjantów - Jana Kaczmarka i Jana Kazimierza Kowalskiego. 
    Jan Ryczaj figuruje przy poz. 70 (nr sprawy 3255) na liście wywozowej 
NKWD Nr 020/4 z 9 kwietnia 1940 r. Wykaz zawiera 100 nazwisk pomor-
dowanych jeńców. 
Pośmiertnie został awansowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
do stopnia aspiranta i uroczyście wyczytany 10 listopada 2008 r. w godz. 
9.30.-10.50. 
     Syn Tadeusz (1931-2010) pracował w największej wytwórni przemysłu 
lotniczego. W latach 1966-1989 był dyrektorem naczelnym WSK „PZL-
Mielec”, jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw państwowych. 

Opr. Edward Michocki

     15 kwietnia br., tradycyj-
nie już obchody 70. rocznicy  
zbrodni katyńskiej miały miej-
sce w bazylice św. Mateusza 
w Mielcu, a rozpoczęła je o 
godz. 12.00 Msza św., której 
głównym celebransem był ks. 
pułkownik Tomasz Anusiewicz 
– Proboszcz Kościoła Garni-
zonowego w Rzeszowie, który 
jednocześnie wygłosił homilię. 
Koncelebransami byli: ks. Ja-
nusz Kłęczek – proboszcz para-
fii św. Mateusza w Mielcu, ks. 
prałat Józef Mróz – proboszcz 
Parafii Borowa, dziekan deka-
natu Mielec-Północ, ks. prałat 
Kazimierz Czesak – proboszcz 

1940-2010
parafii MBNP w Mielcu, dzie-
kan dekanatu Mielec-Południe, 
ks. kanonik Stanisław Składzień 
– proboszcz parafii Trójcy Prze-
najświętszej w Mielcu, ks. Wal-
demar Ciosek – proboszcz pa-
rafii Ducha Świętego w Mielcu, 
ks. Prałat Jan Sarwa proboszcz 
parafii Gawłuszowice, dziekan 
dekanatu Baranowskiego, ks. 
prałat Stanisław Jurek – rezy-
dent, były proboszcz parafii św. 
Mateusza w Mielcu, ks. Wła-
dysław Tokarczyk – rezydent w 
parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Mielcu, ks. Antoni Grabiec 
– rezydent w parafii Brzeźnica 
koło Dębicy.

     Tegoroczne obchody katyńskie 
miały również swój drugi, równie 
tragiczny wymiar, niedawnej 
katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem, w której zginął prezydent 
RP Lech Kaczyński wraz z mał-
żonką Marią Kaczyńską oraz 94 
lecącymi z nimi osobami wraz 
załogą. Wśród nich był także 
Ś. P. Leszek Deptuła - poseł na 
Sejm RP z Ziemi Mieleckiej. 
Wszyscy lecieli do Katynia, aby 
tam godnie obchodzić 70. rocz-
nicę zbrodni katyńskiej. Zginęli 
w smoleńskim lesie, kilkanaście 
kilometrów od Katynia. W związ-
ku z tym obok tablic katyńskich 
na otaczającym mielecką bazy-

likę murze kościelnym została 
wmurowana tablica poświęcona 
Leszkowi Deptule i pozostałym 
ofiarom tej tragedii.
    Po mszy uczestnicy uroczy-
stości zebrali się pod Ścianą 
Katyńską aby w asyście żołnierzy 
Kompanii Honorowej 21 Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich być 
świadkami odsłonięcia kolejnych 
pamiątkowych tablic katyńskich. 
Tabliczkę upamiętniającą pod-
porucznika Wojciecha Seweryna 
zamordowanego w Katyniu 
odsłoniła Halina Leyko-Rębisz 
krewna z rodziny, zaś tabliczkę 
upamiętniającą przodownika 
Jana Ryczaja zamordowanego 
w Miednoje odsłoniła Elżbieta 
Ryczaj – synowa oraz Joanna 
Ryczaj – wnuczka.
    Odsłonięcia trzeciej tablicy 
upamiętniającej ofiary katastrofy 
lotniczej z 10 kwietnia w Smoleń-
sku dokonał Tomasz Deptuła syn 
tragicznie zmarłego Posła Leszka 
Deptuły. Apel Poległych odczy-
tał kapitan Tomasz Lechowicz.  
Kompania Honorowa 21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich 
oddała salwy honorowe.
    Tak więc w tym roku wmuro-
wano w sumie trzy nowe tablice 
katyńskie, a na wmurowanie 
czeka tabliczka ppor. Andrzeja 
Koceniaka, którego symboliczny 
grób odkryliśmy w ub. roku na 
cmentarzu w Gawłuszowicach. 
Ziemia Mielecka czeka też na 
zwartą publikację biogramów 
lokalnej listy katyńskiej.

Włodzimierz Gąsiewski

Biogramy dwóch „katyńczyków” 
widniejących na nowo wmurowanych tabliczkach 

na mieleckiej „Ścianie Katyńskiej”

Pani JOANNIE DEPTULE
Synom Tomaszowi i Michałowi

oraz Matce Marii
Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu tragicznej śmierci

Męża, Ojca i Syna
LESZKA DEPTUŁY

posła na sejm RP
składają

  Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy  Mielec     
            Jan Kołodziej                         Władysław Ochalik

Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość 
o tragicznej śmierci

Leszka Deptuły
Posła na Sejm RP, 

byłego Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 naszego Przyjaciela 

z Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego.
Żegnając naszego kolegę, 

z wdzięcznością zachowujemy pamięć
 o Jego dokonaniach i czasie wspólnej pracy.

Łączymy się w bólu z Rodziną 
i Przyjaciółmi tragicznie zmarłego Leszka.

Koleżanki i Koledzy z PSG w Mielcu

Głęboko wstrząśnięci śmiercią 
w katastrofie lotniczej w Smoleńsku

 kolegi
 Leszka Deptuły 

 posła na Sejm RP
 Matce, żonie, synom, rodzinie oraz bliskim  

składamy wyrazy szczerego współczucia
Wojewódzki Sąd Koleżeński PSL 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
Stefan  Żarów

Przewodniczący

Wspomnienie o „Koledze z piaskownicy”

Leszka Deptułę znałem od małego dziecka, ponieważ 
mieszkał w bliskim sąsiedztwie. Razem budowaliśmy zamki 
z piasku nad Wisłoką. Nie przewidywałem wtedy, że On 
jako Marszałek Podkarpacia będzie te plany realizował 
w praktyce budując drogi i przyczyniając się do wielu innych 
inwestycji.
Wdzięczny jestem, że zawsze już jako poseł, odbierałeś moje 
telefony i spieszyłeś z radą i pomocą, skutecznie interweniując 
w sprawach wyborców na najwyższym szczeblu. Wdzięczny 
jestem za przyjazny wizerunek, jaki tworzyłeś o mnie, cy-
tując nasze rozmowy i przedstawiając mnie jako człowieka 
konsyliacyjnego, a nie konfliktowego. Zawsze miałeś czas 
dla mnie i moich spraw. Nie odpowiedziałeś tylko na mój 
ostatni SMS, który 10 kwietnia wysłałem do Ciebie, słysząc 
o wypadku. Napisałem: „Odezwij się proszę”. Nie wiedziałem, 
że nie mogłeś.

Cześć twojej Pamięci!
Adam Chrabąszcz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci

Ś. P. Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Marii Kaczyńskiej
Pierwszej Damy RP

oraz pozostałych delegatów Polski
Łączymy się w bólu

Dyrektor, pracownicy i słuchacze
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o tragicznej śmierci

Ś. P. Leszka Deptuły
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

byłego Marszałka Województwa Podkarpackiego
jednego z twórców

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Mielcu

Łączymy się w bólu 
z Rodziną tragicznie zmarłego

Dyrektor, pracownicy i słuchacze
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu

Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.

Z wyrazami współczucia
dla rodziny

Ś. P. Leszka Deptuły
Nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego 

w Mielcu
Elżbieta Żelazko
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ptak. Nad Ka

    g A7

ty niem, nad Smo

    g C

leń skiem wie czna

   
A7

pa mięć bę dzie     


16

  d

trwać.
REFREN:
Nad Katyniem, nad Smoleńskiem
płacze niebo deszczem łez.
Ile w morzu kropel wody,
tyle smutku w sercach jest.
                        
                        1.
    Tu z rozpaczy krzyczy ziemia,
    tu nie śpiewa Ŝaden ptak.
    Nad Katyniem, nad Smoleńskiem
    wieczna pamięć będzie trwać.

REFREN:
Nad Katyniem, nad Smoleńskiem…
                        
                        2.
    Czemu tamta obca ziemia
    znowu nam zadała ból?
    Kiedyś Katyń, dzisiaj Smoleńsk
     księga pełnych Ŝalu słów.

REFREN:
Nad Katyniem, nad Smoleńskiem…
                        
                        3.
    Ale Ŝadna ludzka siła
    nie zabliźni naszych ran.
    Tylko Światło Miłosierdzia                 
     Zmartwychwstały Chrystus Pan!

(Trzecia zwrotka kończy utwór. Powtarzamy ją 3 razy.)

Nad Katyniem, nad Smoleńskiem

Tekst i muzyka:
Jan Robak             Grave
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    Nad Katyniem, nad Smoleńskiem
    wieczna pamięć będzie trwać.

REFREN:
Nad Katyniem, nad Smoleńskiem…
                        
                        2.
    Czemu tamta obca ziemia
    znowu nam zadała ból?
    Kiedyś Katyń, dzisiaj Smoleńsk
     księga pełnych Ŝalu słów.

REFREN:
Nad Katyniem, nad Smoleńskiem…
                        
                        3.
    Ale Ŝadna ludzka siła
    nie zabliźni naszych ran.
    Tylko Światło Miłosierdzia                 
     Zmartwychwstały Chrystus Pan!

(Trzecia zwrotka kończy utwór. Powtarzamy ją 3 razy.)

Nad Katyniem, nad Smoleńskiem

Tekst i muzyka:
Jan Robak             Grave

Zdzisława Górska                                                                               

Smoleński las

W hołdzie ofiarom Katynia - 1940 r.
i ofiarom katastrofy pod Smoleń-
skiem – 10. 04. 2010.

Smoleński las, jak Katyń
na wieki w nas zostanie
Korzeniem bólu,
gałęzią krzyku
i śmierci pojednaniem

Niech szumią brzozy oniemiałe
resztką gałęzi modły wznoszą
I może z nami tam uproszą
by powiedziano prawdę całą
                             
W Katyniu mgła
W Smoleńsku szloch 
i ciała nieruchome
To miał być hołd,
szlachetny hołd
Rodakom rozstrzelanym 
                                      
Tak musi być
że tylko płacz
i oczy polskie nie otarte
Za lata cierpień tylko śmierć?
To pytam: Co jest życia warte?

Tam gęsta mgła smoleński las
otula żalu kirem
Zginęli Tamci, zginęli Ci
przecięci złowrogą chwilą

Oniemiał świat, zdumiał się świat
Słysząc o polskim losie
ukrzyżowanym, wyszydzonym
jak ten krzyż na Golgocie…

Panie Prezydencie…
Panie i Panowie….
Kto Was zastąpi…

Strzyżów 13. 04. 2010 

Mieczysław A. Łyp

In memoriam

W smoleńskim lesie zastygła cisza
Płyną tylko białe kartki z imionami
i dogasają biało-czerwone nadzieje

Mario śniłaś mi się. Tuliłem Twoje 
włosy,
a Ty delikatnie mnie całowałaś.
Czuję dziwny lęk. Fotografują nas.
Nie dają nawet chleba. Wywożą.
Nie wiemy gdzie. Jeszcze nie widzia-
łem
tak wielkich złowrogich samocho-
dów.
Wychodzimy w mróz.
Ty idziesz w pierwszą zieleń...

Zapal świt nad moimi słowami
Zapal południe. Zapal noc
i zapal gwiazdy nad moim snem.
Nad moimi marzeniami -
zapal światło skrzypiec.

Niech odejdzie mgła

Rzeszów, 10 kwietnia 2010 r.

* * *
Ryszard Mścisz

Drugi Katyń

lepiej by ci było poezjo na tej tragedii
nie wzrastać
lepiej by ci było Katyniu nie przypominać
o sobie ponowieniem krwawej ofiary
i licytowaniem się co do liczby i 
rangi zmarłych

smoleński las groźnie marszczy 
korzenie i korony
drzew dla niego siedemdziesiąt lat 
to nie historia
tylko ciemna zasłona czasu która się 
unosi
i zaprasza

prawdziwie wznieść się ku tragedii 
wojny to
spaść na sam dół  pogrążać jak ona
i przemówić płaczem a potem milczeniem co
wypowie naszą niemoc

Jeżowe, 12 04. 2010

Obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypo-
spolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 
17 września 1939 roku przez sowieckiego 
najeźdźcę. Żołnierze Korpusu Obrony Po-
granicza, którzy pierwsi stawili bohaterski 
opór Armii Czerwonej. Obrońcy Lwowa i 
Grodna, Lidy, Wilna i Równego, bohate-
rowie walk pod Kodziowcami, Szackiem 
i Wytycznem.

Gen. bryg.
KAZIMIERZ BURCZAK
Płk dypl. WINCENTY BUT 
Ppłk rez. JÓZEF CYGAN
Ppłk PAWEŁ HAJDUK 
Por .WŁADYSŁAW JUNG
Por. WŁODZIMIERZ KASPRZYK 
Mjr MARIAN LUBASKA 
Mjr rez. WALERIAN ŁOZINA-ŁO-
ZIŃSKI 
Mjr JAN SAJLER 
Kpt. JÓZEF BRĄGIEL
Post. MACIEJ SOWA
Wiceprezydent miasta Lwowa, 
chor. rez. JAN WERYŃSKI
Kpt. rez. TOMASZ WOŁEK

Oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze 
Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjo-
nariuszy Policji Państwowej, Straży Wię-
ziennej i Straży Granicznej oraz innych 
organów Państwa Polskiego zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i 
Bykowni oraz innych nieznanych dotąd 
miejscach kaźni.

Płk KAZIMIERZ BARTOSZYŃSKI 
Ppłk JAN CIOŁKOSZ 
Ppłk KAZIMIERZ DOBROSTAŃSKI
Por. rez. JÓZEF FUSEK 
Kpt. rez. JÓZEF HAMMER 
Por. rez. WŁADYSŁAW KAWA 
Kpt. STANISŁAW MAZUR 
Por. STANISŁAW MIDURA 
Ppłk MARIAN NOWAK 
Por.  rez. FELIKS RUSEK  
Por. rez. KAZIMIERZ SCHAB
Por. rez. MIECZYSŁAW SEWERYN
Ppor. MICHAŁ SOKÓŁ
Por. rez. ANDRZEJ STACHOWICZ 
Ppłk MICHAŁ TOBIASZ 
Por. rez. ZDZISŁAW WAGNER 
Por. BOLESŁAW WANATOWICZ 
Kpt. rez. MIECZYSŁAW WELFE 

Mjr rez. ANTONI WIĄCEK
Asp. STEFAN BARAN  
Asp. JÓZEF BĄK 
Asp. EMIL BOGUTA 
Asp. JAN JACHOREK 
Asp. JANIE KACZMAREK 
Asp. STANISŁAW KASPERKIEWICZ 
Ppor. ANDRZEJ KOCENIAK
Asp. JÓZEF KOWALCZYK 
Asp. JAN KOWALSKI 
Asp. JAN KRAWCZYK 
Asp. BRONISŁAW KREMPA 
Asp. STANISŁAW KUTCZUBA 
Asp. JAN KUKULSKI 
Kom. LUDWIK LONCZAK
Asp. IGNACY MICHNO
Asp. WOJCIECH MIKULSKI
Asp. RYSZARDZI NIKIEL
Asp. MICHAŁ PAWLAK
Asp. ANDRZEJ PIĄTEK
Asp. ANTONI PAPIEŻ
Asp. JAN RYCZAJ
Asp. WINCENTY RYDZIK
Asp. STANISŁAW RZĘSIKOWSKI
Asp. WŁADYSŁAW SKULIMOWSKI
Asp. MICHAŁ TELEGA
Kom. JAN WALEWICZ
Asp. JAN WOŁKOWICZ 
Asp. PAWEŁ ZAWISZA 
Asp. WŁADYSŁAW ZGÓRSKI 

Oficerowie Wojska Polskiego, funkcjo-
nariusze Policji Państwowej i urzędnicy 
II RP, którzy złożyli dla Ojczyzny najwyż-
szą ofiarę w Katyniu, Miednoje, Char-
kowie i Kijowie-Bykowni, a ich rodziny 
mieszkały na ziemi mieleckiej:

Por. TADEUSZ BARAŃSKI
Asp. WOJCIECH BĄK
Asp. FRANCISZEK MACIEJEWSKI
Kpt. WITOLD ROUBO
Starosta przemyski 
ADAM REMISZEWSKI
Płk rez. WIACZESŁAW RUSZKIEWICZ
Por. MARIAN WAGNER 
Mjr TADEUSZ WAGNER 
Por. RYSZARD WIERZBICKI 
Funkc. Policji Państwowej
BRONISŁAW ZYGMUNT 
Ppłk ANTONI ŻUK

W. Gąsiewski
na podst. apelu poległych 

opr. Edward Michocki,  kpt. Ryszard Śnieżek

MIELECKA LISTA KATYŃSKA
Osoby wywodzące się z Ziemi Mieleckiej, bądź związane z tym regionem

Maria Szczepankowska

Katyńskie Requiem

Dlaczego 
dopiero śmierć sprawiedliwych
zabija w nas nieufność,
uśmierza waśnie,
ożywia kondukt dobroci?

Dlaczego 
nagła, zwielokrotniona,
jednoczesna nieobecność
i pustka
wskrzeszają  ujmującą 
tęsknotę
za chwilą,
gdy ich dłonie
były jeszcze w zasięgu
przyjaznego uścisku,
na odległość
ciepłego uśmiechu
wytężenie słuchu,
na „do widzenia”, 
które już nigdy
nie nastąpi....

Dlaczego
musieli zginąć?
.............................

Katyńskie requiem
zatoczyło cierniowe koło,
by szarpać
struny serca do bólu,
by na kolejnych grobach
znów zmartwychwstała
nasza polskość...

Warszawa, 10. 04. 2010

„Ściana Katyńska” na murze kościelnym bazyliki pw. św. Mateusza w Mielcu z wartą 
honorową żołnierzy WP, policjantów i harcerzy (fot. W. Gąsiewski)

Tomasz Deptuła odsłania tablicę poświęconą jego ojcu Leszkowi Deptule oraz 
innych osób, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem (fot. W. Gąsiewski)

- Mielec
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