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Aleja pamiÄ™ci
12.04.2012.

We wtorek 10 kwietnia w caÅ‚ej Polsce obchodzono drugÄ… rocznicÄ™ katastrofy prezydenckiego
samolotu pod SmoleÅ„skiem. W Przedborzu upamiÄ™tniono to wydarzenie w sposÃłb szczegÃłlny
&ndash; odsÅ‚oniÄ™to pomnik oraz Å»ywÄ… AlejÄ™ 96 PolakÃłw, poÅ›wiÄ™cone ofiarom katastrofy.
W miejscowym koÅ›ciele parafialnym odprawiono mszÄ™ Å›w., ktÃłrej przewodniczyÅ‚ proboszcz
parafii PrzedbÃłrz, ks. Henryk Dziadczyk. Po mszy przemaszerowano do parku przy ul.
CzÄ™stochowskiej, gdzie przedborska orkiestra odegraÅ‚a hymn narodowy, odczytano nazwiska
wszystkich ofiar, a nastÄ™pnie odsÅ‚oniÄ™to tablice pamiÄ…tkowe. WstÄ™gÄ™ przeciÄ™li burmistrz
Przedborza MiÅ‚osz NaczyÅ„ski, prezes Stowarzyszenia PrzyjaciÃłÅ‚ Ziemi Przedborskiej Wojciech
Karbownik, prof. Zygmunt Wnuk, inicjator posadzenia alei oraz ks. Dziadczyk, ktÃłry takÅźe
poÅ›wiÄ™ciÅ‚ pomnik i alejÄ™. Obok rosnÄ…cych od kilku dni 92 drzew posadzono symbolicznie cztery
kolejne, upamiÄ™tniajÄ…ce parÄ™ prezydenckÄ… Lecha i MariÄ™ KaczyÅ„skich, prezydenta Polski na
uchodÅºctwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz urodzonÄ… w Przedborzu JolantÄ™ Szymanek-Deresz. Po
odsÅ‚oniÄ™ciu zÅ‚oÅźono kwiaty i zapalono znicze. ByÅ‚y podziÄ™kowania, przemÃłwienia, odczytano
list przysÅ‚any przez posÅ‚a na sejm RP, Roberta Telusa.
W uroczystoÅ›ciach uczestniczyli przedstawiciele wÅ‚adz Przedborza, radni miejscy, powiatowi, radna
sejmiku wojewÃłdztwa Å‚Ãłdzkiego Danuta KaÅ‚uziÅ„ska, przedstawiciele miejscowych szkÃłÅ‚,
policji, straÅźy poÅźarnej oraz mieszkaÅ„cy Przedborza.
- PomysÅ‚ posadzenia takiej alei wyszedÅ‚ od Stowarzyszenie PrzyjaciÃłÅ‚ Ziemi Przedborskiej, a jest
to inicjatywa Stowarzyszenia wspÃłlnie z burmistrzem i radÄ… miejskÄ… Przedborza. MieliÅ›my juÅź to
zrobiÄ‡ w pierwszÄ… rocznicÄ™, ale poniewaÅź byÅ‚y wybory i nie chcieliÅ›my aby to miaÅ‚o jakieÅ›
zabarwienie polityczne, poczekaliÅ›my aÅź siÄ™ to wszystko unormuje - mÃłwi Wojciech Karbownik,
prezes SPZP - ChcieliÅ›my upamiÄ™tniÄ‡ katastrofÄ™ tych wspaniaÅ‚ych ludzi bo byÅ‚o ich tylu, Åźe
dziÅ› moÅźna by z nich przynajmniej trzy rzÄ…dy skonstruowaÄ‡ i byÅ‚yby to rzÄ…dy naprawdÄ™
wysokiej klasy, stÄ…d ta inicjatywa. Tym ludziom naleÅźy siÄ™ wdziÄ™cznoÅ›Ä‡. I to byÅ‚a
katastrofa bez precedensu, w historii nie byÅ‚o takiej katastrofy, Åźeby tylu wspaniaÅ‚ych ludzi
zginÄ™Å‚o, w tym dwÃłch prezydentÃłw.
BudowÄ™ pomnika sfinansowali sponsorzy, gÅ‚Ãłwnie lokalni przedsiÄ™biorcy. Na Å›ciÄ™tym z jednej
strony i oszlifowanym gÅ‚azie znajdujÄ… siÄ™ cztery tablice; jedna wprowadzajÄ…ca o treÅ›ci:
Å»ywa Aleja 96 PolakÃłw, ktÃłrzy 10 kwietnia 2010r. pod SmoleÅ„skiem zginÄ™li tragicznie lecÄ…c
samolotem TU-154, aby uczciÄ‡ pamiÄ™Ä‡ na miejscu bestialsko pomordowanych WspaniaÅ‚ych
PolakÃłw w Katyniu. BÃłg i przyroda zabraÅ‚a ich, ale ludnoÅ›Ä‡ Polska bÄ™dzie ich pamiÄ™taÅ‚a.
Oby nigdy taka tragedia siÄ™ nie zdarzyÅ‚a. A Polska i Polacy Åźyli w zgodzie, szczÄ™Å›ciu i
ÅźyczliwoÅ›ci. Aby Åźadna siÅ‚a PolakÃłw i Polski nie zniszczyÅ‚a. Nasza Aleja Przyrodnicza
powstaÅ‚a, aby narÃłd i kraj Å‚Ä…czyÅ‚a, a Polska byÅ‚a jedna i caÅ‚a. CzeÅ›Ä‡ ich pamiÄ™ci...
W drugÄ… rocznicÄ™ tragedii kwiecieÅ„ 2012r. Burmistrz Miasta, Stowarzyszenie PrzyjaciÃłÅ‚ Ziemi
Przedborskiej i mieszkaÅ„cy Przedborza.
a pod niÄ… trzy z nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy. WzdÅ‚uÅź alei za kamieniem roÅ›nie 96
drzew, posadzonych w czterech rzÄ™dach. SÄ… to dÄ™by i lipy. DÄ™by symbolizujÄ… mÄ™Åźczyzn, a
lipy kobiety, ktÃłre zginÄ™Å‚y 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia.(pg)

{jgxgal folder:=[images/stories/wydarzenia/2012/2012_04_10_aleja] title:=[OdsÅ‚oniÄ™cie Å»ywej Alei
96 PolakÃłw] cols:=[6]}

http://www.przedborz.com.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 August, 2022, 18:27

