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Krakowskie uroczystości w 9. rocznicę katastrofy
smoleńskiej
10 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbyły się uroczystości
upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. W IX Biało-
Czerwonym Marszu Pamięci uczestniczył prezes IPN dr Jarosław
Szarek.
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Marsz przeszedł z Rynku Głównego na Wawel. Zebrani, wśród nich prezes IPN, któremu
towarzyszył dr Maciej Korkuć z krakowskiego oddziału Instytutu, oddali hołd ofiarom
katastrofy smoleńskiej. Po drodze, pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Studzińskiego, odbył
się Apel Pamięci. Odczytano nazwiska wszystkich ofiar tragicznego lotu tupolewa.
Zgromadzeni zmówili krótką modlitwę.

Zuzanna Kurtyka, która sprawuje honorowy patronat nad krakowskim marszem mówiła, jak
ważne jest dążenie do poznania prawdy o tym, co wydarzyło się dziewięć lat temu w
Smoleńsku. Dr Szarek w swoim wystąpieniu przywołał m.in. słowa Janusza Kurtyki, prezesa
IPN, który zginął w katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Akcentował wagę podtrzymywania
pamięci o dziejach narodu. Przypomniał nieudane próby odebrania Polakom pamięci
czasów wielkości.

Marsz zakończył się w krypcie na Wawelu, przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii
Kaczyńskich, gdzie złożono kwiaty.
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Przed IX Biało-Czerwonym Marszem Pamięci prezes Szarek i dyrektor Oddziału IPN w
Krakowie dr hab. Filip Musiał złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Janusza Kurtyki. Były
prezes IPN spoczywa w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Po południu w kościele św. Kazimierza przy ul. Reformackiej pracownicy krakowskiego IPN
oraz przyjaciele Instytutu uczestniczyli w nabożeństwie za duszę Janusza Kurtyki.
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