Uroczystości 100. rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego.
"Orędownik sprawy polskiej"






W Warszawie odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą urodzin Ryszarda
Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie
Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
Złożono też kwiaty przed kryptą prezydenta w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie
Listy do uczestników uroczystości skierowali prezydent Andrzej Duda i premier
Mateusz Morawiecki
Ryszard Kaczorowski był tym, który doskonale rozumie rodaków w kraju - powiedział
prezydent Andrzej Duda
Obchody, które zostały objęte patronatem narodowym prezydenta Andrzeja Dudy,
zainaugurowała msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie
przedstawiciele władz złożyli wieńce przy krypcie prezydenta w Panteonie Wielkich Polaków
Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Finałowa część uroczystości odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.Według
organizatora wydarzenia, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jana Józefa Kasprzyka, to odpowiednie miejsce, by uhonorować prezydenta. - To siedziba
prezydentów II RP. Tutaj urzędowali Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski i Ignacy
Mościcki - mówił Jan Józef Kasprzyk.
Działacz ruchu harcerskiego
Prezydent Andrzej Duda, w liście skierowanym do uczestników uroczystości, podkreślał
niezłomny charakter ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie. - Jestem przekonany, że
Ryszard Kaczorowski, niezłomny patriota i zasłużony działacz ruchu harcerskiego, jeden z
najszlachetniejszych synów niepodległej Polski, pozostanie w pamięci potomnych, jako
wzorzec męża stanu, który na pierwszym miejscu stawiał dobro wspólne i pożytek
Rzeczpospolitej - podkreślił prezydent w liście odczytanym prezydenckiego sekretarza stanu
Andrzeja Derę.

Andrzej Duda wskazał, że przed 1989 rokiem prezydent Kaczorowski utrzymywał kontakty i
wspierał opozycję demokratyczną. - Był tym, który doskonale rozumie rodaków w kraju powiedział. Dodał, że "dzięki jego otwartości i gotowości do poświecenia własnych ambicji
dla kraju, udało się porozumieć z nowymi włazami wyzwalającej się spod sowieckich
wpływów Rzeczpospolitej".
List do uczestników koncertu skierował także premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go szef
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
"Pozostanie wzorem miłości ojczyzny"
"Świętujemy dziś 100-lecie urodzin człowieka wyjątkowego w najnowszych dziejach Polski.
Człowieka, który przeniósł dziedzictwo i ciągłość władzy wolnej II RP przez czas
komunizmu aż do odzyskania suwerenności w 1989 r. Dziękuję wszystkim uczestnikom
dzisiejszej uroczystości za obecność i podtrzymywanie pamięci o ludziach, którzy tworzyli
naszą historię" - napisał premier Mateusz Morawiecki
Szef rządu podkreślił, że "Ryszard Kaczorowski był jednym z wybitnych przywódców
polskiej emigracji niepodległościowej i niezłomnym orędownikiem sprawy polskiej na arenie
międzynarodowej". - Jego talenty i zaangażowanie były cenione nie tylko w naszej ojczyźnie
- dodał.
- Śmierć prezydenta Kaczorowskiego w katastrofie smoleńskiej jest dla nas niepowetowaną
stratą. Ostatni prezydent RP na uchodźstwie pozostanie dla nas wzorem miłości ojczyzny i
umacniania więzi z krajem przodków. Całym swoim życiem, energią i umiejętnościami służył
Polsce. Zawsze też wspierał młodych Polaków za granicą, pomagał środowiskom polonijnym
działającym na Wschodzie i na Zachodzie - napisał Mateusz Morawiecki.
"Służbę pełnił do końca"
Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w liście do uczestników uroczystości, że Ryszard
Kaczorowski "swoją służbę pełnił do końca". - Prawdziwy patriota, prawdziwy harcerz służy
do końca swoich dni, bądź dotąd dokąd mu starcza sił - tak też postępował prezydent Ryszard
Kaczorowski (...), swoją służbę pełnił do końca - podkreślił w liście Jarosław Kaczyński.
- Dziś, gdy modlimy się za prezydenta Kaczorowskiego, dziękujmy Bogu za ten dar, jakim
była dla kilku pokoleń Polek i Polaków jego osoba - dodał. - Oddając cześć panu
Prezydentowi dziękujemy za wszystko, co na swojej niełatwej drodze uczynił dla Polski zaznaczył prezes PiS.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście odczytanym przez wicemarszałek Małgorzatę
Gosiewską zaznaczyła, że "w powszechnej pamięci Polaków Ryszard Kaczorowski
pozostanie symbolem ciągłości polskiej państwowości oraz łączności między II RP i III RP. Wielu z nas zapamiętało go jako człowieka szlachetnego, o wielkiej wrażliwości i niezwykłej
życiowej mądrości. Mądrości, którą ukształtowało patriotyczne wychowanie, a przede
wszystkim wojenne doświadczenia. Po wojnie nie zapomniał o ojczyźnie, nie wyparł się
polskości. Wspierał wszelkie niepodległościowe dążenia - napisała marszałek.
Depozytariusz dziedzictwa wolnej Polski
Minister obrony Mariusz Błaszczak w swoim liście podkreślił, że "wspominając Ryszarda
Kaczorowskiego mamy przed sobą patriotę, który służył ojczyźnie w najtrudniejszych
czasach II wojny światowej i reżimu komunistycznego. Był depozytariuszem dziedzictwa
wolnej Polski 20-lecia międzywojennego". - Propagowaniem dziedzictwa postaci tak
ważnych dla Polski, jak Ryszard Kaczorowski jest naszym obowiązkiem, dzięki nim możemy
cieszyć się wolnością, a ich postawa, bohaterstwo oraz zaangażowanie dla Polski zasługują na
najwyższe uznanie - zaznaczył minister obrony w liście odczytanym przez dyrektor Centrum
Operacyjnego MON Agnieszkę Glapiak.
Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński ocenił w liście skierowanym do
uczestników uroczystości, że "sto lat temu przyszedł na świat człowiek, którego losy tak

nierozerwalnie splotły się z losami RP". - Jego życiorys jest zapisem tragicznej, a
jednocześnie pięknej historii (...) W jego postawie i życiowych wyborach są wartości wspólne
dla wielu pokoleń Polaków: umiłowanie ojczyzny i kategoryczna niezgoda na jej podległość napisał wicepremier w liście odczytanym przez jego doradcę Mateusza Powązkę.
- Oddając panu hołd w setną rocznicę urodzin ośmielam się w imieniu wszystkich, którym
leży na sercu dobro naszej ojczyzny powiedzieć dziękuję. Przyszło panu służyć Polsce w
trudnych i tragicznych dla niej czasach. Służył jej pan tak, że my dziś możemy tylko z
wdzięcznością chylić przed panem czoła. Na zawsze pozostanie pan symbolem pragnienia
wolności. Pana bohaterstwo napełni patriotyzmem serca wielu przyszłych pokoleń - napisał
minister kultury.
Córka Ryszarda Kaczorowskiego: tata zakochał się w Polsce
W spotkaniu wzięła udział córka prezydenta Kaczorowskiego Jadwiga. - Kilka lat temu
odwiedziłam pewną szkołę w Warszawie. Dyrektorka zapytała dzieci, kim jest patriota. Jedna
dziewczynka odpowiedziała: patriota to jest człowiek, który zakochał się w Polsce.
Pomyślałam wtedy i do dziś myślę, że to jest najlepsze określenie mojego taty - powiedziała.
Stwierdziła, że często była pytana, jak jej tata przez tak długi czas, w tak trudnych warunkach
potrafił walczyć o Polskę. - Odpowiedź jest bardzo prosta: jak inaczej ma się zachowywać
człowiek, którego Rzeczpospolita wychowała - powiedziała.Jadwiga Kaczorowska
przeczytała również list od żony prezydenta, Karoliny Kaczorowskiej. - Mąż mój kochał
Polskę i przez całe swoje życie służył jej wiernie gdziekolwiek los go rzucił (...) Obchody 100
rocznicy urodzin mojego męża będą też wyrazem uznania dla emigracji niepodległościowej
oraz dla władz RP na uchodźstwie, na czele której stało kolejnych sześciu prezydentów napisała Jadwiga Kaczorowska.
Harcerz, żołnierz Armii Andersa
Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku. Był działaczem harcerskim,
żołnierzem Armii Andersa, po wojnie na emigracji, zasiadał w Radzie Narodowej
Rzeczpospolitej. W latach 1989-1990 pełnił urząd ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie.
Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Był członkiem delegacji, która
leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
WYKORZYSTANO: POLSKIERADIO.PL

