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W dniu 12 kwietnia 2010 roku odbył się apel wychowawczy w związku z katastrofą lotniczą 
samolotu prezydenckiego Tu-154 pod Smoleńskiem w Rosji. Apel poprowadził Dyrektor Ośrodka 
Robert Kowalski, który poinformował uczniów o Ŝałobie narodowej obwieszczonej przez Marszałka 

Sejmu  RP Bronisława Komorowskiego oraz przedstawił rozmiar tragedii, jaka spotkała nas Polaków. Pamięć 
tragicznie zmarłych uczczono minutą ciszy. Dyrektor zaapelował do młodzieŜy o zachowanie powagi w tych 

tragicznych dniach. 
10 kwietnia 2010 roku rozbił się 
samolot, na pokładzie którego 
znajdował się prezydent Polski Lech 
Kaczyński, jego małŜonka Maria 
Kaczyńska, a takŜe: ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 
ministrowie, posłowie i senatorowie 
wszystkich klubów parlamentarnych, 
generałowie i biskupi. W katastrofie 
tej zginęło 96 osób. Była to 
delegacja udająca się na obchody 
upamiętniające 70 rocznicę 
dokonanej przez słuŜby sowieckie 

NKWD, GRU, RKM  zbrodni katyńskiej. Wśród zabitych są teŜ przyjaciele naszego Ośrodka: Janina 
Fetlińska - senator RP i Jolanta Szymanek-Deresz - przedstawiciel Parlamentu RP.  

Cześć Pamięci Pana Prezydenta Rzeczypospolitej! 
Cześć Pamięci Wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej! 

Niech śyje Rzeczypospolita! 
 

,, SZUKAŁEM WAS, A WY PRZYSZLI ŚCIE DO MNIE”  
 

2 kwietnia 2010 roku minęło juŜ pięć lat od chwili, kiedy  do 
domu Ojca Niebieskiego odszedł „nasz PapieŜ” - Jan Paweł II. 
Był  następcą Chrystusa na Ziemi i 27 lat kierował  Kościołem 
Katolickim. Był  mądrym i szlachetnym człowiekiem, który 
odwaŜnie  niósł  ludziom Boga. Przez 85 lat Ŝycia doświadczył 
wiele radości i smutku, cierpienia i bólu, a mimo to z duszą 
poety, podróŜował  po całym świecie i z miłością przemawiał  do 
nas wszystkich: dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Pozostawił po 
sobie wielkie „przesłanie  miłości”, którego my Polacy na pewno 
nie zapomnimy, a takŜe wiersze, utwory dramatyczne i inne 
dzieła. Jego sercu szczególnie bliska była młodzieŜ. 
 We wszystkich swoich wystąpieniach prosił  Nas ludzi 
młodych o odwagę, mówił : 
1. ,, Nie lękajcie się pójść za Chrystusem''.  
2.,, Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje Ŝycie(....) MoŜe to być nawet modlitwa 
bez słów." 

PapieŜ pragnął, aby na świecie panowała miłość i pokój, by wszyscy ludzie się kochali, 
szanowali, by nie było podziału na lepszych i gorszych. 

Aneta Bobola-Skorupska 


