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Dzisiaj w Szkole Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim odbyło się odsłonięcie i
poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W tablicę został
wmontowany nieduży odłamek samolotu z miejsca katastrofy smoleńskiej.

Witając zgromadzonych dyrektor Szkoły Średniej im. Św. Jana Bosko, Zbigniew Czech powiedział, że
tragedia katyńska, jak i tragedia smoleńska, mówi nam bardzo dużo.

Uczniowie przedstawili zebranym program artystyczny, przypominając o zbrodni katyńskiej i katastrofie
smoleńskiej. Potem na szkolnym placu została odprawiona Msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej. Nabożeństwo celebrowali księża z Wileńszczyzny i Polski pod
przewodnictwem ks. Tadeusza Jasińskiego z parafii Ducha Świętego w Wilnie. Ks. Sagan
przypominając w kazaniu o katastrofie smoleńskiej mówił, że mimo że wsiadający do samolotu
przedstawiciele polskiego narodu bardzo się różnili, mieli własne poglądy i nieraz kłócili się, ale łączyło
ich to, że wszyscy chcieli przybyć do Katynia i wspólnie oddać hołd poległym polskim oficerom.
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Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wspólnie z ks.
Saganem. Mer powiedziała, że jest dla niej wielkim zaszczytem odsłonięcie tej tablicy.

W tablicę został wmontowany nieduży odłamek samolotu, który przypadkowo został znaleziony przez
dyrektora szkoły podczas wyjazdu do miejsca katastrofy katyńskiej w 2010 roku, kilka tygodni po
tragicznych wydarzeniach.

Udział w uroczystości wzięli również posłowie z ramienia AWPL Leonard Talmont i Jarosław Narkiewicz
oraz poseł na Sejm RP Grzegorz Janik.

Inicjatorami powstania tablicy pamiątkowej w kapliczce przy szkole w Jałówce są księża z archidiecezji
gdańskiej: wyżej wspomniany ks. Krzysztof Sagan oraz prałat Ireneusz Brandtke. Oni znaleźli
sponsorów, firmę z Polski „MURKAM", która wykonała i ufundowała tablicę pamiątkową.
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