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Mszę św. żałobną w warszawskim 
kościele św. Marcina sprawował wraz 
z innymi duchownymi, metropoli-
ta lubelski abp Józef Życiński, który 
wygłosił także homilię. Wspominając 
Zmarłego w Jego czasach działalno-
ści opozycyjnej w Lublinie, podkre-
ślił, że Janusza Krupskiego cechowa-
ła „bezinteresowność i kryształowa 
uczciwość”. „Nie szukał promocji, 
słów uznania, awansów” – powiedział 
abp Życiński. Przypominając histo-
rię Jego życia – studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, działal-
ność opozycyjną, działalność na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych 
– zaznaczył, że Janusza Krupskiego 
cechowały „pasja, świadectwo posza-
nowania wolności”, a także „odwaga 
i konsekwencja”. „Delikatność i dys-
krecja szła w parze ze skutecznością 
działania” – podkreślił.

Podczas uroczystości marszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz wrę-
czył wdowie po Januszu Krupskim, 
Joannie Puzynie-Krupskiej, nadany 
Mu pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu 
Odrodzenia Polski – Jego pierwsze od-
znaczenie państwowe. Przypomniał, 
że Zmarły już w latach siedemdziesią-
tych angażował się w działalność opo-
zycyjną, za którą był prześladowany. 
„Gromadził ludzi otwartych, toleran-
cyjnych, takich, którzy myśleli o przy-
szłości. Zastanawiali się, jaka ta Polska 
będzie” – dodał Borusewicz. Podkre-
ślił, że Janusz Krupski „był człowie-
kiem niezwykle skromnym”.

Minister pracy i polityki społecz-
nej, Jolanta Fedak, powiedziała, że 
„był człowiekiem wiernym swoim 
ideałom jak nikt”. Dodała, że to, co 
robił kierownik Urzędu, było w har-
monii z tym, co mówił.

Dominikanin, o. Ludwik 
Wiśniewski, nawiązując do 
śpiewanego podczas Mszy św. 

Psalmu, powiedział, że Janusz Krup-
ski był „światłem” dla innych – dla ro-
dziny, przyjaciół; dla tych, z którymi 
się spotykał.

Po modlitwie za zmarłych trumnę 
z ciałem Janusza Krupskiego prze-
wieziono na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, do kwatery, gdzie po-
chowano także inne ofiary katastrofy 
pod Smoleńskiem. Zmarłego po-
żegnał m.in. minister Jan Stanisław 

 Warta honorowa przy trumnie Janu-
sza Krupskiego FOT. MARIUSZ KUBIK

 Msza św. żałobna w kościele św. Marcina w Warszawie FOT. MARIUSZ KUBIK

Pożegnanie ministra Janusza Krupskiego
W asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na 
warszawskich Powązkach 26 kwietnia 2010 r. odbył się pogrzeb ministra Janusza 
Krupskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Ciechanowski, pełniący po śmierci 
swojego szefa obowiązki kierownika 
UdSKiOR. 

Zbigniew Zieliński, pierwszy szef 
UdSKiOR, w latach 1991–1992, 
w randze sekretarza stanu, nawiązał 
do tradycji rodzinnych Janusza Krup-
skiego: „Jego przodkowie walczyli 
w powstaniach i wojnach, wychowa-
ny w takim duchu poświęcił życie 
pracy dla Ojczyzny” – mówił. 

Ministra Krupskiego żegnali także 
przedstawiciele kombatantów z kra-
ju i zagranicy, przedstawiciele KUL, 
gdzie kończył historię (prof. Hubert 
Łaszkiewicz), a także pisma „Spotka-
nia”, które wydawał (Janusz Bazydło).

Zastępca przewodniczącego Rady 
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Władysław Mat-
kowski, podkreślił, że Janusz Krupski 
spotykał się z wieloma kombatantami 
osobiście. „Troszczył się zwłaszcza 
o tych żyjących w trudnych warun-
kach, za wschodnią granicą” – mówił. 
„Był człowiekiem wielkiej odwagi 
i prawości” – dodał.

W uroczystościach pożegnania 
ministra Janusza Krupskiego wzięli 
udział m.in. Jego bliscy, w tym żona 
Joanna i siedmioro dzieci, przedsta-
wiciele administracji rządowej, par-
lamentu, harcerze. Obecni byli kom-
batanci i poczty sztandarowe z całego 
kraju, a także z zagranicy, m.in. z Bia-
łorusi.

RED.

 Poczty sztandarowe po Mszy św. żałobnej na warszawskiej Starówce 
FOT. MARIUSZ KUBIK

 Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach: ks. abp Józef Życiński, metropolita lubelski 
i bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski FOT. MARIUSZ KUBIK

 Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powąz-
kach: wicemarszałek Senatu RP Zbigniew Romaszewski z żoną 
Zofią, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister pra-
cy i polityki społecznej Jolanta Fedak, b. kierownik UdSKiOR  
Zbigniew Zieliński FOT. MARIUSZ KUBIK

 Podczas uroczystości na Powązkach zmarłego żegnał m.in. minister Jan Stanisław Ciecha-
nowski, p.o. kierownika UdSKiOR FOT. ARCHIWUM „KOMBATANTA”


