
Tomasz Merta, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, był członkiem pierwszej Rady 
Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 
Był cenionym fachowcem i urzędnikiem pań-
stwowym zajmującym się ochroną polskiego 
dziedzictwa. Nieprzerwanie od 2005 r. peł-
nił funkcję wiceministra kultury – generalnego 
konserwatora zabytków, a powołany był na to 
stanowisko przez Kazimierza Ujazdowskiego, 
a potem – Bogdana Zdrojewskiego. Zasiadał 
m.in. w Radzie Kuratorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich oraz Radzie Programo-
wej Muzeum Powstania Warszawskiego. 
W pracy publicznej kierował się interesem 
Rzeczypospolitej – być może brzmi to pate-
tycznie, ale On rzeczywiście tak rozumiał swoje 
zadania. Taką postawą zjednał sobie sympatię 
i uznanie wielu środowisk oraz osób. Budził sza-
cunek jako błyskotliwy dyskutant i publicysta 
– swoje artykuły ogłaszał w „Rzeczpospolitej”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie Politycznym”, 
„Znaku”, „Więzi” i wielu innych czasopismach. 
Ponadto do 2002 r. był redaktorem naczelnym 
„Kwartalnika Konserwatywnego”. Występował 
także jako współautor i redaktor wielu książek, 
np. zbioru „Pamięć i Odpowiedzialność”, którego 
wydanie w 2004 r. stanowiło ważny moment 
w debacie nad polską polityką historyczną. 
Bardzo ceniliśmy sobie jego radę i obecność przy 
okazji różnych projektów realizowanych przez 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Zachęcał nas 
zawsze do większej aktywności na polu zbierania 
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relacji świadków historii, wspierał w podejmo-
wanych pracach programowych. W maju 2010 r. 
miał uczestniczyć w konferencji „Muzeum Ziem 
Zachodnich – historia i perspektywy”. Niestety, 
jego miejsce przy konferencyjnym stole, a także 
w Radzie Programowej pozostało puste.

Krótko po katastrofie pod Smoleńskiem Wrocław 
w szczególny sposób uczcił pamięć trojga par-
lamentarzystów związanych ze stolicą Dolnego 
Śląska, w czerwcu 2010 r. przyznając im 
pośmiertnie – co zdarzyło się po raz pierwszy 
w historii – tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus, 
czyli honorowe obywatelstwo Wrocławia. 
28 czerwca 2010 r. odsłonięto także poświę-
cone im tablice.

Urodzona w Obornikach Śląskich Aleksandra 
Natalii-Świat całe życie związana była 
z Wrocławiem, gdzie aktywnie działała m.in. 
w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a potem 
w miejskich instytucjach. Była wiceprezesem 
Prawa i Sprawiedliwości i posłanką, dlatego 
pamiątkową tablicę umieszczono na siedzibie 
jej biura poselskiego przy pl. Solnym.

Jerzy Szmajdziński, rodowity wrocławianin, 
który był jednym z liderów Socjaldemokracji, 
do Smoleńska leciał jako wicemarszałek Sejmu. 
Ponieważ aktywnie wspierał wrocławski sport, 
to upamiętniającą go tablicę umieszczono przy 
stadionie na ul. Oporowskiej 62.



Żołnierzy AK. Na zaproszenie prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego miał wziąć udział w uroczysto-
ściach w Katyniu 10 kwietnia, jednak ze względu 
na nagłe pogorszenie stanu zdrowia, 9 kwietnia 
zrezygnował z wyjazdu. „Kiedy nadszedł ten nie-
szczęsny 10 kwietnia, nie mogłem w to uwie-
rzyć. Po raz kolejny Bóg mnie uratował. Bardzo 
przeżyłem tę tragedię, ponieważ znałem osobi-
ście połowę składu tego samolotu, to byli moi 
przyjaciele, znajomi, współpracownicy” – wspo-
minał w jednym z wywiadów. Zmarł w 2012 r., 
a w 2018 r. pośmiertnie został uhonorowany 
tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus.   

Z Wrocławia pochodził także Władysław Stasiak, 
który całe dorosłe życie spędził w Warszawie, 
będąc m.in. szefem kancelarii prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Studiował w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i to 
właśnie tam, na gmachu przy ul. Szewskiej 49, 
zawisła upamiętniająca go tablica.

Śmierci w katastrofie pod Smoleńskiej szczęśli-
wie uniknął związany z Wrocławiem płk Jerzy 
Woźniak (zm. 2012) lekarz, były żołnierz AK 
szykanowany w okresie stalinowskim i skazany 
na karę śmierci zamienioną na dożywotnie wię-
zienie. Był długoletnim prezesem Dolnośląskiego 
Związku Żołnierzy AK oraz Honorowym 
Prezesem Rady Naczelnej Światowego Związku 


