




























Уважаемые господа! От своего имени и от имени всей моей семьи
примите искренние соболезнования по случае трагической гибели Президента
Польской Республики господина Качинского и других граждан Польской
республики. Пусть земля будет пухом. В этот трагический час готов своими
скромными возможностями оказать любую посильную помощь,

С уважением семья Vardanyan, Belarus, Grodno

Szanowna Rodzino, Panie Premierze, Panowie Senatorowie i Posłowie,
Wiadomość o śmierci Pana Prezydenta była dla mnie wstrząsem. Nie wiem

jak mogę pocieszyć kogokolwiek, gdyż strata człowieka sprawującego władzę w
naszym kraju jest na pewno wstrząsem dla każdego. Na to co się stało nie znajduję
słów. Proszę przyjąć szczere kondolencje i wyrazy współczucia od mojej osoby.

Z poważaniem
Artur Zając,były instruktor ZHP

Składam kondolencje Izbie Senatu RP z powodu tragedii w Smoleńsku – jako
zwykły obywatel RP - i jako człowiek - któremu Ojczyzny los nie jest obojętny.

Sławomir Mączyński

Szanowny Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowne Panie Senatorowie
Szanowni Panowie Senatorowie

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Proszę przyjąć moje wyrazy bólu, ubolewania i kondolencje z powodu śmierci
Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej i
wszystkich, którzy zginęli razem z nimi w katastrofie samolotu prezydenckiego pod
Smoleńskiem :(

+Świeć Panie nad Ich duszami
z poważaniem

Wojciech Augustyn Koszalin

Szanowni Państwo!
Wyrazy współczucia dla wszystkich bliskich i Rodzin Państwa Senatorów poległych
w dzisiejszej katastrofie pod Smoleńskiem.

Dorota Walczak.

Z przejmującym smutkiem i niemożliwym do wyrażenia bólem przyjęliśmy
wstrząsającą wiadomość o tragicznej śmierci przedstawicieli Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej towarzyszących Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu
w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.



Proszę przyjąć wyrazy naszego najgłębszego współczucia i żalu
spowodowanego stratą wielu wybitnych polskich parlamentarzystów. Cała Polonia
rumuńska łączy się w żałobie z Narodem Polskim w obliczu niewyobrażalnego
nieszczęścia w tak symbolicznym dla wszystkich Polaków miejscu i czasie,
pozostając myślami i sercem blisko naszej Ojczyzny.

W imieniu pogrążonej w ogromnym smutku Polonii
Gerwazy Longher  Prezes Związku Polaków w Rumunii

Zmarłym patriotom, Córkom i Synom Naszej Ojczyzny: cześć i chwała! Pogrążonym
w żałobie: wyrazy najgłębszego współczucia.

Aneta Krefta-Maciejowska

Tam, gdzie jest ból, jest ciągle uczucie, a tam, gdzie jest uczucie, jest
nadzieja...Łącze się z bólem rodzin...

Grażyna Zakrzewska Przewodnicząca Stowarzyszenia "Rodzina Wojskowa"

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wielkiej tragedii dla
Narodu Polskiego. Nagle odeszli od nas przedstawiciele elit - Prezydent RP Lech
Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska, a także liczni posłowie, senatorowie,
urzędnicy, dowódcy wojskowi, przedstawiciele duchowieństwa, polscy patrioci.

Pragniemy połączyć się w żalu ze wszystkimi opłakującymi tych, którzy tak
niespodziewanie od nas odeszli. Łączymy się w bólu z cierpiącymi rodzinami. Z głębi
serca pragniemy przekazać wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim i
przyjaciołom Zmarłych.

Niechaj Bóg obejmie Ich swoim Miłosierdziem!
Zarząd EMC IM SA

NON OMNIS MORIAR
W obliczu śmierci milkną wszystkie spory. Równi wobec Boga, równi wobec

śmierci skłaniamy pokornie głowy wznosząc prośby do Pana w modlitwie za tych,
którym dobry Bóg pozwolił oglądać oblicze Swoje. Za tych, którzy wyścig ukończyli i
wiary dotrzymali. Za tych bliskich , którym dane jest pozostać na tym padole łez,
którzy nieutuleni w żalu muszą nieść mężnie brzemię jakie nałożyła im na ramiona
śmierć ojców, matek, dziadków, mężów, żon, dzieci, przyjaciół. Długo będzie goiła
się rana na sercu rodzin i przyjaciół tych, których dziś rano Bóg powołał do
wieczności. Długo nie wyschną łzy ronione po stracie bliskich.

Nam osobom wierzącym w istnienie Boga,  łatwiej jest znieść tak wielką
tragedię. Wszakże my głęboko wierzymy, że śmierć to jedynie brama przez którą
przechodzimy, aby spotkać się ze wszystkimi, którym Bóg dał wcześniej oglądać
swoje oblicze. Wierzymy głęboko, że nasi bliscy dla których dzień 10 kwietnia 2010
roku był ostatnim dniem istnienia na tym świecie, teraz radują się innym, lepszym
światem do którego zmierzamy wraz z każdym uderzeniem serca, każdą mijającą
sekundą, każdym oddechem.

My członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego
również głęboko wierzymy, iż dobry Bóg przyjął dusze naszych braci i sióstr, którzy
zakończyli żywot doczesny na lotnisku pod Smoleńskiem.



My członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego
szczerze łączymy się w bólu i rozpaczy z Rodzinami poległych i ich najbliższymi
współpracownikami. Wśród poległych znajdowali się nasi serdeczni przyjaciele,
wielokrotnie wypróbowani w walce o niepodległą Ojczyznę.  Z wieloma z nich tak
niedawno łamaliśmy się świątecznymi opłatkami z Prezesem NBP Sławomirem
Skrzypkiem, Sekretarzem Generalnym Andrzejem Przewoźnikiem, Prezesem IPN dr
Januszem Kurtyką i innymi, którzy dla na więźniów politycznych byli nie tylko
przyjaciółmi.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, niech odpoczywają w pokoju
wiecznym Amen. Cześć ich pamięci.

członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego

Szanowny Panie Marszałku!
Na Pana ręce, w imieniu Rady Miasta Sandomierza oraz swoim własnym, w

dniu narodowego smutku po straszliwej tragedii, która pochłonęła życia
najwybitniejszych Polaków z Panem Prezydentem na czele oraz z Posłami i
Senatorami RP, składam najgłębsze wyrazy współczucia i zapewnienia o naszej
modlitwie za Zmarłych i pozostających w nieutulonym żalu Ich Najbliższych.

Z wyrazami szacunku i ubolewania.
Tadeusz Frańczak Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Szanownie Państwo,
proszę pisząc moje głębokie Kondolencje o Wielkiej tragedii to co stało się

dzisiaj. Mieszkałem w Polsce 16 lat (obecnie w Erewanju) i kocham Polski Naród i
Polskę. I obecnie znów jestem z wami. Polski Naród zawsze był i teraz tak samo
będzie. Ja razem moją rodzinom  jesteśmy szczególne takim ciężkim dniem z wami.

Asatur Avagyan sin Razmyka

In the face of an unimaginable tragedy, the plane crash which killed President
Lech Kaczyński, the First Lady, and Poland's leading civilian and military  figures, we
join the Victims' families and the whole Country in grief and sorrow.

Due to national mourning, we cancel all the events at our Center between April
12th and 18th, 2010.

Joachim S. Russek, The Judaica Foundation - Center for Jewish Culture

Całe środowisko związkowe oddaje hołd wszystkim ofiarom katastrofy, którzy
wypełniali swoje obowiązki wobec narodu. Zawsze będziemy pamiętać, że zarówno
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński, Szef BBN Aleksander
Szczygło, Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak, Wicemarszałek Sejmu
Jerzy Szmajdziński i wiele innych osób, które poniosły śmierć w tej katastrofie. Z
dużym szacunkiem odnosili się do środowiska związkowego i wspierali nasze
działania. Rodzinom tragicznie zmarłych oraz ich najbliższym, w imieniu swoim
własnym oraz wszystkich członków ZZS Florian składam szczere kondolencje i
wyrazy ubolewania. Cześć Ich pamięci

 Wiesław Puchalski, Przewodniczący ZK ZZS Florian oraz Zarząd Krajowy ZZS Florian.



Wstrząśnięci katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w
obliczu największej tragedii w pokojowej historii państwa i narodu polskiego,
składamy Panu Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy głębokiego i
szczerego współczucia. Łączymy się w bólu, smutku i modlitwie z całym Narodem
Polskim.

Stefan Korycki, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Fundacji Ekspertów Jednostek Antyterrorystycznych AT składa
kondolencje łącząc się w ból z całym narodem po stracie Prezydenta RP, jego
małżonki oraz znamienitych osób ze ścisłej elity polskiej.
Oddajemy hołd ofiarom katastrofy.

Fundacja Ekspertów Jednostek Antyterrorystycznych AT

Honourable friends,
With a heavy heart, I extend to you and the people of Poland my deepest

condolences for the tragic deaths of President Lech Kaczysnki, First Lady Maria
Kaczynska and members of the Polish delegation.

Since my research visit in Poland in February-March 2010, I feel closer and
cherish a bond with you and the people of Poland. I remain deeply honoured and
thankful for the opportunity to have met you and learn from you.

Today my heart goes out to you and the families of the President Kaczynski
and of other victims. I join you and the people of Poland in mourning their passing.

With prayers and expressions of deepest sympathy.
Yours, Rozeta Shembilku, Tirana, Albania

Dear Sirs,
May I and my family express our deepest condolences to the Polish nation

upon the loss of your President Lech Kaczyński and a great number of your national
leaders, including Head of the President’s Chancellery Pan Władysław Stasiak whom
I met personally this November.

It is especially sorrowful that this new tragedy adds to the anniversary of Katyn
tragedy of 1940. This new tragedy is the direct consequence of the 1940 murder
because, if not for that massacre, the Poles would not have travelled there now to
mourn the victims.

We are shocked. This is a loss to all of us, and we are together with you in
these sad days. We mourn together with the Polish nation with whom Estonia has
shared many tragedies before.

Please, our friends, remain strong as you always are. Stay strong.
Valeri Kalabugin, Cavalier of the Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Estonia



W imieniu Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie i USA
pragnę złożyć wyrazy głębokiego żalu i współczucia w związku z tragiczną śmiercią
Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii, przedstawicieli
rządu oraz organizacji politycznych, kościelnych oraz społecznych. Nasze modlitwy
towarzyszą rodzinom zmarłych oraz wszystkim, których ta tragedia dotknęła.
Przedwczesna śmierć zabrała kwiat życia politycznego w Polsce. Wraz z Polonią w
Kanadzie wyrażamy naszą solidarność z Rodakami w kraju w tym czasie bólu i
doświadczenia.

Biskup Sylvester Bigaj
Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej

Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła

W trudnych chwilach ,w żalu samotności i ogromnej  pustce. Niech pocieszeniem
będzie myśl, że nauczyciele ,uczniowie ,rodzice szkol polonijnych w Ameryce dzielą z
Wami ból, a nasze  szczere uczucia są z Rodzinami Tych, których ta tragedia dotknęła
oraz  pamiętajcie Drodzy Rodacy jesteśmy zawsze z Wami.

Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkol w Ameryce

Przyjmijcie Państwo, wyrazy naszego najszczerszego żalu i współczucia z
powodu tragicznej śmierci Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego  Małżonki i
przedstawicieli delegacji RP. Naród Polski stracił swoich  najlepszych synów i corki.
Łączymy się w boli z rodzinami i narodem Polski.

Polonia Baltijska

Wsłuchaj się w ciszę
A Usłyszysz Wołanie Tysięcy dusz
Wychodzące z cmentarzy, których nie widać
A są na nieludzkiej ziemi
        Br. A. Wacław Brzózka OFM
Katyńska ziemia po raz drugi stała się cmentarzem dla kwiatu polskiej elity rządowej,
kulturalnej, społecznej i duchowieństwa, zapisując tragiczną kartę w historii Polski,
naszej kochanej Ojczyzny.. Łączymy się w głębokim żalu

Emilia Chmielowa, Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Szanowni Państwo,
Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci

reprezentantów Rzeczypospolitej w Senacie, przede wszystkim ludzi, naszych
współrodaków. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im
świeci. Łącząc się w bólu,

Marcin Bartłomiej Olszewski herbu Kościesza



Pozostając w głębokim bólu, składamy wyrazy współczucia i żalu rodzinom i
bliskim ofiar katastrofy. W obliczu niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła Polaków i
nasze Państwo - jesteśmy razem i zostańmy razem.

Stowarzyszenie Inicjatywa RP

Z wielkim bólem odebraliśmy wiadomość o tak bolesnej tragedii jaka się
wydarzyła wczoraj. Straciliśmy Wielkiego  przywódcę Narodu Polskiego. Po 70 latach
ponownie nasza Ojczyzna  straciła Wielkich Ludzi, Elitę naszego Narodu. To tak bardzo
boli i cisną się tak mocno  łzy do oczu.
Najdroższy  Boże proszę miej w opiece nasza ukochana Ojczyznę  Polskę...

Władysław Pisarek, Związek Polaków w Niemczech

Nasz Prezydent
odleciał
jak Bohater

do swoich  żołnierzy
oddał im hołd ostatni
na obcej ziemi

dla nas Polaków
niech to będzie
ostatni strzał
w tył głowy

"póki my żyjemy"

Kondolencje  Cierpiącym. Z wyrazami szacunku
Anna Jankowiak- Białach

Witamy
Uściskamy Was gorąco w dniu Waszej ogromnej  tragedii. Płaczemy razem z

Wami.
Polscy żydzi z miasta Karmiel

Wysyłam najszczersze wyrazy współczucia wszystkim polakom. Niech nam
wszystkim stanie to nauką.

Александер Бучинський

Proszę przyjąć wyrazy współczucia w obliczu tak wielkiej tragedii. Składam je w
imieniu własnym, w imieniu mojej rodziny z Ukrainy i licznych przyjaciół. Jeżeli w tych



dniach mogę posłużyć swoją osobą jako tłumacz języków ukraińskiego i rosyjskiego czy
jako komentator BBC dla Ukrainy - mogą Państwo liczyć na moją pomoc.
Z wyrazami szacunku

Piotr Kuspys

Dear Friends,
deeply influenced by the terrible news on the tragic death of your President and

the other Polish men and women travelled together with him, me and all my family wish
an eternal peace and light for them.

It seems to be tragic that members of the Polish delegation to intend to remember
to Katyn, became victims  themself. What a stroke of faith, what a destiny ....

Eternal peace for all of victims of Katyn. One of your Hungarian friends:
Katalin Haraszti, Library of the Hungarian Parliament



Pan Prezydent Lech Kaczyński i Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Pani Maria
Kaczyńska to WIELCY LUDZIE. Ludzie honoru, sprawiedliwości i etosu narodowego,
których brak nam wszystkim.

Hołdowali postawom patriotycznym, prawdzie historycznej i uczciwości. Nie
wywyższali się, gdyż nie musieli. Ich kultura, ogłada i wartości to największe dobro
narodowe, które winno być pielęgnowane od najmłodszych lat.

Niech będzie to przesłaniem dla tych, którzy wielkość upatrują w jednostkach
miary, a nie w tym co jest esencją naszego kruchego życia.
Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo... Boże coś Polskę!
Amen.

Marta Gorzuchowska de Prawdzic

Z głębokim poruszeniem Wspólnota Polska w Syrii przyjęła wiadomość
o tragicznej śmierci Posłów na Sejm oraz Senatorów Rzeczypospolitej. W tej bolesnej
chwili pragniemy wyrazić nasze współczucie i połączyć się w bólu z Rodzinami
zmarłych, Współpracownikami, wszystkimi Polakami, w kraju i na świecie, których
dotknęła ta tragedia.

Śmierć Posłów i Senatorów - Wielkich Patriotów, Ludzi prawych, którzy dobro
Rzeczypospolitej stawiali zawsze na pierwszym miejscu - jest dla nas ogromna strata.

10 kwietnia, w godzinach porannych, gdy rozdzwoniły się telefony w naszych
damascenskich domach i koleżanki wzajemnie przekazywały sobie tą tragiczną
wiadomość, nie mogłyśmy uwierzyć, że tak dramatyczne wydarzenie miało miejsce.

Uroczystości w Katyniu, na które udawała się polska delegacja państwowa,
zamieniły się w wielka, współczesna, polska tragedie. Bardzo trudno się pogodzić
z nowa rzeczywistością

 Damascenska Polonia solidaryzuje się z Ojczyzna pogrążoną w żałobie.
W imieniu Zarządu Wspólnoty Polskiej w Syrii przy Ambasadzie R.P.

w Damaszku
Anna Safieh, przewodnicząca

Dear Colleague,
Let me Express my deep sympathy with you and all the Polish people, because of

the tragic death of the Polish President and many other authorities. Today this House is
going to observe a one minute´s silence for Poland.  A big kiss and my solidarity for all
Polish friends.

Maria Rosa Ripolles

I would like to convey my deepest condolences and also the condolences of the
athletes, volunteers and staff of Special Olympics Europe Eurasia to yourself and to the
people of Poland following the tragedy which occurred on Saturday.

President Kaczynski and First Lady Mrs Kaczynska were both committed and
passionate supporters of the Special Olympics movement in Poland, whose efforts in
promoting respect, acceptance, and inclusion for people with intellectual disabilities



have helped change thousands of lives.  We join in solidarity with the entire world in
mourning such a tragic loss for Poland.

We extend our heartfelt sympathy to you at this most difficult time.  Our thoughts
and prayers are with the Kaczynski family, the loved ones of those killed in this tragic
plane crash and the Polish nation.
With very warmest wishes,

Mary Davis, I Managing Director, Special Olympics Europe/Eurasia

Szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy 10 kwietnia
2010 r. stracili swoich najbliższych w wypadku samolotu TU-154 obok Smoleńska w
pobliżu Katynia. Będzie to z pewnością jeden z najbardziej tragicznych dni w historii
Polski. Zginęła Para Prezydencka, pracownicy Kancelarii Prezydenckiej, przedstawiciele
Parlamentu RP, kadra wojskowa RP, politycy, duchowni, przedstawiciele rodzin
katyńskich, osoby towarzyszące jak również wielu wspaniałych i wartościowych ludzi,
którzy stanowili załogę samolotu. Jest to niewątpliwie wielka strata dla Polaków -
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Wyrazy współczucia dla rodzin Senator RP Pani Krystyny Bochenek
Wicemarszałka Senatu RP, która objęła honorowym patronatem obchody Jubileuszu
XV-lecia działalności Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

Pamiętajmy o wzajemnej zgodzie i zrozumieniu: "Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny". (Mt 25:1-13) Łączymy się w bólu i cierpieniu.

Wiesława Sieczka, Justyna Rutkowska, Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta

Poruszeni i wstrząśnięci tragedią pod Smoleńskiem składamy wyrazy
najszczerszego współczucia i żalu z powodu śmierci członków Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej wicemarszałka Senatu RP Pani Krystyny Bochenek, oraz senatorów RP Pana
Stanisława Zająca Pani Janiny Fetlińskiej pozostajemy w głębokim smutku.

Pracownicy i Zarząd, Golden Desert Foundation

Dear Colleagues,
All of us at the Russian Parliamentary Library were shocked and saddened to

hear of that terrible tragedy. Please accept our deepest condolences on that sudden
loss. Our thoughts and most heartfelt sympathy are with you at this saddest time.

On behalf of the staff of the Parliamentary Library,
Irina Andreeva,  from Russian State Duma

Wstrząśnięci tragiczną śmiercią Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Wszystkich
Pasażerów prezydenckiego samolotu, składamy na ręce Pana Marszałka serdeczne
kondolencje.

Wiemy, iż oprócz członków Senatu RP wśród  ofiar katastrofy było wiele Osób
Panu bliskich z racji wielu lat wspólnej walki o wolną i demokratyczną Polskę i wspólnej
dla Niej pracy. Wszystkich Ich zachowamy w naszej pamięci.

Krystyna Woźniak-Trzosek, wydawca i redaktor naczelna magazynu "Polish Market"



Wiadomość o tragicznej śmierci Pary Prezydenckiej i Osób Jej towarzyszących w
tym Wicemarszałek Senatu ŚP Krystyny Bochenek naszej Przyjaciółki , orędownika
problemów ludzi chorych nie tylko na chorobę Parkinsona w drodze do Smoleńska jest
dla mnie oraz pozostałych członków Śląskiego Stowarzyszenia Osób Dotkniętych
Chorobą Parkinsona w Katowicach olbrzymim ciosem.

Chcemy wyrazić swój głęboki ból i szczere współczucie Rodzinom oraz
wszystkim Bliskim Ofiar i zapewnić Ich , że pamięć o tragicznie zmarłych będzie
w naszych sercach na zawsze.

Pogrążeni w żałobie.
Jan Jelonek, Prezes Zarządu oraz członkowie Śl.SODCh.P w Katowicach

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
" ... i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las...  "
Zbigniew Herbert "Guziki"

Wyrażamy głęboki żal i smutek z powodu śmierci Pana Prezydenta i jego
Małżonki, wybitnych Parlamentarzystów, wybitnie zasłużonych dla Polski osób.
Składamy kondolencje ich rodzinom.

Inicjatywa Społeczna "Porozumienie Rawskie"

Wielce Szanowny Panie Marszalku Izby Wyższej Senatu,
pragnę tą drogą złożyć na Pana ręce kondolencje pośmiertne prezydenta

z prośba podzielenia się i przekazania wszystkim senatorom.
Kondolencje:

Zwracam się do Państwa ta droga zaskoczony, poruszony dogłębnie i pogrążony
w żalu, z wielkim smutkiem, solidaryzując się całym sercem w niepowetowanej stracie
i tragedii narodowej, składam kondolencje osobiście w wielkim dramacie
spowodowanym utrata życia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze do
Katynia "Golgoty Wschodu” śmierci tragicznej naszej Głowy Państwa Prezydenta
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej profesora Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Panią
Prezydentową Marią oraz byłego ostatniego Prezydenta na Uchodźctwie Ryszarda
Kaczorowskiego, towarzysząca mu grupa ministrów Pałacu Prezydenckiego czy
wszystkich ważnych osobistość politycznych, ludzi nauki, duchownych i prezesów
najważniejszych Instytucji Państwowych, jako prawdziwych patriotów.

Michael Celejewski, Wielbiciel i zwolennik z Niemiec

Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Wielkiej Brytanii pragnę

przekazać najgłębsze słowa współczucia i solidarności w tych niewyobrażalnie
tragicznych dla nas wszystkich chwilach.  Jesteśmy niezwykle mocno poruszeni
śmiercią Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej,
jak również każdej z wybitnych osobistości, których od dziś zabraknie, a których
nieoceniony wkład w rozwój polskiego Państwa i Narodu pozostanie w pamięci pokoleń
na zawsze w historii Polski, Europy i świata.

Agnieszka Major, Prezes Stowarzyszenia Polskich Psychologów w Wielkiej Brytanii



Związek Polaków w Armenii "Polonia" składa szczere i serdeczne wyrazy
współczucia z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i śmierci Prezydenta Polski,
Jego Małżonki  oraz wszystkich osób Im towarzyszących.

Łączymy się w głębokim smutku i żalu. *Wieczny odpoczynek racz im dać,
Panie...*

Związek Polaków w Armenii "Polonia"

Trudno coś  napisać, w  tak dramatycznej  chwili.
A. Puchal




