


































Katowice dnia 11 kwietnia 2010 r.

Sekretariat Wicemarszałka Senatu
ŚP Krystyny Bochenek

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



Muzeum Polskie w Ameryce laczy sie w bólu z Polonia  i Polakami w obliczu tragicznej

smierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczynskiego, Jego Malzonki i delegacji

rzadowej udajacej sie na uroczystosci rocznicowe do Katynia. Wielu z tragicznie zmarlych

dostojników, odwiedzilo nasza instytucje i bylo naszymi przyjaciólmi. Tym bolesniejsza jest to

dla nas strata. Czesc Ich Pamieci.

The Polish Museum of America expresses its deepest condolences to the people of Poland and

Polonia on the tragic deaths of President Lech Kaczynski, First Lady Maria Kaczynska, and the

delegation that was traveling with them to commemorate the anniversary of the Katyn

massacre. Our sympathies are with the Kaczynski family and the families of all those killed in

the plane crash. This tragic event is a personal loss for The Polish Museum of America - many

of those who have perished have visited our institution numerous times and have become good

friends of many members of the PMA staff. May they rest in peace.

_______________________________________________________________

THE POLISH MUSEUM OF AMERICA

984 N Milwaukee Avenue

Chicago, IL 60642-4101



 
 

 

 

 

My, Polacy, żyjący na emigracji w Irlandii Północnej, zdruzgotani 

jesteśmy  niewyobrażalną tragedią, jaka dotknęła Naród Polski i 

Rzeczpospolitą Polską.  

 

Tragiczna śmierć Pary Prezydenckiej i przedstawicieli 

najwyższych władz państwowych i klasy politcznej głęboko poruszyła 

nasze serca.  

 

W tych trudnych i bolesnych chwilach jesteśmy razem z rodakami 

w kraju, z rodzinami ofiar, z ich  bliskimi i przyjaciółmi. Razem ze 

wszystkimi w kraju i na emigracji przeżywamy tę tragedię. 

 

W imieniu społeczności polskiej mieszkającej w Irlandii 

Północnej, 

 

 

 

 

Maciej Bator, 

 

Dyrektor 

 

Polish Association Northern Ireland 



Szanowny Panie Dyrektorze,

Jest mi niewypowiedzianie przykro z powodu zdarzeń 10 kwietnia... Zarówno obsługa

Konsulatu w Los Angeles, jak i tutejsza Polonia oraz wszyscy amerykańscy przyjaciele

przeżywamy tę tragedię z Państwem. Do Konsulatu napływa codziennie wiele emaili,

odwiedzają nas ludzie, którzy składają kondolencje i wpisują się do księgi, telefonuj... ze

słowami wsparcia. W Los Angeles i całym naszym okręgu konsularnym odbyły się i jeszcze

odbędzie kilkanaście mszy w intencji zmarłych, niektóre z nich zorganizowała nie Polonia, ale

sami Amerykanie. Ta niebywała solidarność jest maleńkim pocieszeniem w obliczu śmierci...

Panie Dyrektorze, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Tylko tyle możemy obecnie uczynić.

Z poważaniem,

Małgorzata Cup

Konsul ds. Kultury, Prasy, Edukacji i Polonii

Konsulat Generalny RP w Los Angeles




