
DURBIN, QUIGLEY INTRODUCE RESOLUTION EXPRESSING SYMPATHY TO

POLISH

PEOPLE ON DEATH OF PRESIDENT, LEADERS

WASHINGTON - U.S. Senator Dick Durbin (D-IL) and Representative Mike

Quigley (D-IL) today introduced identical resolutions in both the Senate

and House of Representatives expressing sympathy to the people of Poland

over the death of President Lech Kaczynski and 95 others who were killed

in a plane crash.

"I extend my deepest sympathies to the people of Poland for their

profound loss," Durbin said. "The people of Poland turn to their faith

in times of trial and that faith has sustained them through many sad and

tragic moments. We join all of America in prayers for the victims of

this tragedy and our close friends, the people of Poland."

"Our thoughts, prayers, and support are with all those mourning this

overwhelming tragedy," Quigley said.  "From the families who lost loved

ones in the plane crash to the nation of Poland to Chicago's own shaken

Polish-American community, this loss will be felt around the world for

years to come. We will stand with our friends as they find the

resilience to emerge stronger, as they have before, following this

unthinkable event."

Today's resolutions express, "deepest sympathies to the people of Poland

and the families of those who perished for their profound loss; strong

and continued solidarity with the people of Poland; and unwavering

support for the Polish government as it works to overcome the loss of

many key public officials."

[Full text of the resolution below]

Expressing sympathy for the people of Poland in the aftermath of the

devastating plane crash that killed the country's President, First Lady,

and 94 other high-ranking government, military, and civic leaders on

April 10, 2010.



Whereas the United States and Poland are close allies, with a shared

bond of history, friendship, and international cooperation;

Whereas Polish immigrants were among the first Jamestown settlers and

Casimir Pulaski immigrated to the United States to fight in the

Revolutionary War;

Whereas more than nine million Americans of Polish descent now reside in

the United States, bringing vitality to major metropolitan areas such as

Chicago, Detroit, and New York City;

Whereas Polish-Americans have been leaders in all walks of American

life;

Whereas the American people stood in support of the Solidarity movement

as it fought against the oppression of the Polish communist government

through peaceful means, eventually leading to Solidarity members being

elected to office in open democratic elections held on June 4, 1989 -

events that helped spark the movement to democracy throughout eastern

Europe;

Whereas Poland joined NATO in 1999, joined the European Union in 2004,

has contributed to US and NATO operations in Iraq and Afghanistan;

Whereas Poland has enjoyed a thriving and prosperous free market

democracy since the end of the Cold War;

Whereas the Polish President Lech Kaczynski and 95 other people,

including Poland's First Lady, the deputy foreign minister, dozens of

members of Parliament, the chiefs of the army and navy, and the

president of the national bank, were tragically killed in a plane crash

in western Russia on April 10, 2010;

Whereas President Kaczynski and his colleagues were traveling to Katyn,

Russia, for a memorial service to mark the 70th anniversary of the

Soviet secret police killing of more than 20,000 Polish officers,

prisoners, and intellectuals who were captured after the Soviet Union

invaded Poland in 1939;

Whereas for the first time a Russian head of state recently joined his



Polish counterpart in Katyn for a ceremony remembering the killings;

Whereas Anna Walentynowicz, the former dock worker whose firing in 1980

sparked the Solidarity strike that ultimately overthrew the Polish

communist government, was also killed in the crash;

Whereas Ryszard Kaczorowski, who served as Poland's final president in

exile before the country's return to democracy, also perished;

Whereas Chicago suffered the loss of a respected artist when Wojciech

Seweryn, whose father was killed in Katyn, died in the crash;

Whereas Mr. Seweryn recently completed a memorial to the victims of

Katyn at St. Adalbert Cemetery in Niles, Illinois, which Polish

President Kaczynski planned to visit in May;

Whereas President Barack Obama said, the "loss is devastating to Poland,

to the United States, and to the world.  President Kaczynski was a

distinguished statesman who played a key role in the Solidarity

movement, and he was widely admired in the United States as a leader

dedicated to advancing freedom and human dignity";

Whereas Former Solidarity leader and ex-president Lech Walesa said,

"Today, we lost part of our intellectual elite in a plane crash. It will

take a long time until the wounds of our democracy are healed"; and

Whereas thousands of Poles gathered in the center of Warsaw and

elsewhere around the world on Saturday to mourn those killed in the

crash and affirm their continued solidarity with the people of Poland;

Resolved, that the Senate -

(1)   expresses its deepest sympathies to the people of Poland and the

families of those who perished for their profound loss;

(2)   expresses strong and continued solidarity with the people of

Poland and Polish-American communities in the United States; and

(3)   expresses unwavering support for the Polish government as it works

to address the loss of many key public officials.



Dear distinguished Leaders of the Ministry,

Dear Your Majesty Prime Minister,

Dear all the people and dear all the peoples in Poland,

Would You please accept my sincerest sympathy to all the relatives of the

dead politicians: His Majesty the President of Poland, the First Lady,

distinguished Leaders of Poland offices, and all the rest victims of the

tragedy of the most awful plane crash so far away from the native land. I am

in very deep sorrow and I very genuinely express my sympathy to all the

relatives of the politicians in Poland. During very sad moments or

tragedies, or during other times, in my opinion, the duty of the Lithuanian

nations is to have the greatest respect for people's of other nationalities

and for cultural differences among various nationalities. It is necessary to

show the highest respect to differences in languages, to differences in

enjoyment, and to differences in cultural awareness.

Yours sincerely,

Gintaras Kavarskas, teacher, English writer, defender of the Lithuania

Freedom around and on January 13th in 1991 in Vilnius, Master student from

September 2007 to February 2009 and from September 2009 to the 25th of

January in 2010 at Vilnius University



Leszek Długosz

    Modlitwa za Nich

    Boże daj siłę, pozwól wierzyć

    Że ćwierć sekundy, i mniej jeszcze

    Wcześniej choć i najmniejsze mgnienie

    Zdążył tam Anioł miłosierny

    Twój posłaniec

    Osłonił Ich swym skrzydłem, wyrwał

    Uniósł i przygarnął

    Zanim runęli

    Bo nie umiera tu na Ziemi

    Duch sprawiedliwy, Wola prawa

    Miłość czysta

    Dla takiej wiary daj moc Panie

    Że tam upadła w lesie katyńskim

    Materia roztrzaskana tylko

    A byli wzięci

    Do Arki Twego Miłosierdzia

    - Są ocaleni

    Istoto licha...

    Lepianko człowiecza marna ... wierzysz tak ?

    - Wierzę Panie

  kwiecień 2010

Leszek

Długosz



    Ogarniam myślą Ich...

    Ogarniam Ich ostatnie chwile

    - Od dalszej chwili myśl moja się odbija

    Pojmany, w loch ciśnięty

    - W oczach oprawcy może ile?...

     Powietrze szarpać ręką?

     W nieczułą ciemność krzyknąć imię?

    Ogarniam myślą Ich

    Ogarniam myślą tamte Ich ostatnie chwile...

    Ponad gniew, strach, wzgardę i bezradność

    - Co może niemy bunt?

    Na końcu zawsze jednak woła Miłość

    - Najdroższa, Synku, Mamo

    - Boże...

    Strzał... Ciemność

    Myśl moja się odbija

    - Od tamtej chwili, tam w Katyniu

     Pomyśleć...

    Oprawcy mówili językiem bratnim

    - W mowie Tołstoja i Puszkina

    kwiecień 2010



April 2010

H.E.Mr Bogdan

Borusewicz

President of

the Senate

of the Republic

of Poland

Your

Excellency,

I learnt with a

great shock the news of the tragedy that affected Poland on 10 April, following

the crash in Smolensk of the plane with the President of the Republic of Poland

and his delegation on board, on their way to Katyn to commemorate a dramatic

event in the history of the Polish nation.

In this painful

situation, I would like to express my sincerest and deepest condolences to the

friendly Polish people, as well as to the families of the victims of the

terrible catastrophe. I knew some of the latter, during the memorable 4-year

stay- from October 2005 to November 2009- as Ambassador of  Algeria to Poland. My

wife and my two sons,

who also keep good memories of our stay in your beautiful country,join me to

express our immense sadness and our sentiments of compassion and solidarity

with the Polish people.

In bowing to

the memory of the victims, I would like to emphasize the high human and

professional qualities of the persons I had the privilege to meet while

performing my duties as Ambassador. In this context, I have to mention the

decision of the late President of the Republic, Lech Kaczynski, to award me, at

the end of my mission, the << Cross of Commander of the Order of  Merit of the

Republic of Poland >>. An

unfortunate hitch did not make this happen so far. All those who contributed



for this distinction, with a posthumous tribute to those who perished in the

crash of 10 April, shall find here my eternal gratitude.

Obtaining this

distinction will constitute for me a real pride. I give the highest value for

it, for, through my modest person it means a great honour to my country which

gave me the opportunity an the privilege to represent it in Poland for 4

unforgettable years.

Given the

special circumstances in Poland, I hope that, when it is possible, the outcome

of the process of my decoration will be concluded positively with the

contribution of all those who could be instrumental in this process.

I am convinced

that the Polish nation will, as it had displayed through its history, overcome

this tragedy. May God the Almighty help Poland to cope with the huge loss of

men and women who devoted their life to the service of their country, and

lessen the pain of the families of the victims.

In renewing my

saddest condolences, please accept the assurance of my sentiments of sympathy

and solidarity, as well as my highest consideration for your Excellency,

remembering in particular the last courtesy call I paid to you before my

departure from Poland, and the gift -the seat of the Senate of the RP- you gave

me.

Abdelaziz Lahiouel

     Former Ambassador of Algeria

to Poland

 (213) 770 54 62 23

Address :

11, rue Torregrossa, Cité des fr`eres Hadji

09000 Blida, Algeria



Szanowny Panie Marszałku

Na Pana ręce przesyłam szczere wyrazy współczucia Rodzinom, bliskim i znajomym Rodaków,

tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Wśród nich było wiele osób, które Pan

znał i z którymi współpracował, dla dobra Polski. Jest to niepowetowana strata.

Z poważaniem,

Jerzy Bojanowski



Kondolencje

Z głębokim żalem

Kongres Polonii Francuskiej - Maison de la Polonia de France

żegna ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego

Po raz kolejny w swej historii dotknęło Polskę niewyobrażalne

nieszczęście w postaci straty Pana Prezydenta i Jego Małżonki wraz z ponad

dziewięćdziesięcioma pasażerami, osobistościami najwyższej rangi.

Pragniemy wyrazić nasze najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim

Rodzinom Ofiar oraz wszystkim Rodakom-Braciom dotkniętym tragedią. Tragedia

ta jest naszym wspólnym dramatem.

Najdroższa Ojczyzna - Polska doznała znaczącego uszczerbku elit. Straciliśmy

wielu parlamentarzystów, członków rządu, przedstawicieli kościołów,

zwierzchników sił zbrojnych, kombatantów, najwyższych reprezentantów

stowarzyszeń i organizacji.

Kongres Polonii Francuskiej - Maison de la Polonia de France jest

szczególnie dotknięty ową niewyobrażalną tragedią. Z wieloma z nich łączyły

nas więzy szczególnej przyjaźni i codziennej pracy na niwie europejskiej,

międzynarodowej-stowarzyszeniowej na rzecz Polski i Polonii świata.

Jesteście i na zawsze pozostaniecie w naszych sercach i w naszej pamięci.

W imieniu całej francuskiej Polonii, Polaków zamieszkałych we Francji,

Francuzów polskiego pochodzenia i tych sympatyzujących z naszą Ojczyzną

pragniemy wyrazić nasze najgłębsze wyrazy współczucia i żalu.

Pogrążeni w głębokiej żałobie łączymy się we wspólnej narodowej modlitwie wintencji

Ofiar katastrofy.

Franciszka AGHAMALIAN - KONIECZNA, Prezes

Sylviane KOWALCZYK, Dyrektor

Kongres Polonii Francuskiej - Maison de la Polonia de France

64 rue Denis Papin - F - 62110 Hénin Beaumont

Tél : +33 (0)3 21 49 20 92 - Fax : +33 (0)3 21 13 80 31



W trudnych chwilach ,w zalu samotnosci i ogromnej  pustce ,

Niech pocieszeniem bedzie mysl ,

ze nauczyciele ,uczniowie  ,rodzice szkol polonijnych

w Ameryce

dziela z Wami bol,

a nasze  szczere uczucia sa z Rodzinami Tych  ,ktorych ta tragedia dotknela

oraz  pamietajcie Drodzy Rodacy jestesmy zawsze z Wami.

Dorota Andraka -

prezes Centrali Polskich Szkol w Ameryce



Buenos Aires, 15.04.2010

                                                      Szanowny Pan
                                                      Bogdan Borusewicz
                                                      Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Pogrążony w wielkim smutku, w imieniu własnym oraz wielu przyjaciół i
znajomych, w dniach żałoby norodowej ogłoszonej po katastrofie samolotu
prezedenckiego pod Smoleńskiem, składam na ręce Pana Marszałka
najszczere kondolencje. W tej tragedii stracili życie Lech Kaczyński
Prezydent RP i Jego Mołżonka Maria oraz wiele wybitnych postaci naszej
Ojczyzny.

Jedną z ofiar jest śp. Harcmistrz RP Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent
RP na uchodźstwie. W trudnych dla Polonii latach Pan Kaczorowski był
symbolem utrzymania polskości za granicą.

Także stracił życie Maciej Płażynski (były Marszałek Sejmu, były
Wicemarszałek Senatu, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), który
wspomagał działalność polonijną w Argentynie.

Oddając hołd zarówno Ofiarom morderstwa z 1940 r. jak i wypadku
samolotowego, pragnę aby pamięć tych strasznych tragedii przyczyniła się do
wzmocnienia jedności Narodu Polskiego w kraju i za granicą.

Leszek Szybisz
Podharcmistrz ZHP (na uchodźstwie)

Prezes Związku Polaków w Argentynie (II 2005 – XII 2006).
Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej VI kadencji

przy urzędzie Marszałka Senatu RP



     ناتسدروك ىمێرهه ىتهموكح
Kurdistan Regional Government

Representatاينۆڵۆپ  هل  ىتهيارهنێون ion in Poland

___________________________________________________________________________
Adres : Rynek Główny 39/8 e-mail: poland@rp.krg.org        tel.     +48 12   422 88 22
31-013 Kraków, Poland                                                                      fax:      +48 12  429 11 93

No: 28/10
Kraków, 15 kwietnia 2010 roku

Jego Ekscelencja
Bogdan Borusewicz,

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

Ekscelencjo,

W imieniu Rządu Regionalnego Kurdystanu oraz moim własnym wyrażam najgłębsze
kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii, Wicemarszałków Sejmu - Krzysztofa Putry
i Jerzego Szmajdzińskiego, Wicemarszałka Senatu Krystyny Bochenek, kilkunastu polskich
parlamentarzystów oraz wielu innych osób z elity politycznej Polski w tragicznym wypadku
lotniczym pod Smoleńskiem. Goryczy tej tragedii dodaje fakt, że wszyscy Ofiary zginęły w
drodze, by uczcić pamięć ponad 20. tysięcy polskich oficerów rozstrzelanych 70. lat temu w
lasach katyńskich. Pełniąc swą służbę jako członkowie oficjalnej delegacji państwowej
poniosło śmierć wiele znakomitości polskiego życia politycznego, społecznego, wojskowego,
religijnego i kulturalnego.

Wiele z tych osób miało osobisty wkład w stabilizację nowego Iraku. Ze specjalną
wdzięcznością wspominamy Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego, który jako
Minister Obrony RP działał aktywnie na rzecz wyzwolenia Iraku oraz dowódców
Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku: gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego,
gen. dyw. Tadeusza Buka i gen. dyw. Włodzimierza Potasińskiego. Będziemy pamiętać o ich
zaangażowaniu na rzecz wolnego, bezpiecznego i federalnego Iraku.

Kurdyjskie Władze są do głębi poruszone tą wielką tragedią, jaka dotknęła Naród
Polski. Łączymy się w bólu z Rodzinami i Bliskimi Ofiar. Pragniemy wyrazić nasze
współczucie i solidarność z pogrążonymi w żałobie Polakami.

Łącze wyrazy najwyższego poważania,

         Ziyad Raoof

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu

                       w  Polsce









Łączę się w bólu z narodami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski po utracie
pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Wraz z nimi w katastrofie zginęło 96
osób. Wszyscy są równi wobec Boga, on nie dzieli na Prezydentów, Ministrów, BOR,
Stewardess, Kwiatu Wojska RP, Posłów, Senatorów .

Dzielę się smutkiem z wiernymi kościoła Katolickiego po utracie Indrzejczyk
Roman Kapelan Prezydenta RP, Król Zdzisław Kapelan Warszawskiej Rodziny
Katyńskiej 1987-2007, Płoski Tadeusz Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego, ,
Chodakowski Miron Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Kościół  Ewangelicki
stracił Pilcha Adama.

W żałobie narodowej nie ma równych i równiejszych wobec boga i narodu.
Cześć ich pamięci.

Bogusław Maśliński Stowarzyszenia „VICTORIA”

Pogrążeni w smutku i wstrząśnięci śmiercią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego, Małżonki Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej oraz Wszystkich
Przedstawicieli najwyższych władz i instytucji państwowych, Duchowieństwa, Wojska
Polskiego, organizacji i stowarzyszeń społecznych składamy hołd Ich pamięci i łączymy
się w bólu i cierpieniu z Rodzinami i Bliskimi Ofiar katastrofy lotniczej, przekazując
nasze kondolencje

Zarząd Powiatowy PiS w Myśliborzu: Wojciech Wojtkiewicz, Mieczysław Grzybowski, Dariusz Strachota,
Krzysztof Szarawarki, Ryszard Wiśniak, Ryszard Jakubowski, Zbigniew Srokowski

Z głębokim żalem i ubolewaniem przyjęliśmy informację o wypadku
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Nic nie może powetować nam tak
ogromnej straty polskiej elity intelektualnej. Łączymy się w bólu i modlitwie z rodzinami
poległych.

Tegoroczni uczestnicy finałuKonkursu Wiedzy o Parlamencie RP

W imieniu Kościoła Zjednoczeniowego - Ruchu pod Wezwaniem Ducha Św. dla
Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego przekazujemy najserdeczniejsze wyrazy
głębokiego współczucia rodzinom, przyjaciołom oraz współpracownikom, którzy stracili
Bliskich w tragicznym wypadku pod Smoleńskiem.

Módlmy się razem aby ta, tak przytłaczająca i bezprecedensowa tragedia
przybliżyła ludzi wszystkich wyznań, tradycji, opcji politycznych w celu pojednania
naszego Narodu, jak też przezwyciężyła wzajemną nieufność w stosunkach
międzynarodowych, dotyczących relacji pomiędzy narodami Polski i Rosji.

Niech na zawsze pozostaną w naszej pamięci wybitni senatorowie:
JANINA FETLIŃSKA
STANISŁAW ZAJĄC

Składamy hołd wybitnym Senatorom - Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
Wraz z całym narodem łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tej strasznej tragedii i
pozostajemy w modlitwie.

Prosimy przyjąć szczere i głębokie wyrazy współczucia.
Jacek Czyszczoń, Przewodniczący Kolegium Reprezentantów Duchownych Kościoła Zjednoczeniowego

Marek Rudnik, Reprezentant Kongregacji Warszawskiej



Rodzinom i współpracownikom tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem Senatorów
RP - członków narodowej delegacji na obchody 70-lecia Zbrodni Katyńskiej  składamy
wyrazy najserdeczniejszego współczucia.

Wieczne odpoczywanie racz  Im dać Panie... Non omnis moriar...
Mirosław Zmyślony z rodziną oraz Bractwo Familia Zmyślony
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Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „SAMSON”



Na wieść o tragedii smoleńskiej wiersz ten powstał z potrzeby serca.

                                                   ONI MIELI WRÓCIĆ

Polsko –tragiczne twe dzieje,
Jakich jeszcze chcesz od nas czynów
Kiedy przestaną w ofierze
Składać życie najlepsi z twych synów?

            Dziś wzruszenie ściska nam gardło,
            Z wielkim trudem dobieramy słowa,
            Do tragedii Katyńskiej z przed laty –
            Dołączyła tragedia dziś nowa.

Na biurku osobiste
Jakieś leżą notatki,
Otwarta nowa książka
List zaczęty do matki.

             Oni mieli powrócić
              I ojcowie i żony,
              Ale już nie powrócą –
              Cmentarne biją dzwony.

Myśl księdza Twardowskiego
W umysłach naszych się budzi
I wszystkim przypomina –
„śpieszmy się kochać ludzi.”

             Dziś zbędne wszystkie słowa,
             Już nikt ich nie usłyszy ,
             Modlitwy wznieśmy do Boga
             Im chwilę poświęćmy ciszy.

W żałobie narodowej
Kornie pochylmy głowy,
Niech ta straszna tragedia
Będzie początkiem odnowy.

              Odrzućmy uprzedzenia,
              Wytężmy wspólne siły,
               By działania dla kraju,
               Nas wszystkich połączyły.

Aby Ojczyzna nasza
Pokonała trudności,
Budujmy zgodnie Polskę,
Dla siebie i potomności.

Hanka Kolańska – Daniel



W imieniu całej Estońskiej  Polonii pragniemy wyrazić  głębokiego i szczerego
współczucia  Wam i całej kochanej  Ojczyźnie w tych tragicznych, trudnych chwilach.

Smutek i żałoba ogarnęła nas wszystkich. Łączymy się w  żalu. Całym sercem i
dusza z Polska.

Halina Kislacz, Prezes ZPE ,,POLONIA,, ,Związek Polaków  w Estonii.

Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tych
trudnych chwilach łączymy się z Rodzinami Pana Prezydenta, jego żony Marii oraz
wszystkimi Rodzinami wszystkich Tych, którzy towarzyszyli im w drodze - w smutku,
wspieramy myślą i duszą.

Oleg Łysak, Stepan Wintoniak i członkowie Towarzystwa im. Andrzeja Potockiego w Iwano-Frankiwsku

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii Kaczyńskiej, ostatniego Prezydenta na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta Władysława
Stasiaka, Szefa BBN Aleksandra Szczygły, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta
Pawła Wypycha i Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusza Handzlika,
Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, Wicemarszałków Sejmu
Krzysztofa Putry i Jerzego Szmajdzińskiego, Wicemarszałek Senatu Krystyny
Bochenek, Wiceministra Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera, Wiceministra Obrony
Narodowej Stanisława Komorowskiego, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasza Merty, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka, Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, Szefa Sztabu Generalnego WP gen.
Franciszka Gągora, Przewodniczącej KP PiS Grażyny Gęsickiej, Posłów Aleksandry
Natalli-Świat, Przemysława Gosiewskiego, Zbigniewa Wassermanna, Macieja
Płażyńskiego, Leszka Deptuły, Grzegorza Dolniaka, Sebastiana Karpiniuka, Izabeli
Jarugi-Nowackiej, Arkadiusza Rybickiego, Jolanty Szymanek-Deresz, Wiesława Wody i
Edwarda Wojtasa, Senatorów Janiny Fetlińskiej i Stanisława Zająca, Dowódcy Wojsk
Lądowych RP gen. dyw. Tadeusza Buka, Dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja
Błasika, Dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Andrzeja Karwetę, Dowódcy
Operacyjnego Sił Zbrojnych RP gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego, Dowódcy Wojsk
Specjalnych RP Włodzimierza Potasińskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa
Kazimierza Gilarskiego, Prezesa PKOl-u Piotra Nurowskiego, Sekretarza ROPWiM
Andrzeja Przewoźnika, Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej Jerzego Bahra,
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza
Krupskiego, Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ Mariusza Kazany,
Przewodniczącej Naczelnej Rady Adwokackiej Joanny Agackiej-Indeckiej, legendarnej
działaczki solidarnościowej w czasach PRL Anny Walentynowicz Przewodniczącego
Światowego Związku Żołnierzy AK Czesława Cywińskiego, rektora UKSiW Ryszarda
Rumianka, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada Józefa Jońcy, Ordynariusza Polowego
Wojska Polskiego, ks. bp. gen. dyw. Tadeusza Płoskiego, Prawosławnego Ordynariusza
Wojska Polskiego, abp gen. bryg. Mirona Chodakowskiego, ks. prałata Bronisława
Gostomskiego, kapelana Prezydenta RP ks. Romana Indrzejczyka, kapelana
Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1887-2007 ks. Zdzisława Król, przedstawiciela
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Jana Osińskiego, przedstawiciela



Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego Adama Pilcha, Sekretarza Generalnego
Związku Sybiraków Edwarda Duchnowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada ks.
Józefa Jońcy, członków Kapituły Orderu Virtutti Militari Stanisława Komornickiego i ppłk
Zbigniewa Dębskiego, Kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007 ks.
Zdzisława Króla, Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej Bożeny Łojek, Prezesa Komitetu
Katyńskiego Stefana Melaka, Wiceprzewodniczącego ROPWiM Stanisława Mikke,
Prezesa Federacji Rodzin Katyńskich Andrzeja Sariusza-Skąpskiego, przedstawicieli
Rodzin Katyńskich Anny Marii Borowskiej, Bartosza Borowskiego, Tadeusza
Lutoborskiego, Zenona Mamontowicza-Łojka, Bronisławay Orawiec-Löffler, Katarzyny
Piskorskiej, Wojciecha Seweryna, Leszka Solskiego i Gabrieli Zych, przedstawicielki
Fundacji "Golgota Wschodu" Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej wnuczki gen. bryg.
Mieczysława Smorawińskiego Ewy Bąkowskiej, wybitnego polskiego aktora Janusza
Zakrzeńskiego urzędników Kancelarii Prezydenta naszej koleżanki Katarzyny
Doraczyńskiej, Izabeli Tomaszewskiej, Barbary Mamińskiej, Dariusza Jankowskiego,
funkcjonariuszy BOR Jarosława Florczaka, Artura Francuza, Dariusza Janeczka, Pawła
Krajewskiego, Artura Francuza, Dariusza Michałowskiego, Piotra Noska, Agnieszki
Pogródki-Węcławek, Jacka Surówki, Marka Uleryka oraz członków załogi Tu-154
kapitana Arkadiusza Protasiuka, Roberta Grzywny, Andrzeja Michalaka, Artura Ziętka,
Barbary Maciejczyk, Natalii Januszko, Justyny Moniuszko.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.
Na ręce Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza składamy wyrazy współczucia

rodzinom i bliskim.
lek. wet. Józef Wszeborowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

Z wyrazami najgłębszego szacunku dla zmarłych Senatorów RP i współczucia dla ich
rodzin i bliskich.

Monika Ławnicka, Warszawa


