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Szanowny Panie Burmistrzu, 

piszę ten list w imieniu społeczności polsko-amerykańskiej, aby wyrazić nasze zaniepokojenie 

nagłym zawiadomieniem o planach przeniesienia pomnika Pamięci Katynia z Exchange Place w 

Jersey City. 

Dla Amerykanów polskiego pochodzenia, oraz naszych rodaków w Polsce Pomnik Katyński jest 

symbolem polskiego bohaterstwa i tragedii Polskiego Narodu podczas II wojny światowej, kiedy to 

Polska była okupowana przez Niemcy i Związek Radziecki. Pomnik Katyński został odsłonięty w 

1990 roku po długim wysiłku społeczności amerykańskiej, która obejmuje wielu amerykańskich i 

polskich weteranów wojennych, aby przypomnieć o kosztach wolności. 

Lekcje historii są zbyt szybko zapomniane, a Katyn Memorial przypomina nam, że wolność, którą  

cieszą się Amerykanie, nie jest dana na zawsze i dlatego dbać o nią trzeba. Polska społeczność, wraz 

z polskimi Amerykanami, od dawna walczyła o wolność razem z rodakami amerykańskimi. 

Generałowie Kazimierza Pułaskiego i Tadeusz Kościuszko, walczyli o amerykańską niepodległość 

przy boku Georgea Washingtona.  Szacuje się, że 5 000 żołnierzy Polonii amerykańskich służyło w 

Unii podczas wojny domowej.  Również niezliczoną liczbę ofiar złożyli Polacy podczas II wojny 

światowej, aby zapewnić zwycięstwo aliantów - bo ważne jest, aby nie zapominać, jak ciężko nasi 

przodkowie walczyli, aby doprowadzić nas  do wolności. 

Prosimy Pana Burmistrza o zorganizowanie poważnego dialogu między wszystkimi odpowiednimi 

stronami, w tym z liderami społeczności polsko-amerykańskiej, w celu znalezienia rozwiązania, które 

nie wymaga stałego przeniesienia pomnika Pamięci Katynia. Sam pomnik został zaprojektowany 

przez Stanleya Paszul, polsko-amerykańskiego pracownika fabryki w Jersey City, który pracował, 

aby uczynić ten pomnik prawdziwym symbolem poświęceń Polaków w walce o wolność. Szkoda 

byłoby stracić nasze wspólnotowe poczucie historii. Domem pamięci tego pomnika jest Exchange 

Place w Jersey City. 

Z poważaniem 

Walter Wiesław Gołębiewski 

president Światowej Rady Badań nad Polonią   www. srbnp.pl 

president Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie 

wiceprezydent do spraw polskich Koalicji Polonii Amerykańskiej.                     May4, 2018r             
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