
Komunikat prasowy
Kongresu Polonii Amerykańskiej 
na stan New Jersey. 

Dotyczy: Złożenie wieńców u stóp pomnika Katyńskiego
Kiedy: 17-go września, 2006 godz 12:00
Gdzie: Przy pomniku Katyńskim,

Exchange Pl. – Montgomery St., Jersey City, N.J.

Pierwszego września mija 66-ta rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Sie-
demnastego września 1939 roku zgodnie z umowa niemiecko-sowiecką zawartą w sierpniu
nastąpił najazd wojsk sowieckich na Polskę od strony wschodniej. Polska była pierwszym
krajem w II Wojnie Światowej zmuszonym do walki na dwóch frontach równocześnie. Fran-
cja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom nazistowskim ale nie podjęły żadnych
działań zbrojnych. Przez sześć lat Armia Krajowa wytrwale walczyła z nieprzyjacielem przy
znikomej pomocy ze strony zaprzyjaźnionych państw zachodnich.

W kwietniu i maju 1940 roku na rozkaz Stalina i NKWD-KGB ponad dwadzieścia dwa ty-
siące polskich żołnierzy, oficerów, inteligencji, więźniów wojennych, obywateli polskich zosta-
ło wywiezionych i brutalnie zamordowanych przez pojedynczy strzał w tył głowy. Ponad 4,500
ciał w masowych grobach zostało odnalezione w lassach KATYNIA niedaleko Smoleńska na te-
rytorium Związku Sowieckiego. Las katyński był tylko jednym z miejsc gdzie egzekucje doko-
nywało NKWD przekształcone później w KGB. Ponad trzy miliony Polaków zostało zesłanych
do ciężkich prac na Sybir w latach 1940 – 1941. Setki tysięcy obywateli polskich zostało zamor-
dowanych w czasie wojny. Tysiące Polaków było mordowanych, prześladowanych i torturowa-
nych w czasie komunizmu przez NKWD – KGB oraz przez ich polskich sprzymierzeńców z UB.

Około 15 lat temu w 1990 roku Rząd ZSRR oficjalnie przyznał się do odpowiedzialności za
zbrodnie dokonane na narodzie polskim. Oficjalny dokument z nakazem egzekucji wręczony
został Prezydentowi Lechowi Wałęsie przez ówczesnego I-go Sekretarza Komunistycznej Par-
tii Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa. W ten sposób przyznano, że miliony obywate-
li polskich było prześladowanych i zostało poddanych terrorowi przez władze komunistyczne.
Pomimo upadku komunizmu w Związku Sowieckim i krajach satelitarnych Europy Wschodniej
rodziny poszkodowanych nie otrzymały żadnej rekompensaty. Od czasu traktatu w Norym-
berdze Niemcy wypłacają odszkodowania. A dlaczego nie Rosja? 

11 września 2001 roku terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i po-
nad 3 tysiące niewinnych ludzi różnych narodowości zginęło w World Trade Center, Pentago-
nie i na polach Pensylwanii. Co roku Kongres Polonii Amerykańskiej na stan New Jersey wraz
z organizacjami weterańskimi organizuje akademię przed pomnikiem katyńskim w Jersey Ci-
ty, N.J. W tym roku 17 września o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów dla
uczczenia pamięci poległych w wyniku zamachów terrorystycznych z dnia 11 września 2001
oraz oficerów polskich poległych w lasach katyńskich. W uroczystości weźmie udział burmis-
trz miasta Jersey City Jerramiah T. Mealy w towarzystwie przedstawicieli władz federalnych,
stanowych i lokalnych jak również przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polskiej. Kongres Po-
lonii Amerykańskiej wraz z Komitetem Pomnika Katyńskiego serdecznie zaprasza całą Polonię
do uczestnictwa w tej ważnej uroczystości.

Po bliższe informacje proszę dzwonić 1-908-875-4179

Ludwik Wnekowicz, Prezes KPA,N.J.

Krzysztof Nowak, Przewodniczący Kom.Kat.

Stanley Paszul, V-ce Przew.

POLISH AMERICAN CONGRESS | NEW JERSEY DIVISION
The voice of a Million Americans of Polish Heritage in the Garden State

177 Broadway, Clark, New Jersey 07066 
Tel. (908) 862-2050 | (908) 862-1700 | Fax (908) 862-1029



Polish American Congress
Press Release 
Re: Tribute in memory of 1940 Katyn and September

11, 2001 victims
When: September 17, 2006 at 12:00 noon
Where: KATYN FOREST MASSACRE MEMORIAL MONUMENT

Exchange Pl. - Montgomery St., Jersey City, NJ

September 1, 1939 Nazi-Germany invaded Poland. On September 17, 1939 in accordance
with the German-Soviet agreement of August 1939, Soviet troops invaded Poland from the
eastern border. Poland was the first nation in World War II forced to fight on two fronts, two
enemies at the same time. For a period of almost six years Poland  fought for freedom without
any assistance from their allies in the west.

In April and May, 1940, on orders from Joseph Stalin and the Soviet Secret Police NKVD,
over twenty-two thousand Polish citizens; soldiers, officers, intellectual leaders – all prisoners
of war, were ruthlessly and brutally murdered one by one, by a single shot to the back of the
head. Over 4,500 bodies were found at the KATYN forest, near Smolensk, Soviet Union, in mass
grave. Katyn forest was one of the sites where executions and acts of genocide were commit-
ted by the NKVD, forerunner to the KGB. More than three million Poles were deported into
labor camps in Siberia during 1940 to 1941. Thousands more were killed during the war peri-
od. Many were murdered, persecuted and tortured during the communist era by the Soviet
NKVD-KGB and by their Polish puppets, known as the Interior Police (UB).

In 1990, the government of then still Soviet Union, officially admitted responsibility for
the act of genocide committed on the Polish nation by Soviet Union. Official documents and
the order of execution was received by President of Poland Lech Walesa from the representa-
tive of the Soviet Union, First Secretary of the Communist Party, Mr. M. Gorbachev. Thus it was
finally verified that millions have perished under the communist terror. Even though,
"Communism" has fallen in the Soviet Union and also in former satellite nations of Eastern
Europe, no compensation or any reparations were made to the families and relatives of the
victims or to Poland. Germany has been paying compensation for many years since the
Nuremberg trials. Why not Russia? 

On September 11, 2001 also by act of terrorism the United States of America was
attacked. Over three thousand innocent people of various ethnic groups have perished in
World Trade Center, The Pentagon and fields of Pennsylvania. Every year, Polish American
Congress and representatives of Polish veteran groups hold memorial services in front of the
Katyn monument at Exchange Pl., in Jersey City, NJ. This year, on September 17, 2006 at 12:00
noon a memorial service will be celebrated and flowers will be laid at the Katyn monument
and 9/11 commemorative plaque, honoring all victims of these tragedies. Mayor of Jersey
City, Jerramiah T. Healy, accompanied by other officials from U.S. Senate and Congress, from
the State of New Jersey, New York, and representatives from the Polish Government will
attend and participate in the event. We invite all of the Polonia and all of the members of the
American community to attend and participate in the services.

If you have any questions please call 1-908-875-4179

Krzysztof L. Nowak - Chairman 
Ludwik Wnekowicz, Pres.PAC,NJDiv.
Stanley Paszul, Vice-Chairman
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