NA RATUNEK POLSKIM GROBOM
NA CMENTARZU MONTMARTRE W PARYŻU
Podjęta pod egidą Fundacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
akcja ratowania zbiorowych grobów polskich weteranów na cmentarzu Montmartre w Paryżu
systematycznie się rozwija. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem i poparciem wielu środowisk
polonijnych, którym nieobojętny jest los opuszczonej polskiej nekropolii w stolicy Francji.
Nasz apel poparła Biblioteka Polska w Montrealu (Kanada), Studium Polski Podziemnej w
Londynie (Wielka Brytania), Polonijny Instytut Polonicum we Fryburgu (Szwajcaria),
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka J. Piłsudskiego w Montrealu (Kanada). W
sukurs przyszły niektóre redakcje czasopism drukując bezpłatnie apele w sprawie ratowania
grobów w Paryżu oraz informując o rozwoju naszej akcji. W gronie tych pism znalazły się:
„Przegląd Polski” (dodatek społ. literacki do „Nowego Dziennika”) – New York, NY;
„Kurier Plus” – Brooklyn, NY; „Gazeta” – Toronto (Kanada); „S.P.K. w Kanadzie” –
Toronto (Kanada); „Nasz Dziennik” – Warszawa (Polska). Na apel rozpowszechnia w
środowisku polonijnym w rejonie Detroit, MI, dr Zdzisław Jurek za pośrednictwem polonijnej
prasy i radia. Do naszej akcji włączyło się także Radio Maryja, Radio POMOST Arizona oraz
TV Polonia, która w programie pt. Wieści polonijne poinformowała o naszym apelu
środowiska polonijne na całym świecie. TV Polonia zamieściła również nasz apel na swojej
stronie internetowej. W sukurs pospieszyła też Polska Agencja Prasowa informując o naszej
akcji w swoim dziale Polonia dla Polonii.
Z pomocą informacyjną przyszły również niektóre portale internetowe z USA,
Kanady, Szwajcarii, Belgii, Szwecji i Polski, zamieszczając bezpłatnie nasz apel na swoich
stronach:
www.biblioteka.info
www.naszafloryda.com
www.polboston.com
www.swisspass.ch/polonicum.htm
www.polonia.be
www.tvp.pl/polonia
www.polska.iap.pl
www.poland.us
www.msz.gov.pl
www.dompolski.se
Wiele osób bezinteresownie w różny sposób wsparło naszą akcję, np. p. Stefan
Władysiuk z Biblioteki Polskiej w Montrealu jako pierwszy postarał się, aby szersza
informacja o opuszczonych grobach polskich w Paryżu dostępna była w internecie; natomiast
p. Kosma Jackiewicz zaprojektował od strony graficznej nasz apel, po czym ze swoją siostrą
Agnieszką rozsyłali go w setkach emaili po całym świecie; z kolei dr Wojciech Juszczak
przygotował nam profesjonalną angielsko-języczną wersję apelu.

Patronat honorowy nad naszą akcją objęli:
Ryszard Kaczorowski – b. Prezydent RP na uchodźstwie (Londyn);
Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa (Warszawa)
Patrz poniżej list b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego:

W ten sposób zapoczątkowana przez nas akcja staje się powoli WSPÓLNĄ
SPRAWĄ naszych rodaków żyjących na Zachodzie, jak i w Polsce. Lista donatorów
powiększa się systematycznie. Cieszymy się z każdej donacji, nawet tych najmniejszych,
bowiem wszystkie są wyrazem patriotycznych uczuć i szlachetnych serc ofiarodawców.
Przypominamy, że donacje na ratowanie polskich grobów na cmentarzu Montmartre
w Paryżu przyjmują:
Polish Army Veterans Ass`n of America
119 East 15th Street
New York, NY 10003
U. S. A.
Kontakt: tel: 212-358-0306; fax: 212-982-2755; e-mail: info@pava-swap.org
Czeki wystawiać na “P.A.V.A. Foundation, Inc” z dopiskiem „Groby w Paryżu”
oraz
STE PROTEC SOUV TOMBEAUX
HIST POLONAIS FRCE
6 QUAI D` ORLEANS
75004 PARIS
FRANCE
Innternational Bank Account Number: FR91 3004 1000 0113 7753 1X02 085
Informacji w Paryżu udziela Barbara Kłosowicz, członek zarządu Towarzystwa Opieki
nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, która chętnie też
oprowadzi zainteresowanych po paryskich cmentarzach:
Kontakt: tel. 33-1-69280129; e-mail: akrz@nerim.fr

