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Rok 2010, 10 kwietnia
e symboliczny i jednoznaczny
. Najlepiej oddaje to
:

zek tej daty ze

Without the Katyn Massacre
-there would have been no Smolensk tragedy
a
na
ce 70 roczn
Mordu ponad 20
Polaków,
patriotycznej elity II Rzeczypospolitej Delegacja, ginie w katastrofie pod
w do
dzisiaj
. 96 osobowej delegacji na czele z prezydentami
Lechem
i Ryszardem K
tnictwo w tych
Niestety,
Niewiele
zrobiono,
le zrobiono wiele, aby niewiele
.J
wiele jes
e znaków zapytania.
Po 12 latach, dalej nie znamy sprawców
nie
to
katastrofa.
24 lutego 2022 r. trzeba
i

,
,
a sowiecka ale po
.

Dzisiaj, Zachód
inaczej ocenia
10 kwietnia 2010 r. Nikt nie ma
, do
czego zdolne jest
Stalina 21 wieku. Po
Czeczenii, Gruzji, Syrii czy
po
Niemcowa, Politowskiej, Litwinienki i innych, widzi jak czarne
karty
najnowszej historii Rosji. Dzisiaj
w Mariupolu, Buczy, Chersoniu, Kijowie
armii
Federacji Rosyjskiej. Znany i aktywny rosyjski polityk obecnej
kremlowskiej ekipy, Dmitrij Rogozin (
w 2010 roku funkcje
przedstawiciela
Rosji przy NATO), teraz w marcu, zaprasza
, brata p. Prezydenta Lecha
,
do
, porozmawiamy .
to obraz
rosyjskiego
, cynizmu i
. W
Katastrofy
rozwiewa to wszelkie racjonalne
co do jej przyczyny.

Karta pocztowa

w Toronto w 1980 r.

13 kwietnia 1943 r.
13 kwietnia

euro
ch masowych grobów polskich oficerów
Ofiar

Spotykamy

w Toronto

dowanym w obozach
internowania na sowieckiej ziemi. Pomnik ten, wzniesiony w 1980 r. jako pierwszy na
pomnik dedykowany ofiarom Zbrodni
, wzniesiony na terenie miejskim. Uchwa a
miasta Toronto
a jed
w 1978 r. i pomimo ostrych reakcji ambasad ZSRR i PRL, i
Wielka to
oraz dowód determinacji i znaczenia
Polonii Kanadyjskiej w owych czasach.
Pomnik,

krzyczy
o
niemiecki - nazistowski i sowiecki, oraz nakazuje pam
tym ludobójstwie. Ma to
w obliczu
skoordynowanych
, Federacji Rosyjskiej i Republiki Niemiec, w
historii II
wojny
ws
byli Polakami. Stanowili i
obo
nic

e
narodu, byli polskimi oficerami,

. B
zek obrony ojczyzny i
ach wojennych to ludobójstwo

Mord na

ZSRR
two ka
dalej. Niekiedy
mu w tym Zachód. Jeszcze w
lat siedemdziesi
Gunnersbury-J.C) pomnik ku czci pomordowanych w
znaniem prawdy. Tak wiec sprawa
nadal
ym znak
*

o wyeliminowane z encyklopedii
ym stwie
nowych badan
wiedzieli o zbrodni

Niemcy

ku,
.* Wiele faktów historyczn
ZSRR i Trzeciej Rzeszy w realizacji zbrodni ludobójstwa. W ZSRR rozkazy
00485 i
00486 z 1937 roku oraz niemiecka akcja specjalna AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion)
Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjn
te sam cel.

Ob

i
w
Polsce komunistycznej

3 r. foto. J.C.

wielu ofiarom

w
le, bezimiennych ofiar Katynia w Polsce
Jeszcze w latach osiemdz
h, w Polsce Ludowej za
przemycane z Zachodu publikacje o Katyniu
szykany i surowe kary. Trzeba o tym
.

, tych którzy

i na okrutnej ziemi sowieckiej, zróbmy
nasz moralny, polonijny
ii Kanadyjskiej i Polonii.
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