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KOMUNIKAT DO NIEZWŁOCZNEGO ROZPOWSZECHNIENIA

WARSZAWA, POLSKA. Poniedziałek, 12 kwietnia 2010 r. Ocaleni – ofiary represji stalinowskich
we wschodniej Polsce, obecnie rozsiani po świecie przedstawiciele środowisk polonijnych, łączą się
z Narodem Polskim w bólu po tragicznej śmierci w ostatnią sobotę Prezydenta RP – Lecha
Kaczyńskiego, jego małżonki oraz innych znamienitych przedstawicieli Państwa Polskiego, którzy
zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu w drodze na uroczystości w Katyniu w zachodniej
Rosji.
Opłakują oni stratę tak wielu osób, które niezmiernie dużo uczyniły dla upamiętnienia i
upowszechnienia pamięci o tragicznych wydarzeniach inwazji i okupacji sowieckiej na terenie
Polski w czasie II wojny światowej. Wsparcie i zaangażowanie wielu spośród tych, którzy zginęli na
pokładzie prezydenckiego samolotu, miało kluczowe znaczenie we wsparciu Fundacji KresySyberia w zainicjowaniu jej projektu Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia – www.kresy-siberia.org.
Fundacja Kresy-Syberia powstała w celu inspirowania, promocji i wspierania badania,
upamiętniania i upowszechniania zbyt mało znanej i rozumianej części polskiej historii, jaką były
niszczycielskie dla Polski inwazje sowiecka i nazistowska w czasie II wojny światowej.
Ponad milion obywateli polskich różnych wyznań i narodowości (polskiej, ukraińskiej, białoruskiej,
katolicy, prawosławni, żydzi) było deportowanych z terenów Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
w latach 1940-41 lub aresztowanych, a następnie zesłanych do specjalnych, stalinowskich obozów
pracy na Syberii, w Kazachstanie i wschodniej Azji. Zamordowanie w 1940 r. przez NKWD przeszło
20 tysięcy polskich oficerów, znane jako Zbrodnia Katyńska, było jednym z najtragiczniejszych
symboli tej historii. Dramatyczne losy obywateli polskich pod okupacją sowiecką w czasie II wojny
światowej, w tym ofiary mordów w Katyniu i innych miejscach kaźni, były tuszowane przez Aliantów,
aby ochronić reputację ZSRR – ich ważnego sojusznika w walce z nazistowskimi Niemcami.
Prezes Fundacji – Stefan Wiśniowski, zamieszkały na stałe w Australii, wystosował do
mieszkańców Polski przesłanie, które powinno odbić się echem w tym tragicznym momencie utraty
życia przed najważniejsze osoby w Państwie Polskim :
“W tym tragicznym dniu dla Polski i jej dzieci na całym świecie, łączymy się z Państwem w żałobie
po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, a także tak wielu liderów
Narodu Polskiego, walczących o pamięć i tożsamość narodową.
Celem Fundacji Kresy-Syberia jest praca w Polsce i na świecie na rzecz upamiętniania i
upowszechniania naszej wspólnej historii, w szczególności losów polskich obywateli walczących w
Kraju na Kresach Wschodnich oraz na Uchodźstwie w czasie II wojny światowej.
W płomieniach prezydenckiego samolotu utraciliśmy wielu przyjaciół wspierających Fundację, w
tym m.in. : byłego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Ministra Janusza Krupskiego, którzy byli
Honorowymi Patronami Fundacji; Marszałka Macieja Płażyńskiego ze Stowarzyszenia „Wspólnota
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Polska” – pierwszego z najważniejszych sponsorów Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia; Janusza
Kurtykę, prezesa IPN i Andrzeja Przewoźnika, sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa – którzy byli inspirującymi Partnerami naszej Fundacji. Także pozostałe osoby,
które z nimi zginęły, były patriotami z wielkim oddaniem pracującymi dla przyszłości Narodu i
upamiętnienia pamięci o polskiej historii.
Nie możemy pogodzić się z tragiczną ironią historii, jaką jest fakt, że zginęli ludzie, którzy udawali
się do lasu katyńskiego, aby uczcić ofiary mordu sprzed 70 lat. Las w Katyniu ponownie upomniał
się o krew nowego pokolenia przywódców Polski.
Jako bracia i siostry Narodu Polskiego wspólnie przetrwamy tę wielką tragedię, podobnie jak stało
się to w przypadku naszych przodków poprzez setki lat. Lecz obecnie przeżywamy stratę
zaangażowanych i wrażliwych historycznie patriotów.
Nasze myśli i modlitwy biegną w stronę całego Narodu Polskiego i do rodzin, które utraciły swoich
Najbliższych. Niech Polska, jej dzieci oraz jej przyjaciele na całym świecie zjednoczą się w tym
tragicznym momencie.”
“Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”
FUNDACJA KRESY-SYBERIA
WWW.KRESY-SIBERIA.ORG

Kontakt dla mediów :
Australia & Nowa Zelandia :
Stefan Wiśniowski, Prezes Fundacji (Sydney)
tel. komórkowy : +61-4-1186-4873
Stefan.Wisniowski@Kresy-Siberia.org
Wlk. Brytania :
George Neisser, Członek Zarządu Fundacji (Manchester)
tel. +44-12572-79145, tel. komórkowy +44-77379-98123
Jerzy.Neisser@Kresy-Siberia.org
USA:
Witold Łukaszewski, Członek Zarządu Fundacji (Houston)
tel. +1-936-271-0305 lub tel. komórkowy : +1-979-229-9942
Witold.Lukaszewski@Kresy-Siberia.org
lub
Eugene Bąk, Kresy-Syberia (USA) Prezes (Cleveland)
tel. +1-440-899-1608
genebak@aol.com
Kanada:
Krystyna Szypowska, Członek Zarządu Fundacji (Kingston)
tel. +1613-531-5999
Krystyna.Szypowska@Kresy-Siberia.org
Polska:
Aneta Hoffmann, Przewodnicząca Zarządu Fundacji (Warszawa)
tel. +48-502-870-596
Aneta.Hoffmann@Kresy-Siberia.org
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