Office of the Coordinator

●

P.O. Box 57093

●

Albuquerque, NM 87187

The Hon. Peter T. King
Member of US Congress
339 Cannon House Office Building
Washington, D.C. 20515

RE: H.RES.1489 IH – Wezwanie do niezależnego, międzynarodowego śledztwa w
sprawie katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 20101 roku, w której zginął Prezydent
Polski Lech Kaczyński oraz 95 innych osobistości. (Wniesiono do Kongresu – IH)

Szanowny Panie Kongressmanie King,
W imieniu ogólnoświatowej organizacji Polaków Polonia Semper Fidelis wyrażamy Panu głęboką
wdzięczność i nasze pełne poparcie dla inicjatywy zgłoszenia pod obrady Kongresu USA rezolucji 1489 o
niezależne, międzynarodowe śledztwo dla zbadania katastrofy lotniczej w Rosji w dniu 10 kwietnia 2010
roku w wyniku której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński oraz 95 innych osobistości państwowych.
Dla wszystkich Polaków, zarówno tych zamieszkujących w Polsce jak i dla Polaków, obywateli
USA, Kanady, Australii i wielu innych krajów świata tragiczna śmierć Prezydenta RP Lecha
Kaczynskiego, Jego Małżonki Marii oraz najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego pod
Smoleńskiem była ogromnym szokiem. Była tragedią narodową, zwłaszcza że dokonała się
niespełna kilka mil od miejsca masowego mordu, dokonanego w lesie Katyńskim na najlepszych
synach Narodu Polskiego, przez NKWD w kwietniu 1940 roku. Dla uczczenia tysięcy ofiar tam
rozstrzelanych Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z towarzyszącymi mu osobami udał się w
swoją ostatnią podróż.
W wyniku prowadzonego jednostronnie przez stronę rosyjską śledztwa wyjaśniono niewiele, jeśli
wręcz niczego. Stale istnieje więcej pytań niż odpowiedzi, co do okoliczności tej tragedii. Budzi to
zrozumiałe niepokoje nie tylko Polaków, lecz i wszystkich, którzy są przyjaciółmi Polski oraz stoją
po stronie prawdy i pełnego wyjaśnienia tej tragedii przez powołanie niezależnej,
międzynarodowej komisji śledczej.
Polonia Semper Fidelis stoi na stanowisku, że powołanie takiej komisji będzie właściwym krokiem
w kierunku oddania sprawiedliwości zarówno ofiarom tragedii lotniczej, jak i – posrednio –
uhonorowaniem tysięcy ofiar sowieckiego bestialstwa w lesie katyńskim w 1940 roku a
przemilczanego ze względów politycznych przez 70 lat. Nie pozwólmy, by kolejna tragedia
urągała krajom Wolnego Świata tylko dlatego, że przeoczenia czy nawet zła wola jednostronnej,

rosyjskiej prokuratury przy dodatkowej obojętności obecnego rządu polskiego, nie do
wytłumaczenia inaczej jak tylko niskimi, doraźnymi celami politycznymi, pomogła kolejny raz
zamazać obraz prawdy.
Polonia Semper Fidelis wyrażając swoje głębokie podziękowanie Pana inicjatywie w Kongresie
USA wyraża swoje całkowite poparcie dla niej w imieniu Polaków na całym świecie. Do naszego
listu dołączamy listę osób i organizacji, które – za pośrednictwem PSF – pragną wyrazić swoje
poparcie dla rezolucji 1489.
Za zgodność:

Stanislaw Matejczuk
Koordynator PSF

