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Szanowny Panie Ambasadorze, Ekscelencjo !
W wiosenny sobotni poranek, kiedy cała Europa miała sobie przypomnieć 70. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej, bardzo poruszyły nas informacje, które docierały do nas
z rosyjskiego Smoleńska.
Ogrom tej tragedii nie mieści się nawet w ludzkiej wyobraźni, zważywszy, że
przedstawiciele najwyższych polskich władz państwowych i wojskowych udali się do
Smoleńska, by uczcić tę rocznicę. Na pokładzie samolotu był również nasz kolega, prezes
Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka, którego wraz z Jego Ekscelencją
Ambasadorem mieliśmy okazję gościć na terenie Instytutu Badania Reżimów
Totalitarnych oraz Archiwum Służby Bezpieczeństwa.
Prosimy przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy najgłębszego współczucia w związku z tragiczną
śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonki Marii oraz innych wybitnych
reprezentantów narodu polskiego, także kombatantów drugiej wojny światowej i
zwykłych obywateli, którzy poprzez zrządzenie losu zakończyli swoje życie w pobliżu
miejsca, gdzie zamordowano tysiące polskich oficerów, intelektualistów oraz innych
znakomitych osobistości.
Szanowny Panie Ambasadorze, zapewniamy Pana o naszym uczuciu bliskości
z narodem polskim.
Z wyrazami głębokiego szacunku

Jego Ekscelencja
Jan PASTWA
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze

PhDr. Jiří Pernes Ph.D. ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
PhDr. Ladislav Bukovszky ředitel Archivu bezpečnostních složek

Vážený pane velvyslanče, Vaše Excelence

Sobotní jarní den, kdy si celá Evropa měla připomenout 70. výročí Katyňského
masakru, jsme jen těžko vnímali informace, které k nám přicházely z ruského
Smolensku.
Rozsah neštěstí je nad lidské chápání, obzvlášť v souvislosti s důvodem, pro který se
špičky polského politického a armádního života vydaly do Smolensku. Na palubě letadla
byl také náš kolega, prezident Institutu národní paměti dr. hab. Janusz Kurtyka,
kterého jsme, stejně jako Vás, Vaše Excelence, měli možnost přivítat v prostorách
Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.
Vaše Excelence, přijměte, prosím, naši hlubokou soustrast s tragickou smrtí prezidenta
Lecha Kaczynského, jeho manželky Marie, a dalších významných reprezentantů
polského národa, včetně pamětníků 2. světové války, kteří krutou hříčkou osudu skončili
svoji životní pouť v nedaleko míst, kde byly povražděny tisíce polských důstojníků,
učitelů a dalších statečných mužů.
Vážený pane Pastwo, vězte, že jsme v myšlenkách s Vámi a Vaším národem.
S hlubokou úctou
Jeho Excelence
Jan PASTWA
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Polské republiky v Praze

