80. rocznica ZBRODNI KATYŃSKIEJ
kwiecień 2020 rok
Motto: Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie… ( cytat z Dziadów – Adama Mickiewicza)
Rok 2020, według numerologii jest „4” i jak widzimy nie jest
korzystny dla świata. Pandemia opanowała wszystkie kraje.
Pokłosie śmierci jak na wojnie, również upada gospodarka na
świecie z powodu zamkniętych zakładów pracy.
Numerologicznie obecny rok jest taki sam jak 1939, po
dodaniu wszystkich cyfr, sprowadza się też do kanciastej
czwórki.
Pomimo naszych planów, nie będziemy teraz w realu
celebrować rocznicy pod Pomnikiem Katyńskim.
80. rocznicy Katynia i 10. rocznicy Smoleńska.
Jakże z perspektywy czasu cenne są nasze kwietniowe
spotkania w miejskim parku Johannesburga James & Ethel
Grey w dzielnicy Melrose.
Możemy tylko powspominać i wirtualnie znaleźć się w parku
podczas obchodów 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W dniu 9 kwietnia 2017 roku spotkaliśmy się pod Pomnikiem
Katyńskim. Zapaliliśmy znicze na płycie Katyń 1940. Piękna,
słoneczna pogoda sprzyjała uroczystości, gdyż promienie
słońca wyświetlały symboliczny krzyż monumentu, zawarty
w przestrzeni nieba (symbolika krzyża to: ból, tragedia, ale też
nadzieja, zbawienie).
Przywitała zebranych prezes Zjednoczenia Polskiego w
Johannesburgu Barbara M.J. Kukulska.

Prawda przeważyła dzięki niezłomnej postawie Rodzin
Katyńskich i wielu Polaków w kraju i za granicą, dla których
walka o prawdę katyńską znaczyła walkę o naszą pamięć i
tożsamość narodową.
Duży udział w tym zwycięstwie prawdy nad kłamstwem miały
również organizacje i nasi rodacy z Republiki Południowej
Afryki. To właśnie tutaj został wzniesiony pierwszy Pomnik
Katyński. Został odsłonięty w 1981 roku kiedy to w Polsce
Ludowej nawet rozmawianie o zbrodni katyńskiej było
surowo zabronione.(...)
Dzisiaj pochylając w skupieniu głowy przed ofiarami zbrodni
katyńskiej składamy również hołd ofiarom tragedii
smoleńskiej: Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, Pierwszej
Damie Marii Kaczyńskiej, Prezydentowi na Obczyźnie
Ryszardowi Kaczyńskiemu i wszystkim którzy stracili życie 10
kwietnia 2010r. w katastrofie samolotu Tu 154 pod
Smoleńskiem.(...)
Każdego dnia, o wschodzie i zachodzie słońca, będziemy o
nich pamiętać”.

Była wtedy (kwiecień 2017 r.) z nami Sława Radaelli córka
rotmistrza Jana Gabarskiego straconego w Katyniu.

J.E.Ambasador Andrzej Kanthak został poproszony o zabranie
głosu.
„- Spotykamy się dzisiaj tutaj pod Pomnikiem Katyńskim w
Johannesburgu, podobnie jak nasi rodacy w innych częściach
świata: pod pomnikami katyńskimi w Toronto, Chicago,
Londynie i innych odległych miejscach, aby oddać cześć
ofiarom okrutnej zbrodni popełnionej w 1940 roku przez
stalinowskich oprawców na polskich oficerach i więźniach
wojennych.
Przez długie lata po II wojnie światowej ofiarom tej zbrodni
ludobójstwa odmawiano prawa do godności i szacunku,
podczas gdy kłamstwo o zbrodni katyńskiej pozostawało
jedyną obowiązującą doktryną w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Przez długie lata wydawało się, że prawda o tym co
stało się w Katyniu ma niewielkie szanse w starciu z
narzucanym społeczeństwu przez totalitarny system
kłamstwem.
Ale ostatecznie prawda zwyciężyła i stała się fundamentem
prawdziwie niepodległej Polski.

Sława Radaelli dokonała odsłonięcia pomnika w dniu
9 maja 1981 roku wraz z prezesem Światowej Federacji
Stefanem Soboniewskim z Londynu.

Na zdjęciu od lewej: B. Kukulska prezes Zjednoczenia,
Ambasador A. Kanthak, Sława Radaelli, z tyłu za Nią wnuk
Stefano Radaelli, po prawej Tadeusz Działo.

Rok 2011... wspólne zdjęcia pod Pomnikiem Katyńskim.

Rok 2012... ze łzą w oku wspominamy tych co odeszli...
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Składa kwiaty Konsul RP Beata Brzywczy.

Pajo Jaroszyński, którego stryjowie zginęli w Katyniu składa
kwiaty na płycie.

Tomasz Kurek (po prawej) referuje ustalenia dotyczące
badań katastrofy pod Smoleńskiem
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Rok 2013 – zdjęcie zbiorowe
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