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Chcialbyrn pogratulowac Panu Prezesowi inicjatywy budowy pomnika .Tribute
to Liberty",

uparnietniajacego

aby przypominac

0

Ofiary

kornunizrnu. Jest

rzecza

niezmiernie

istotna,

zbrodniczej istocie obydwu totalitarnych ideologii, ktore w ubieglyrn

wieku za cel postawily sobie zniszczenie fundamentow zachodniej cywilizacji. Komunizm
to najbardziej zbrodnieza ideologia w historii swiata, Idee Marksa i Engelsa w bezwzgledny
sposob wdrazane przez Lenina, Stalina. Mao) ezy Pol Pota przyczynily sie do srnierci ponad
100 milionow Iudzi. Agresywna ideologia zbierala swoje zniwo nie tylko w Europie
Srodkowo- Wschodniej, ale takze Azj i, Afryce czy Ameryee Lacinskiej , Polacy zbrodni
komunizmu i nazizmu doswiadczyli w sposob szczegolny. Pomimo poniesionych ofiar
przyczynili sie do upadku tych najgorszych plag XX wieku . Ciesze sie wiec, iz laczaca
przedstawicieli wielu narodow powinnosc , zostala podjeta w Kanadzie przez spolecznosc

polonijna,
Kanada jest szczegolnyrn miejscem na budowe pomnika poswieconego Ofiarom
komunizmu. lui: kilka rniesiecy po rewolucji pazdziernikowej stala sie ona schronieniem
dla tysiecy przesladowanych przez bolszewikow mieszkancow Europy. 0 dystansie wobec
ideologii komunistycznej swiadczy nawiazanie przez Ottawe stosunk6w dyplomatycznych
z ZSRS dopiero w 1942

roku. Premier William Lyon Mackenzie King wielokrotnie

podkreslal wowczas, iz Sowietorn nie rnozna ufac, zwracajac uwage na cywilizacyjna
przepasc pomiedzy ustrojem komunistycznym, a chrzescijanskim i demokratycznym
zachodem. Na te same kwestie zwracal uwage SP Prezydent Lech Kaczynski, w grudniu
2009 roku podkreslajac, iz .faszyzrn i komunizrn calkowicie zerwaly z aksjologicznymi
fundamentami Europy, odrzucily katalog jej najwazniejszych wartosci - prawde, dobro

i sprawicd liwo sc . Z bezwzglcd noscia sys temy te ni szczy ly osobc ludzka i inst ytucj e rodziny,
lama ly prawa i wolnosci , dep tal y god nosc cz lowieka" . Kanad a wielok rotnie pod kreslala
przywtazame

do

przyporninanie

0

Kwestia niezmiernie

praw czlov..-ieka,

dem ok racj i

istotna jest

zagrozeniach dla tych fundamentalnych wartosci, ktore Kanada nie tyl ko

deklaruje. ale rowniez broni . Slynne slowa Winstona Churchilla, iz "od Szczecina nad
Bahykiem do Triestu nad Adri atyki ern za padla zelazna kurt yna dzielac nasz Kontynent"
padl y po uja wnien iu prze z Ot ta we sprawy lgora Guzenki, dem as k uja cej dzialalnosc
szp iego ws ka

GRU

i KGB.

Kanada. byla

takze zaloz ycie lem

Organizacj i Traktatu

Po lnocnoatlantyckiego , ak tywnie angazujac sie w powstrzymywanie kornuni zrnu.
Do 1939 roku kornun izm by! dla Pol ski za grozenicm ze wnctrz nym . Podjete w Jalcie

decyzje sprawily, it. kornunistyczna ideologia i jej aparat represji zaczcly zatruwac i niszczyc
narody Europy Srodko wo- Wschodni ej od srodk a, \V tych okol icznosciach w Kanadzie swoj a
dru ga ojc zyzn e znalazly se tki tysiecy osob, kt6rzy jak zolnierze Pol skich Sil Zbrojnj c h
na Zachodzie , po wojnie nie mogli powrocic do okupowanych ojczyzn. Kanada stala sie
wowc zas

schronieniem dla

blisko

stu tysiecy

Polakow

-

uchodzcow

wojennych

i pol ityczn ych, w tym dzi alaczy zwalczanej pr zez kornunistyczny rezi m Sol idarnosci .
Kanadyjska ziernia przyjel a takze dziesiatki tysiecy pozbawionych wlasnej ojczyzny
Estonczykow, Lotyszy, Litwinow ezy Ukraincow, Takze po Powstaniu Wegierskim \V 1956 r.

do Kan ad y udalo sie 37 tys . \V egrow, a ki Ikan ascie lat po zniej ich s ladarn i za ocean tra filo
ponad 10 tys . Czechow
Euro py

wkrotce

j Slo wakow.

dolaczyl y

Do uchodzcow z okupowanej przez komunistow czesci

dzie siatki

tysiecy

Wi etnamc zykow.

Wedlug

szacunko w

eo najmniej co czwarty mieszkaniec dzisiejszej Kanady ma korzenie w panstwach
dotknietych represjami i przesladowaniami kornunistow,
Dlatego j estern niezmiernie zbudowany, iz pod idea .T ribute to Liberty", zrodzona
\\1

srodowisku

polonijnym, udalo s ie zjednoczyc tak w ie lu obywateli kanadyjskich,

reprezentujac ych kilkanascie rnniejszosci narodowych, ktorzy wspolnie realizuja to wa zne

przedsiewziecie. 0 jego wadze swiadczy wsparcie udzielone przez kanadyjskic wladze
federalne z gubernator generalnyrn Kanady Michaelle Jean oraz premierem Stevenem
Harperem na czele. Lokalizaeja pomnika w stolicy kraju, porn iedzy Sadern Najwyzszym
a Archiwum Narodo wyrn, gwarantuj e, iz bed zie on godnym znakiem parnieci i holdem
zlozonym wszystkim Ofiarorn komunizmu oraz do strzegalnym ostrzezeniem przed totalitarna

ideologia ella wielu nastepnych pokoleri Kanadyjczykow, Pamietajmy, it komunizm dzisiaj
to nie tylko pieklo Korei Polnocnej czy kubanskie wiezienia, ale takze czesc oficjalnej

doktryny bylego rnocarstwa, me tylko broniacej i odwolujacej sie do kornunistycznej
symboliki i sowieckiej tradycji, ale rowniez otwarcie dazacej do przywrocenia jaltanskiej
stre fy wplywow,

Usuwanie z przestrzeni publicznej symboli kornunisrycznych oraz uparnietnianie
Ofiar komunizmu "Prawo i Sprawiedliwosc" od zawsze uznaie za fundamentalne dla prawdy
historycznej oraz tozsamosci narodowej Polakow, Ciesze sie, iz podobne inicjatywy realizuje
takze kanadyjska Polonia. Chcialbym w tyrn miejscu podkreslic znaczenie odslonietego
14 wrzesnia 1980 roku w Toronto Pomnika Katynskiego, Determinacja kanadyjskiej Polonii
sprawila, iz byl to pierwszy na swiecie

\V

przestrzeni publicznej pomnik upamietniajacy

zbrodnie karynska, bedaca kulrninacja i symbolern niezliczonych cierpien jakie ideologia
kornunistyczna zadala Narodowi polskiemu, Katyn to takze symbol apatii Zachodu
na cierpienia

narodow

zza

.zelaznej

kurtyny",

ktora

takie

inicjatywy

skutecznie

przelarnywaly.
Jestem przekonany , it podjeta piec lat temu inicjatywa "Tribute to Liberty" bedzie
rniala podobne znaczenie co odsloniety blisko cwierc wieku temu pomnik w Toronto,
a poswiecony Ofiarom komunizmu monument wkrotce stanie sie miejscem spotkan
i oficjalnych uroczystosci, pod ktorym nie zabraknie kwiatow skladanych przez obywateli

Kanady i delegacje panstwowe, Jeszcze raz. chcialbym pogratulowac wszystkim OsobOI11
zaangazowanym w to wazne przedsiewziecie.

