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V Poprade 28.5.2013

Vážený pán Ondriáš,
dňa 24.mája 2013 ste vo vysielaní Slobodného vysielača, okrem spochybňovania zločinov
stalinizmu, uviedol na základe Vami uvádzaných vedeckých štúdii, že masaker v Katynskom lese
nespáchali sovietske bezpečnostné zložky na príkaz Stalina, ale z tohto zločinu ste obvinil Nemcov.
Časť vysielania, týkajúca sa Vašich výrokov, je uverejnená na webovej stránke Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov spolu s týmto listom, ktorý dávame na vedomie veľvyslanectvu
Ruskej federácie, Poľskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko.
Keďže Vaše tvrdenia považujeme za hanobenie obetí stalinizmu, žiadame Vás touto cestou,
pokiaľ trváte na Vašich výrokoch o zodpovednosti Nemecka za tento masaker, aby ste vyzvali
veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky, aby sa ospravedlnilo Poľsku za tento zločin. Zároveň
Vás žiadame, aby ste vyzval najvyšších predstaviteľov Ruskej federácie, aby sa nezúčastňovali na
spoločných pietnych spomienkových akciách
venovaných
22 500 poľským dôstojníkom
zastrelených v Katynskom lese. Ako je oficiálne známe, tento masaker si spoločne pripomenuli páni
Putin a Tusk dňa 7. apríla 2010. Zároveň Vás vyzývame, aby ste inicioval v mene Komunistickej
strany Slovenska, ktorej ste členom predsedníctva, odoslanie žiadosti adresovanej Ruskej štátnej
dume s požiadavkou o zrušenie vyhlásenia zo dňa 26.11.2010, ktorým Ruská štátna duma uznala
zodpovednosť za popravu Poliakov pri Katyni v roku 1940 vtedajším vedením Sovietskeho zväzu.
Rovnako Vás žiadame, aby ste požiadali o vysvetlenie bývalého prezidenta Ruskej federácie
Dmitrija Medvedeva, prečo dal dňa 28.4.2010 príkaz na zverejnenie tajných dokumentov na
internete o katynskom masakre, pri ktorom ruská tajná polícia povraždila 22 tisíc poľských
dôstojníkov, profesorov a ďalších predstaviteľov poľskej inteligencie.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
František Bednár – predseda
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