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Jesteśmy stowarzyszeni w organizacji Solidarni 
2010. Naszym celem jest wspieranie wszystkich 
działań zmierzających do wiarygodnego wyja-
śnienia przyczyn tragedii smoleńskiej.
Jesteśmy również solidarni z rodzinami wszyst-
kich, którzy stracili bliskich nad Smoleńskiem w 
dniu 10 kwietnia 2010.
Jesteśmy gotowi do podejmowania wszelkich 
działań podnoszących świadomość patriotyczną 
społeczeństwa, a szczególnie młodzieży.
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy nie akceptują 
„tezy pancernej brzozy” i całego układu kłamstw 
i manipulacji zawartych w raporcie MAK oraz 
tzw. Komisji Millera.
Organizujemy spotkania z ludźmi kultury, 
dziennikarzami, politykami i innymi ważnymi 
osobami, którym bliskie są wartości patriotyczne 
oraz konserwatywno-prawicowe, ponieważ nie 
godzimy się na zapomnienie naszej historii, lite-
ratury, sztuki, polskości.
Krótko mówiąc, bronimy Polski  
i polskich wartości zawartych  
w haśle „Bóg, Honor i Ojczyzna”
W Warszawie mamy swoje miejsce na 
Krakowskim Przedmieściu, gdzie widać nasz 
Namiot Solidarnych 2010 w każdą niedzielę i 
każdego 10-go dnia miesiąca.
Już trzeci rok rozstawiamy naszą siedzibę na-
przeciwko Pałacu Prezydenckiego.
Miejsce to stało się charakterystyczne dla 
Krakowskiego Przedmieścia; patriotycznie ofla-
gowany punkt, w którym można złożyć podpisy 
pod postulatami i protestami społecznymi, za-
opatrzyć się w bieżące i archiwalne egzemplarze 

Do naszych stałych zadań należą:
1. Monitorowanie śledztwa smoleńskiego
2. Przedstawianie wydarzeń przykrywa-

nych tzw. „tematami zastępczymi”
3. Kalendarium najbliższych wykładów  

i wydarzeń
4. Aktualizacja list protestów  

i postulatów oraz informacje o ilości 
podpisów zebranych  
i przekazanych organizatorom 

Postulaty Solidarnych2010   -  ŻĄDAMY:
1. DYMISJI: DONALDA TUSKA, RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, BOGDANA KLICHA, TOMASZA ARABSKIEGO, JERZEGO MILLERA  

ZA PODEJRZENIE O ZDRADĘ INTERESÓW PAŃSTWA POLSKIEGO
2. POWOŁANIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI DO ZBADANIA PRZYCZYN KATASTROFY
3. NATYCHMIASTOWEJ ZGODY NA EKSHUMACJĘ CIAŁ OFIAR
4. UJAWNIENIA ZDJĘĆ SATELITARNYCH MIEJSCA KATASTROFY Z DNIA 10.04.2010

„..Na straży stać będziemy 
Zdradzonych o świcie we mgle, 
Aż groby co wciąż otwarte 
Na wieki zamkną się...” 
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NamiotSolidarnych2010 kim jesteśmy?
prasy niezależnej zawierającej informacje i teksty 
niepublikowane w mediach tzw. głównego nurtu 
(„mętnego nurtu”), a także zapoznać się z infor-
macjami o ciekawych i ważnych imprezach i spo-
tkaniach, promocjach książek autorów wolnego 
słowa, koncertach, uroczystościach religijnych, 
itp. 
Namiot to także miejsce dyskusji na tematy histo-
ryczne, dotyczące aktualnej sytuacji politycznej 
w kraju i na świecie, forum, na którym ścierają 
się różne poglądy.
W tym miejscu, na Krakowskim Przedmieściu, 
dokładnie widać, jak głębokie są podziały w pol-
skim społeczeństwie. 
Pod Namiotem Solidarnych 2010 często spotyka-
my się z wyrazami aprobaty, podziwu i podzię-
kowaniami za to, że TU trwamy. Jednak, kiedy 
czasem zjawiają się ludzie wrogo lub niechętnie 
do nas nastawieni – bywa trudno.
Staramy się, więc uzmysłowić ludziom prze-
pływającym tłumnie przez Trakt Królewski w 
Warszawie konsekwencje wynikające z tragedii 
smoleńskiej - dla każdego z nas z osobna i dla 
całego Narodu.
Nie możemy godzić się na zapomnienie tego, 
co wydarzyło się w dniu 10.04.2010. i później, 
dlatego trzonem naszej działalności pozostaje 
niezmiennie sprawa wyjaśnienia śmierci Pary 
Prezydenckiej i 94 pozostałych Ofiar tragicz-
nego lotu TU 154 M nr 101 do Smoleńska.
Próbujemy prostymi metodami uświadomić rzą-
dzącym, że to oni odgradzają się od społeczeń-
stwa, broniąc cudzych, nie naszych (polskich) 
interesów.
Może warto zadać sobie pytanie, w imię czego?
(Oprac. Zespół)

Gdzie jest ciało śp. 
Anny Walentynowicz? 
Andrzej Seremet ma 
ważniejsze sprawy.
W grudniu 2013 r. „Gazeta Polska” ujawniła, że 
dokumentacja przypisana do osoby pochowanej 
po ekshumacjach w grobie Anny Walentynowicz 
nie dotyczy bohaterki Solidarności. Co więcej, 
spośród 24 rosyjskich dokumentów sekcyjnych 
dotyczących 24 kobiet, które zginęły na po-
kładzie tupolewa, żadna nie opisuje śp. Anny 
Walentynowicz. Oznacza to, że już drugie ciało, 
które miało należeć do śp. Anny Walentynowicz, 
to inna ofiara katastrofy smoleńskiej. 9.01.br. 
odbyła się w tej sprawie debata na posiedzeniu 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
Został na nią zaproszony prokurator generalny 
Andrzej Seremet, jednak w odpowiedzi wysłał 
pismo, w którym zapowiedział, iż nie zjawi się 
w sejmie.

Czując potrzebę bezpośredniego wyrażenia 
solidarności z narodem ukraińskim walczą-
cym na kijowskim Majdanie Wolności, gru-
pa Solidarnych2010 wyruszyła we czwartek 
(23.01/14) na Ukrainę.
Nasz Namiot Solidarnych2010 z Krakowskiego 
Przedmieścia był ciągle pełen  „majdanowców”. 
W rozmowach z dumą przyznawali się do ko-
rzeni polskich, przepraszali za Katyń i, co teraz 
szczególnie ważne – za Wołyń. Mówili o swoich 
bolączkach, nadziejach, obawach, lęku przed re-
presjami, strachu o najbliższych, ale też radości 
trwania, mocy, jaką potrafili wyzwolić z siebie 

– mocy narodu walczącego o wolność i suwe-
renność swojej Ojczyzny.
Z naszymi banerami przeszliśmy cały Majdan aż 
na pierwszą linię. Na barykady. Po drugiej stro-
nie stał Berkut. Było groźnie. Staliśmy razem z 
odważnym Narodem Ukrainy, dumni z tego, że 
Tu właśnie jesteśmy.
Na Majdanie są śmiertelne ofiary i setki zagi-
nionych. Ranni znikają ze szpitali miejskich, ze 
swoich miejsc zamieszkania. Zgromadzeni na 
Majdanie mówią, że te budzące grozę fakty nie 
zastraszają ich, przeciwnie, determinują do dzia-
łania, stawiania władzom zdecydowanych żądań.

W oficjalnych przekazach 
wiadomości o zaginionych – brak !
Ludzie na Majdanie uporali się również z pro-
blemem pijanych prowokatorów kojarzonych 
głównie z Rosjanami. Są oni natychmiast usu-
wani poza plac.
Na myśl przychodzi obraz pijanej „palikociar-
ni”, prowokatorów bezkarnie zakłócających 
Narodową Żałobę na Krakowskim Przedmieściu 
w 2010 roku.

Byliśmy na barykadzie kijowskiego MAJDANU – wspomnienia Piotra Grzegorzewskiego
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Od Oleandrów po 
Hutę Pieniacką
Ważne rocznice 2014
100. rocznica wybuchu I wojny światowej  
i wymarszu legionistów z kra-
kowskich Oleandrów  
(6 sierpnia)
70. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego
75. rocznica wybuchu II wojny światowej  
(1 września) oraz rocznice bitew pod 
Mławą i nad Bzurą oraz bohaterskiej obro-
ny Westerplatte, Helu, Warszawy, Modlina, 
Wizny i  Lwowa
70. rocznica akcji „Burza” w tym operacji 
„Ostra Brama”, która doprowadziła do wy-
zwolenia Wilna przez AK. Czy Wilno Polakom 
chcieli oddać niemcy?
70. rocznicą ludobójstwa Polaków  
w Małopolsce Wschodniej i na 
Lubelszczyźnie, które rozpoczęło się 28 lu-
tego 1944 r. od wymordowania i zrównania 
z ziemią przez ukraiński pułk SS wsi Huta 
Pieniacka k. Brodów oraz przez UPA i ukra-
ińskich „siekierników” (kierowanych przez 
greckokatolickiego księdza) wsi Korościatyn 
k. Buczacza greckokatolickiego księdza) wsi 
Korościatyn k. Buczacza.
(źródło: Gazeta Polska nr 4 z 22.01.2014 str.40)

„FILARY POLSKOŚCI” - cykl wykładów  prof. dr hab. Andrzej Nowaka - 
11.03.2014 r.  -  JULIUSZ SŁOWACKI I JÓZEF PIŁSUDSKI
Aula Domu Pielgrzyma „Amicus”  Parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, ul. Kardynała 
Stanisława Hozjusza 2, godz. 16.30 – 18.00.

SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO:
18.03.2014 r.   -  Prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) – Gloria Victis. Pamięć i tradycja Powstania 
Styczniowego w II Rzeczypospolitej
Budynek Sejmu RP, w Sala Kolumnowa, wtorek godz. 17.
Kontakt – Zgłoszenie uczestnictwa: spjn.spjn@gmail.com

„Epokowe Dokonania Polaków” - III cykl wykładów: 
11. 03. 2014 r.  -  prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN) - Odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku: zagrożenia i sukces
o Kościół  Wszystkich Świętych - dolna sala, Plac Grzybowski (wejście od strony prezbiterium), godz. 
18.00  .
kontakt: spjn.spjn@gmail.com

Najbliższe wykłady:

Najbliższe wydarzenia

07.02.2014 (niedziela) Wydawnictwo Biały Kruk organizuje prezentację tej książki „Kazania 
Sejmowe” ks. Piotra Skargi - na okoliczność 478. rocznicy urodzin ks. Piotra Skargi (2 lutego) oraz 
wydania tej książki.   Dom Pielgrzyma Amicus. - 18.00
ul. Hozjusza 2, przy kościele św. Stanisława Kostki,
stacja Metra: Plac Wilsona

01.02.2014 2014 r. (sobota) Konferencja Akcja ”Burza” na Kresach Wschodnich – jej specyfika  
i znaczenie z udziałem uczestników wydarzeń i ich rodzin oraz historyków. 
Referaty wygłoszą m.in.: prof. Władysław Filar, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Jan Żaryn.
Potęga orłów    Galeria Bogusława Niedźwieckiego. godz. 11.00
Centrum Prasowe Foksal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, Warszawa.
Organizatorzy: Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK, Stowarzyszenie  Solidarni2010

Polskie Lasy 
Państwowe zagrożone!
40 mln. Ton CO2/rok  x  20 euro za tonę CO2 = 
800 mln. euro = 3 mld. 200 mln. zł/rok  -  tyle 
UE płaciłaby Polsce od lat za pochłanianie przez 
polskie lasy CO2, gdyby rząd PO/PSL włączył 
Lasy Państwowe do europejskiego systemu 
handlu emisjami. Zamiast tego, rząd w latach 
2008 – 2010 próbował sprywatyzować Polskie 
Lasy Państwowe, które są samowystarczal-
ne i stanowią wzór gospodarowania zasobami 
naturalnymi dla całego świata! Obecnie rząd 
podjął kolejną próbę przejęcia Polskich Lasów 
Państwowych, żądając od nich haraczu 800 mln. 
zł za rok 2014 i 2015, a w następnych latach – 
po 100 mln. zł rocznie. Grozi to bankructwem 
Lasów, a następnie ich prywatyzacją i sprze-
dażą, co oznaczałoby wywłaszczenie Polaków 
z ich dorobku i brak możliwości korzystania z 
dobrodziejstw natury.
(Źródło: „Nasz Dziennik” 28-29.12.2013., prof. Jan Szyszko, Radio Maryja)

„Bratnia pomoc” służb 
zagranicznych.
10 stycznia br. Sejm - przewagą głosów PO/
PSL/SLD/TR – uchwalił możliwość udziału 
obcych służb specjalnych na terenie Polski w 
razie zagrożenia porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa publicznego. Miałoby to słu-
żyć wsparciu policji, straży granicznej, straży 
pożarnej i innych funkcjonariuszy państwo-
wych w wypadku klęsk żywiołowych, pości-
gów transgranicznych czy imprez masowych. 
Stwarza jednak niebezpieczeństwo użycia ob-
cych służb specjalnych przeciwko własnym 
obywatelom w czasie demonstracji i różnych 
zgromadzeń publicznych, a tym samym – za-
graża demokracji i suwerenności Państwa 
Polskiego. 
(Źródło: Radio Maryja, 10.01.2014.)

Czy przesyłki z sądów 
dotrą do obywateli?
W latach 2014 – 2015 dostarczaniem kore-
spondencji z sądów ma się zająć Polska Grupa 
Pocztowa, a nie – jak dotąd – Poczta Polska, 
która przegrała przetarg na dwuletni kontrakt 
na pocztową obsługę sądów i prokuratur.  Na 
terenie całego kraju ma być udostępnionych 
ok. 5 tys. punktów, w których obywatele będą 
mogli odebrać korespondencję sądową, m.in. 
w kioskach, agencjach, salonach sprzedaży i 
sklepach różnych branży. Sędziowie obawiają 
się masowych „zaginięć” przesyłek, niewłaści-
wej informacji i niedotrzymywania terminów, 
a pracownicy Poczty Polskiej – utraty miejsc 
pracy w obliczu konkurencji.  Przypominają, 
iż Poczta Polska od dziesięcioleci jest jedną 
z wizytówek Państwa Polskiego, a w obronie 
jej placówek oddało życie wielu ludzi, np. w 
latach II wojny światowej.
(Źródło: Radio Maryja – Rozmowy Niedokończone, 10.01.2014.)
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