
NamiotSolidarnych2010
Biuletyn Nr 2/2014 z dn. 20.02/2014      www.solidarni2010.pl

Postulaty Solidarnych2010   -  ŻĄDAMY:
1. DYMISJI: DONALDA TUSKA, RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, BOGDANA KLICHA, TOMASZA ARABSKIEGO, JERZEGO MILLERA  
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„..Na straży stać będziemy 
Zdradzonych o świcie we mgle, 
Aż groby co wciąż otwarte 
Na wieki zamkną się...” 

ZBIGNIEW ROMASZEWSKI - legenda opo-
zycji antykomunistycznej, działacz Komitetu 
Obrony Robotników i Solidarności, twórca pod-
ziemnego radia „Solidarność”, wieloletni sena-
tor i wicemarszałek Senatu RP, Kawaler Orderu 
Orła Białego, członek Rady Stowarzyszenia 
Solidarni2010, nasz wieloletni Przyjaciel i do-
radca -  zmarł 13 lutego w Warszawie.

12 kwietnia 1982 r. pierwsza emisja podziemnego radia Solidarność.
Audycja była słyszalna w dużej części stolicy i stała się sukcesem podziemia: „W połowie programu 
następowała pauza, przed którą poproszono słuchaczy, aby potwierdzili słyszalność: I, oto (...) - wspo-
minali nadający, Zofia i Zbigniew Romaszewscy  -  rozmigotała się cała Warszawa (...). W pobliskich 
domach otwierały się okna, ludzie wybiegali na balkony, wydawali tryumfalne okrzyki. Mniej ważna 
była zawartość audycji, istotne zaś - jak mówił Romaszewski - iż był to dowód że Solidarność żyje, a 
jeszcze może ważniejsze, że potrafi zagrać na nosie generałom”. 
(A. Paczkowski „Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII-22 VII 1983”)

Huta Pieniacka to  jedna z kilku tysięcy miejscowości 
dotkniętych przez pogromy Ukraińców, którzy 
pod pięknymi hasłami walki o suwerenną Ukrainę 
dokonywali czystek etnicznych. 
Hołubione i wychwalane na Ukrainie SS – Galicja, 
OUN, Ukraiński Legion Samoobrony i UPA to 
formacje, które już z racji współpracy z Niemcami 
powinny być napiętnowane.  Pod sztandarami 
walki o Ukrainę wolną i swobodną (piękne hasła) 
dokonywali czystek etnicznych w przerażający 
i najbardziej brutalny sposób. Żadne tortury, 
stosowane przez okupanta z zachodu - Niemców 
czy okupanta ze wschodu – Sowietów, nie miały 

tylu cech brutalności, okropności i perfidii, co 
mordy dokonywane przez Ukraińców.  Co gorsza 
podburzali oni i szczuli na najbliższych, na sąsiadów 
mieszkających obok, w sąsiedniej wsi czy też tuż za 
płotem, na współmieszkańca, który przyznawał się 
do innej nacji lub wyznawał inną wiarę.
Zastanawia mnie ten fenomen i to podłoże społeczne, 
które pozwoliło tamtejszej społeczności tak łatwo 
dać się wmanewrować w podobne okropieństwa, 
ale cóż się dziwić, przecież przykład płynął z góry.
Sami dowódcy, którzy byli osobami światłymi, 
wykształconymi, świadomymi takich pojęć jak  
„ludobójstwo” i „zbrodnia wojenna”, wydawali 

Huta Pieniacka – 70 lat temu
23 lutego w okolicy wsi po krótkiej walce zostają zabici Ukraińcy z SS Galicja.  

28 lutego 1944 r. oddział 4 pułku policji SS Galicja, wspierany przez okolicznych chłopów, 
sotnie UPA i oddział paramilitarny nacjonalistów  

oraz policjantów z Podhorzec, pacyfikują Hutę Pieniacką.  
Ukraińcy dokonali mordu na 1200  mieszkańcach Huty Pieniackiej, majątek ich został zrabo-

wany, a budynki spalone, niejednokrotnie razem z ich właścicielami. 

„Wasza ojczyzna stała się tak znacznie piękniejsza od czasu, gdy pozbyliście się – z naszej inicjatywy, 
muszę powiedzieć – tych mieszkańców, którzy tak często byli brudną plamą na dobrym imieniu Galicji, 
mianowicie Żydów (...). Wiem, że gdybym rozkazał wam zlikwidować Polaków (...) dałbym wam po-
zwolenie dokonania tego, czego i tak pragniecie.”

Tymi oto słowy 70 lat temu Heinrich Himmler zwrócił się w swoim przemówieniu do ukraińskich 
żołnierzy, zgrupowanych w stworzonej przez niego 14 dywizji Grenadierów SS.

Z opublikowanego w ostatnich dniach fragmentów 
raportu archeologów, badających teren katastrofy 
smoleńskiej we wrześniu i październiku 2010, wyni-
ka, iż TU-154M rozpadł się na co najmniej 60 tysię-
cy  kawałków zalegających pod powierzchnią ziemi, 
z których część znaleziono na obszarze znajdującym 
się PRZED miejscem upadku samolotu. Oznacza to, 
że statek powietrzny zaczął się rozpadać w powie-
trzu. Co więcej, tam również odkryto rozdrobnione 
szczątki ludzkie. Przynajmniej część pasażerów 
zginęła więc w wyniku rozerwania samolotu nad 
ziemią. Archeolodzy badali tylko teren ograniczony 
przez Rosjan specjalnymi taśmami. Ponadto stwier-
dzili, iż najwięcej śladów, które powinny zostać pod-
dane badaniu, znajduje się najprawdopodobniej pod 
betonową drogą ułożoną przez Rosjan już w pierw-
szych dniach po katastrofie, rzekomo wyłącznie po 
to, by ułatwić dotarcie ciężkiego sprzętu na miejsce 
upadku samolotu.
W obliczu pojawienia się nowych dowodów na de-
konstrukcję TU-154M PONAD ZIEMIĄ premier 
powinien wznowić pracę komisji badającej przyczyny 
wypadku – stwierdził Antoni Macierewicz.
Jednak Donald Tusk, który od 3,5 roku zna wyniki ba-
dań archeologów, nic w tej sprawie nie zrobił.
Czy chodzi o czas potrzebny na  ukrycie bądź zniszcze-
nie dowodów?
(źródło: Internet)

„Przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu 
tego wypadku na głębokości ponad 1 m i przesiewano ją 
w sposób szczególnie staranny”- wypowiedź minister 
Ewa Kopacz w Sejmie w dniu 29.04.2010 r. – obecnie 
Marszałek Sejmu RP – to słyszała cała Polska.

RAPORT ARCHEOLOGÓW 
POTWIERDZA  

Samolot TU-154M rozpadł się  
w powietrzu

Na kijowskim Majdanie o świcie słychać było 
pieśni rewolucyjne i modlitwy. Według agen-
cji Interfax-Ukraina w ciągu ostatniej doby  
w starciach antyrządowych demonstrantów z 
siłami MSW Ukrainy zginęło ponad 20 osób. 
Przeciwnicy władz przez cały czas starają się, aby 
ściana ognia odgradzała ich od milicjantów, którzy 
w nocy podejmowali próby zdobycia Majdanu. Do 
płonącej barykady dokładane są opony, drewno  
i wszelkie materiały mogące podtrzymywać ogień.
(za Niezależna pl.)
w ciągu dnia w centrum Kijowa zostały zgromadzo-

Rewolucja na Majdanie – Ukraina płonie 
ne wielkie rezerwy milicji i wojsk wewnętrznych. 
Przywieziono bandytów-najemników, którzy działa-
li w jednym szeregu z Berkutem, rzucając kamienie 
w protestujących i byli uzbrojeni w metalowe pręty. 
Działania milicji i wspierających ją bandytów były 
nadzwyczaj okrutne. Jego scenarzyści chcą powtó-
rzyć w Kijowie wydarzenia z 1993 roku z Moskwy  
i na zawsze zasiać strach w sercach Ukraińców, by ci 
nigdy nie pomyśleli o tym, że można przeciwstawiać 
się władzy i występować w obronie swoich praw.
Ale to im się nie uda. 
(Lesia Orobec za: Eurolution.doc)

Kijów we krwi - milicja strzela seriami do wszystkich
9:40 (Niezależna.pl. 20.02.2014)

Mamy wiarygodne informacje, że Wiktor Janukowycz chce 
wprowadzić w najbliższym czasie STAN WYJĄTKOWY  

na Ukrainie 
oświadczyli ze sceny na Majdanie protestujący.

rozkazy, wspierani niejednokrotnie przez 
duchowieństwo, zarówno prawosławne, jak 
i grekokatolickie - błogosławiące „bandyckim 
grupom, które szły mordować i grabić”.
Faktem jest, że informacja o formowaniu dywizji  
i ogłoszenie zaciągu do tzw. 14 SS-Galizien, odbyły 
się w asyście najwyższych oficjeli niemieckich, 
ukraińskich i religijnych.
Hans Frank osobiście przybył do Lwowa, z UCK 
(Centralny Ukraiński Komitet Narodowy) zjawili 
się Wiktor Kurmanowycz i przewodniczący 
Włodzimierz Kubijawycz, ponadto byli obecni: 
szef urzędu dystryktu Otto Bauer, minister spraw 
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Dlaczego „Wiadomości” przemilczały 
krytykę genderowego prawa 
forsowanego przez PO?
Naukowcy w sejmie obnażyli ideologię 
Konwencji ws. przemocy. „To dokument 
typowy dla społeczności militarnej”.
Na początku lutego Parlament Europejski 
(PE) przyjął rezolucję w sprawie 
przeciwdziałaniu  tzw. homofobii, a po 
koniec lutego może zostać ratyfikowana 
Konwencja Rady Europy w sprawie 
przemocy wobec kobiet.
Tzw. Raport Lunacek, wielokrotnie  
odrzucany przez europosłów, tym razem 
powrócił pod obrady PE  w postaci 
Konwencji w sprawie przemocy  a pod 
pozorem walki z dyskryminacją dąży 
do przyznania szerokich uprawnień 
homoseksualistom (środowiskom LGBT) 
w zakresie: adopcji dzieci, zawodów 
pedagogicznych, zawierania tzw. 
związków partnerskich itp.
Rezolucja  między innymi wzywa  
Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) do wykreślenia  zaburzenia 
tożsamości płciowej  z katalogu zaburzeń 
psychicznych a kraje członkowskie  
w konsekwencji do zmiany przepisów 
prawa rodzinnego uwzględniającyvh 
żądania homoseksualistów. W Unii 
Europejskiej takich przywilejów nie 
posiada żadna grupa społeczna!
Dlaczego tak niewiele wiemy  
o forsowanych przez Platformę 
rozwiązaniach, uderzających  
w wolność obywateli i rodzinę? Ponieważ 
informacyjne sito zostało skalibrowane 
na drugorzędne, nic nie znaczące fakty.
Mimo, że 4 lutego w sejmie odbyła 
się ważna, merytoryczna konferencja 
poświęcona Konwencji, w której 
kilkunastu wybitnych prelegentów 
przedstawiło kilkaset miażdżących 
argumentów, obnażających prawdziwe 
oblicze konwencji - w żadnym z głównych 
serwisów informacyjnych nie znalazła się 
o niej nawet  wzmianka. 
Kilkugodzinna merytoryczna debata nie 
pozostawia najmniejszych złudzeń, że 
dokument podpisany pospiesznie przez 
Polskę powinien zostać natychmiast 
wycofany. Tymczasem już pod koniec 
lutego Platforma zamierza go ratyfikować. 
Jeśli Platformie Obywatelskiej uda się 
ratyfikować Konwencję, co ma mieć 
miejsce za trzy tygodnie, musimy się 
liczyć z totalną rewolucją kulturową, 
celem której będzie całkowita 
dekonstrukcja rodziny i moralności.
(Zródło- Internet)

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

„Epokowe Dokonania Polaków” - III cykl wykładów: 
11.03.2014 - prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN) - Odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku: zagrożenia i sukces
Kościół Wszystkich Świętych (dolna sala), Plac Grzybowski (wejście od strony prezbiterium, godz. 18.00
Kontakt: spjn.spjn@gmail.com

Filary Polskości – Andrzej Nowak
11.03.2014 - Juliusz Słowacki i Józef Pilsudski
Dom Pielgrzyma AMICUS (przy kościele św. Stanisława Kostki), ul Hozjusza 2, stacja METRA  
Plac Wilsona, godz.18

Najbliższe wykłady:

Z okazji NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
obchodzonego 1 marca Solidarni2010 zapraszają

01.03.2014 - W programie pokaz filmów: „Jeszcze się Polska o nas upomni”, „Komendant Olech”, 
„Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”, „Kryptonim Orzeł”, „Czy warto było tak żyć”, „Sny stracone. Sny 
odzyskane”, „Kwatera Ł”.
Centrum Kultury, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9 , sala konferencyjna(II piętro), godz. 12.00 - 18.00
Szczegółowe informacje:
http://www.solidarni.waw.pl/2014/GrodziskMaz/I-Grodziski-Maraton-Filmowy_o_Zolnierzach-Wykletych.html
http://www.tugrodzisk.pl/aktualnosci/maraton-filmowy-o-zolnierzach-wykletych-w-grodzisku-mazowieckim/

Solidarni2010 w dniu 23 lutego inaugurują odchody NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH obchodzonego 1 marca  spotkaniem z Żołnierzem Oddziału 
„Zapory” p. Zbigniewem Matysiakiem ps. „Kowboj” oraz dr Ewą Kurek, autorką książek o 
Zaporczykach. W programie: wspomnienia „Kowboja” o Zaporze i walce jego oddziału, prezentacja 
fragmentów filmu „Major Zapora’ w reż. E. Kurek. Po spotkaniu będzie możliwość kupna książek dr 
E. Kurek. Centrum Prasowego „Foksal”, Warszawa ul. Foksal 3/5,  godz. 16.00

I Grodziski  i III Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych

02.03.2014 - W programie pokaz filmów: „Jeszcze się Polska o nas upomni”, „Wołyniak”, „Zagończyk, 
„Samoobrona Ziemi Grodzieńskiej”, „Komendant Olech”, „Uskok”,  „Burta”, „Kryptonim Orzeł”, 
„Podkowa”, „Dywizja nastolatków”, „Ostatni”, „Andrzej Kiszka”, „Czy warto było tak żyć”. 
Dom Dziennikarza, siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Warszawa, ul. Foksal 3/5, 
Szczegółowe informacje:       godz. 12.00 - 20.00 
http://www.solidarni.waw.pl/2014/Warszawa/III-Warszawski-Maraton-Filmowy_o_Zolnierzach-Wykletych.html
WSTĘP WOLNY !

wewnętrznych dr. Ludwig Losacker, dowódca SS  
w dystrykcie Fritz Katzman, gen A. Krauss.
Po zebraniu w starostwie w intencji powołania do 
życia tej przestępczej dywizji zostało odprawione 
nabożeństwo w katedrze św. Jura, celebrowane 
przez biskupa Josyfa Łobodycza oraz ks. Wasyla 
Łabę.
W okresie istnienia dywizji posługę prowadziło 
12 kapelanów obrządku grekokatolickiego, 
zatwierdzonych przez metropolitę Andrieja 
Szeptyckiego.
Obecne dążenie Ukraińców do przyłączenia  
do Unii Europejskiej jest w zasadzie walką o zrzucenie 
jarzma sowieckiego, o rzeczywistą wolność  
i suwerenność Ukrainy. 
Trudno jest budować przyszłość, nie rozliczając 
przeszłości. Jakże kojąco dla potomków ofiar 
ludobójstwa sprzed 70-laty i dla spadkobierców 
tamtych strasznych wydarzeń zabrzmiałyby słowa:  

„to nasza wina, nie przez nas popełniona, ale ciąży 
na sumieniu Ukrainy, prosimy o przebaczenie”.
Chyba od tego warto by zacząć odnawiać wzajemne 
zaufanie. 
Nie znam i nikt chyba jeszcze nie zna losów Majdanu 
i nikt nie wie, jaka z tego środowiska wyłoni się 
opcja polityczna. Mniemam, że tym razem przejmą 
władzę ludzie, którzy pragnąc dobra Ukrainy,  
będą zdolni oddzielić ziarno od plew i w historii,  
i w teraźniejszości, a pomniki  „bohaterów” winnych 
ludobójstwa na Kresach nie będą więcej budowane.
Chciałbym też widzieć polskich polityków 
i historyków działających na polu godnego 
upamiętnienia ofiar mordów na Kresach.
Pewien aktywista ukraiński z Majdanu powiedział: 
„Majdan jest otwarty i można na nim wypowiedzieć 
różne kwestie, dla wielu kontrowersyjne”.
A więc - czekamy … Test został rozpoczęty? - (GP)  

c.d. Huta Pieniacka – 70 lat temu
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