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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...” 

Główne wnioski naukowców  
z Konferencji Smoleńskich:

1.Smoleńska brzoza była złamana  
już pięć dni przed katastrofą

2. Zniekształcenia wraku świadczą o eksplozji
3. Rozmieszczenie szczątków  

Tu-154 wskazuje na wybuch w powietrzu
4. Na miejscu katastrofy znaleziono  

substancje wybuchowe
5. Dane z czarnych skrzynek  

zostały zmanipulowane
6. Po katastrofie zmieniano  
wygląd wraku i wrakowiska

7. Nie przeprowadzono sekcji zwłok ofiar                                                 
8. Umowa Tusk–Putin  

naruszała polskie interesy
9. Komisja Millera działa nielegalnie

10. Na naukowców badających katastrofę 
wywierane są naciski

11. Mainstreamowe media przyczyniły się  
do utrwalenia kłamstwa smoleńskiego

Smoleńsk

UKRAINA
21 listopada 2013 roku.
Demonstracje na Ukrainie zapoczątkowane 
wstrzymaniem przez Wiktora Janukowycza pro-
cesu przystąpienia Ukrainy do UE przerodziły 
się w trwający trzy miesiące rewolucyjny Majdan 
Niepodległości - protest przeciwko zbrodniczym 
działaniom władz.
Na Majdanie przebywa ciągle od kilkudziesięciu 
do miliona ludzi. Majdan uzbrojony w drewniane 
pałki, koktajle Mołotowa, pierścień ognia i deter-
minację odzyskania suwerenności trwa, pomimo 
haniebnych, bandyckich ataków milicji, wojska  
i rosyjskich snajperów.
Na terenie całej Ukrainy niszczone są pomniki 
Lenina.
W najtragiczniejszym od początku protestów 
dniu, liczba zamordowanych wzrasta do ponad 
setki a rannych jest ponad półtora tysiąca.
Rozmowy przedstawicieli UE, Rosji, władz 
Ukrainy i opozycji doprowadzają do podpisania 
porozumienia – przedstawiciel Rosji nie składa 
podpisu.  Protestujący na Majdanie porozumie-
nie przyjmują chłodno.
Następuje rozłam w Partii Regionów. Rada 
Najwyższa Ukrainy działa błyskawicznie; przy-
wraca Konstytucję z 2004 r., obala prezydenta 
Wiktora Janukowycza, termin przeprowadzenia 
wyborów prezydenckich ogranicza do 25 maja, 
a nie do końca roku jak przewidywało podpisane 
porozumienie.

23 lutego 2014 roku.

Do pełnienia obowiązków prezydenta zostaje 
upoważniony przewodniczący Rady Najwyższej 
Ukrainy.
Red. Ewa Stankiewicz - prezes Stowarzyszenia 
Solidarni2010 przemawiając do ludzi Majdaniu, 
w nawiązaniu do wypowiedzi min. Sikorskiego 
- słusznie powiedziała: „Przepraszamy za wy-
powiedź Sikorskiego to był wykwit chamstwa i 
bufonady, kto upoważnił go do dawania gwaran-
cji Janukowyczowi do końca roku”.
Wygląda na to, że Sikorski pod auspicjami UE 
próbował stworzyć Janukowyczowi kwadratowy 
stół i grubą kreskę na wzór działań nieżyjącego 
już premiera Mazowieckiego. Gdyby Najwyższa 

Rada Ukrainy przyjęła rozwiązania proponowa-
ne przez doradców europejskich, to Janukowycz 
miałby spokój nie tylko do końca roku, ale do 
końca życia. Taki sam spokój, jaki ma Jaruzelski. 

2 marca 2014 roku

Rosja próbuje przejąć Krym.

Naród Ukraiński, oprócz determinacji odzyska-
nia niepodległości, zachowania suwerenności  
i niepodzielności swojego terytorium przejawia 
niezwykłą odporność na dezinformację medialną 
oraz ograniczone zaufanie wobec opozycji.

POLSKA
Hanna Gronkiewicz Waltz - solidaryzujemy się 
z Ukrainą, dlatego Pałac Kultury i Nauki dawniej 
pałac im. Józefa Stalina będzie oświetlany na 
kolor niebieski i żółty (barwy narodowe naszego 
sąsiada) codziennie aż do odwołania.
Hanna Gronkiewicz Waltz - odnawia pomnik 
,,czterech śpiących”, po uprzednim uzyskaniu 
zgody ambasady Rosji. Takim działaniem soli-
daryzuje się z naszym okupantem, który posta-
wił go w naszym imieniu. Próbuje za wszelką 
cenę ponownie umieścić ten monument na Placu 
Wileńskim w Warszawie, mimo deklarowanego 
sprzeciwu Polaków.
Premier Donald Tusk w końcu uznał, że za wyda-
rzenia w Kijowie odpowiada Janukowycz. Jeszcze 
do niedawna publicznie twierdził: ,,Władzy nie 
oddamy bez walki”. Zauważył zapewne też, że 
Majdan to nie gruba kreska i wszyscy bandy-
ci rządzący krajem zostaną rozliczeni, mimo 
że zostali wybrani w wyborach demokratycz-
nych.                                                                                                                                 
Wygląda na to, że ruchy wolnościowe i de-
mokratyczne przesuwają się z kontynentu afry-
kańskiego w naszym kierunku. W końcu może 
do nas też dotrze demokracja bezpośrednia na 
wzór demokracji ateńskiej, która znacznie lepiej 
radziła sobie z korupcją i grabieżą majątku na-
rodowego od współczesnej pseudo- demokracji 
europejskiej. Czy rozprzestrzenienia „Majdanu” 
mogą obawiać się rządzący w Moskwie, Mińsku, 
Warszawie?

„Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze 
państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj,  

na Polskę!  
Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO 

i UE zakończy okres Rosyjskich apetytów.  
Okazało się, że nie, że to błąd”. (Śp. Lech Kaczyński)

W 2008 roku Putin przeszkodził przedstawieniu przez NATO planu członkostwa  
dla Gruzji i Ukrainy, a kilka miesięcy temu udało mu się  

uniemożliwić Ukrainie podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE.

 - Niezłomnych Bohaterów, którzy po 25 la-
tach wolnej Polski nadal nie mają własnych 
grobów, a ich oprawcy i kaci pozostali  bez-
karni.   Stowarzyszenie Solidarni2010 podpi-
suje się pod apelem Fundacji „Łączka”  i wzy-
wa polskie władze  o  utworzenie  Panteonu  
Bohaterów  Narodowych  na  terenie  Cmentarza 
Powązkowskiego,  w  miejscu,  w którym ma-
sowo w dołach  śmierci zakopywano  polskich  
Bohaterów. Tzw. „Łączka” należy się tym, którzy 
zginęli z rąk komunistów!
Portal Solidarni2010 

Z inicjatywy śp. Janusza 
Kurtyki i śp. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego od 2011 roku 
obchodzimy Narodowy  Dzień  
Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych
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Na to pytanie odpowiadamy za każdym razem 
twierdząco, stojąc przy urnie wyborczej. Czy 
jednak za każdym razem jest to prawda? Czy to 
rzeczywiście JA GŁOSUJĘ i podejmuję suweren-
ną decyzję o wyborze jednego spośród wielu kan-
dydatów, czy może - stawiając krzyżyk przy wy-
branym nazwisku - tylko potwierdzam polityczne, 
koteryjne powiązania tych samych polityków?
Dalej - czy nie jestem już może zmęczony tymi 
samymi twarzami polityków w wielu przypadkach 
skompromitowanych lub co najmniej nie spełnia-
jących naszych oczekiwań - moralnych, etycz-
nych, programowych...? 
Niemal przy okazji każdej dyskusji w gronie ro-
dziny czy wśród znajomych pojawia się wątek po-
lityczny z podtekstem, na kogo głosować. Niemal 
zawsze wychodzimy z tych rozmów rozczarowani.  
Podziały w społeczeństwie pogłębione w wyniku 
wydarzeń z ostatnich 4 lat ugruntowały postawy 
wielu wyborców. Z drugiej strony część osób cał-
kowicie rozczarowała się sceną polityczną i ma-
nifestuje to rezygnacją z czynnego prawa wybor-
czego. Czy słusznie? Czy dzięki temu coś zdołają 
udowodnić, czy ta manifestacja do kogokolwiek 
dotrze i czy zostanie odpowiednio zinterpretowa-
na? Częściowo tak - wielu socjologów wskazuje 
zmniejszenie frekwencji wyborczej, jako niebez-
pieczne zjawisko społeczne. Jednak czy sami zain-
teresowani politycy..., czy też raczej politykierzy, 
bo takich jest przewaga w organach elekcyjnych, 
zmienią swoją postawę. Z moich spostrzeżeń wy-
nika, że raczej nie. 
Co więcej, jestem przekonany, że dla wielu z nich 
taka sytuacja jest obojętna, a nawet im odpowiada. 
W końcu w ich interesie jest wycofanie jak naj-
większej liczby wyborców (i współ-kandydatów 
- konkurentów) z życia publicznego, zniechęca-
jąc ich nie tylko do korzystania z czynnego, ale 
także z biernego prawa wyborczego. Działania  
te są wprowadzane w życie już na poziomie lokal-
nych komitetów. 
Cynicznym jest, więc deklarowanie (podczas 
spotkań z publicznością, także ze swoim żela-
znym elektoratem) chęci poszerzania organizacji 
o młodych, aktywnych, gdy rzeczywiste działania  
są zgoła odmienne. (cdn. w nr. 4 BNS)
michals212, Warszawa

SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO:
18.03.2014 r. godz. 17.00 - prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) – Gloria Victis. Pamięć i tradycja 
Powstania Styczniowego w II Rzeczypospolitej
Budynek Sejmu RP, Sala Kolumnowa,  Kontakt – Zgłoszenie uczestnictwa: spjn.spjn@gmail.com

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

Filary Polskości – Andrzej Nowak
08.04.2014 r. godz.16.30 - Juliusz Słowacki i Józef Pilsudski
Dom Pielgrzyma AMICUS (przy kościele św. Stanisława Kostki), ul Hozjusza 2, stacja METRA  
Plac Wilsona, (UWAGA: temat wykładu może ulec zmianie - www.popieluszko.net.pl)

Najbliższe wykłady:

Tak określił się sam Donald Tusk w miesięczniku 
„Znak” ( nr.11/12 z 1987 r.), który ogłosił ankietę na 
temat: „Czym jest polskość?”. Wywody Tuska budzą 
konsternację, bo – jak wyznał: ”Polskość to nienor-
malność – takie skojarzenie narzuca mi się z bolesną 
uporczywością, kiedy dotykam tego niechcianego te-
matu. Polskość wywołuje u mnie niezmiennie odruch 
buntu: historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co 
jeszcze, wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie 
mam specjalnej ochoty dźwigać” O, właśnie – jeśli 
to brzemię tak mu jest niemiłe, dlaczego zatem przy-
jął urząd premiera polskiego rządu? I marzył jeszcze  
o prezydenturze? Jeśli owa polskość wywołuje  
u niego nawet odruch buntu, nie powinien w ogóle 
zajmować się sprawami Polski! Donald Tusk jest 
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, studiował 
tam historię – aliści nie zakończył studiów pracą ma-
gisterską. Kolejny to przypadek, gdy do fotela prezy-
denta aspirowałby absolwent bez tytułu naukowego. 
Czy to znamię tej epoki po zdziesiątkowaniu polskiej 
inteligencji?
Pan Tusk uważa się za historyka, ale o na-
szych dziejach niewiele sensownego potrafi po-
wiedzieć. Oto inny fragment jego wynurzeń: 
„Polskość jako zadany temat…Wydawałoby 
się tylko usiąść i pisać. A tu pustka, tylko gdzieś  
w oddali przetaczają się husarie i ułani, powstańcy 
i marszałkowie, majaczą Dzikie Pola i Jasna Góra, 

dziejowe misje, polskie miesiące, zwycięstwa i klę-
ski. Zwycięstwa?” Koniec cytatu.
Jak na dojrzałego obywatela są to więcej niż ogól-
niki, a jak na historyka czy studenta historii są to 
raczej wyobrażenia małego Jasia ze szkoły podsta-
wowej. I tyle ma do powiedzenia o naszych dziejach 
absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego? A co 
uzasadnia ironiczny ton w jego słowach? Przecież 
to dzięki owym husarzom, ułanom, powstańcom 
czy marszałkom dzisiaj możemy odpowiadać na po-
dobne ankiety! Bez nich - co byłoby z polskością? 
Czy bez Jasnej Góry, która tylko majaczy Donaldowi 
obok dalekich Dzikich Pól, na Kresach, czasem od-
stępowanym Tatarom na wypas ich trzody. Czy pan 
Tusk nie szanuje heroizmu chorągwi broniących 
granic, nie oddaje czci bohaterskim obrońcom Jasnej 
Góry? Tam właśnie wygrano wojnę ze Szwedami, 
tam przekuto morale Polaków walczących z poto-
pem. Pan Tusk kpi sobie też z „polskich miesięcy”, 
niestety częściej związanych z tragediami, których 
nie szczędziła nam Historia. Ta postawa graniczy  
z ogromną antypatią wobec Polski, a jej zwycięstwa 
opatruje on znakiem zapytania. (cdn. w nr. 4 BNS)
Marek Baterowicz, Australia 
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Audycje Radia Solidarni w Radiu Wnet  -  piątki godz. 19.00 (http://www.radiownet.pl/) 

Wkrótce: wykłady Marka Dyżewskiego w 5-częściowym cyklu „Muzyka wpisana w los narodu - 
historie Polski i Polaków, jakich nie znacie”

Z cyklu - Z DALEKA LEPIEJ WIDAĆ… – MAREK BATEROWICZ:  

POLAK ROZŁAMANY - cz. 1

Pomorze urządza Dzień Kobiet dla Rosjan. 
Będą promocje i darmowy autobus.
To niestety nie żart... Promocje i zniżki w kilkudziesię-
ciu sklepach, hotelach i restauracjach, ośrodkach SPA,  
a nawet darmowy autobus z Kaliningradu do Trójmiasta 
czekają na Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego w naj-
bliższy weekend 8-9 marca w związku z Dniem Kobiet.
Na najbliższy weekend ok. 60 sklepów, restauracji, ho-
teli, ośrodkach SPA, głównie w Trójmieście, przygoto-

wało dla odwiedzających z Obwodu Kaliningradzkiego 
szereg promocji i zniżek. Centrum handlowe z Gdyni 
zorganizuje dla Rosjan w sobotę i niedzielę darmowy 
autobus z Kaliningradu w dwie strony.
Przypomnijmy, że w obwodzie kaliningradz-
kim rozpoczęły się manewry wojskowe, a kil-
ka dni temu Rosja napadła zbrojnie sąsiada 
Polski. Czy to nowa strategia BBN?
(za Niezależna.pl)

Czy głosuję? cz. 1

Autor artykuł był działaczem i aktywistą partii, dziś uważanej 
za opozycyjną. Decyzja o relegowaniu z partii nie został uza-
sadniona. Organ odwoławczy natomiast nie rozpatrzył odwo-
łania, ponieważ wpłynęło ono do wiceprzewodniczącego, a nie 
do przewodniczacego, tego organu. Tak wyczerpał się termin do 
złozenia odwołania.

Polskie Lasy – Chrońmy Polskie Lasy – do 
1 marca 2014r. rozsegregowano, sprawdzo-
no i policzono – 794. 985 podpisów pod re-
ferendum w sprawie przyszłości PGL - Lasy 
Państwowe i Polskiej Ziemi.

Marek Baterowicz - ur. 4.03.1944 roku w Krakowie – polski 
pisarz, poeta, publicysta, romanista, tłumacz poezji portugal-
skiej i włoskiej.  Od maja 1985 r. na emigracji, od sierpnia 
1987 r. mieszka w Sydney w Australii

Wydarzenia:


