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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...” 

Odpowiedzi premiera Donalda Tuska
na pytanie, kiedy - zgodnie z zapowiedzią - podsumuje teorie, które poja-
wiły się ws. katastrofy smoleńskiej:
1. „Jeśli chodzi o mój komentarz, który zapowiedziałem wobec tych niesto-
sownych, a czasami łajdackich sugestii i wypowiedzi pana Macierewicza 
i jego współpracowników w komisji, chciałem na to szybko zareagować, 
ale po śmierci Tadeusza Mazowieckiego uważam, że atmosfera jest abso-
lutnie nie po to, żeby wdawać się w tę polemikę.”
2. „Dobrze się do tego przygotujemy, na pewno ta ocena pracy tego zespo-
łu zostanie przedstawiona, wybaczcie, że trochę czasu będziemy jeszcze 
potrzebowali” - dodał. Zaznaczył, że nie chce dokonywać podsumowania 
po to, by „wzbudzać jakieś konfrontacyjne sytuacje”.
3. „Naprawdę nie jestem zainteresowany bijatyką w sprawie Smoleńska, 
ale - szczerze powiedziawszy - mam dosyć, kiedy słyszę bzdury niepo-
ważnych ludzi, które jednak spowodowały bardzo poważny problem emo-
cjonalny i polityczny dla wielu milionów Polaków” - mówił szef rządu. 
Dlatego, dodał, będzie starał się to „metodycznie wyjaśnić”.

Bezradna SKW nie dowiedziała się o przebudowie  
saloniku nr 3 w Tu-154, dokonanej cztery dni przed 

katastrofą w Smoleńsku.
Fakty:
1. W dniu  6 kwietnia 2010 r. dokonano przebudowy saloniku nr 3 – przed 
przebudową mieścił - 8 pasażerów, po przebudowaniu -18.
2. Osoby - w tym ministrowie, posłowie i dowódcy wojskowi - przebywające 
w tej części maszyny odniosły największe obrażenia.
3. Samolot nie został gruntownie sprawdzony po tej przebudowie.
4. W dniu 8 kwietnia 2010 r. tupolew, lecąc z Pragi, zderzył się z ptakiem.
5. W dniu 9 kwietnia 2010 r. naprawiano w nim osłonę radaru. 
6. W dniu 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleńskiem samolot rozleciał się w po-
wietrzu – wszyscy zginęli.
Wątpliwości:
Senatorowie PiS skierowali pytania do doktora Laska i prokuratora Seremeta 
w sprawie okoliczności tajemniczej naprawy tupolewa w przeddzień katastro-
fy. Chcieli się dowiedzieć:
• kto i w jakich okolicznościach stwierdził, że doszło do kolizji z ptakiem
• dlaczego samolot nie zawrócił do Pragi
• czy to było zgodne z procedurami bezpieczeństwa
• kto dokonywał tej naprawy
• kto wyznaczył ekipę do naprawy
• czy jakieś służby państwowe tę naprawę nadzorowały
Odpowiedzi:
1. Raport Komisji Millera na s. 33 lakonicznie podaje, że 8 kwietnia 2010 r. 
tupolew, lecąc z Pragi,  zderzył się z ptakiem, w związku z czym 9 kwietnia 
2010 r. dokonano naprawy osłony radaru. Naprawy dokonywał nieprze-
szkolony personel, co komisja uznała za nieprawidłowość.
2. Doktor Lasek odesłał do treści raportu i załączników. 
• Stwierdził, że kolizja z ptakiem to nic takiego i o dalszym locie decydował 
pilot. 
• Dodał, odwołując się również do raportu komisji, że „wystąpienie powyż-
szej niesprawności nie miało wpływu na katastrofę…”.
• Problem nadzorowania naprawiających tupolewa -  doktor Lasek przemil-
czał.
3. Prokurator Artymiak (w imieniu prok. Seremeta) poinformował, że:
• prawidłowość  naprawy tupolewa z 9 kwietnia jest przedmiotem śledztwa
• personel dokonujący tej naprawy został przesłuchany. 
• kwestia nadzoru nad naprawą przedmiotem śledztwa nie jest,
• będzie przedmiotem śledztwa, jeżeli się ujawnią jakieś okoliczności wska-
zujące na niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych
Podsumowanie.:
Sprawa jest poważna: jeśli ktoś majstruje przy samolocie, którym nazajutrz 
ma lecieć prezydent Rzeczypospolitej, to należałoby oczekiwać, że służby 
Rzeczypospolitej taką naprawę nadzorowały.
• Przez cztery lata nie zbadano wątku nadzorowania remontu tupolewa, więc 
jak mają się ujawnić jakieś okoliczności wskazujące na niedopełnienie obo-
wiązków przez funkcjonariuszy publicznych ?
• SKW jest  od zdobywania informacji dotyczących bezpieczeństwa wojsko-
wego państwa, a nie od „bycia informowaną”.

Najwyższy czas postawić pytanie – czy doszłoby do napaści na Ukrainę, do zagrożenia bezpieczeństwa 
naszego regionu, gdyby wsparta przez Zachód Polska dotarła do prawdy o 10 kwietnia 2010 r.?  

Jeśli katastrofa smoleńska była zbrodnią, to znaczy, że była po prostu etapem odtwarzania  
sowieckiej strefy wpływów, a teraz widzimy kolejną odsłonę tego planu. Nieostatnią (GP z 05.03/14)

Kolejna odsłona smoleńskiej groteski

Odpowiedź premiera Donalda Tuska 
na pytanie o jego zdjęcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, 
które miało zostać wykonane po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia  
2010 r. - przedstawiające lekko uśmiechniętego premiera Tuska z zaci-
śniętymi pięściami -  opublikowane na okładce tygodnika „wSieci”:
- „Na żadne pytania dotyczące tygodnika „w Sieci” nie będę odpowiadał, 
bo uważam się za człowieka przyzwoitego, staram się unikać ludzi nie-
przyzwoitych i miejsc nieprzyzwoitych, i wychodzi mi to w życiu. Nie 
będę komentował niczego, co prezentuje nieprzyzwoity tygodnik.”

Czy Głosuję? cz.2   
Komu służy niska frekwencja
Komu służy niska frekwencja  oraz rezygnacja z udziału w życiu społecz-
nym jak największej części społeczeństwa, zarówno na poziomie lokal-
nym, jak też krajowym. 
Warto w tym momencie podkreślić kilak istotnych cech:
- zawsze ktoś zostanie wybrany bez względu na frekwencje wyborczą
- niska frekwencja daje szanse grupom, które posiadają nawet niewielki tzw. 
„twardy elektorat” (szczególnie dotyczy to grup o poglądach radykalnych)
- osoby wycofane z życia społecznego coraz mniej interesują się polityką, 
w efekcie nie głosują w ogóle lub głosy oddają tendencyjnie, np.; na tzw. 
„jedynki”, na „ostatnich”, według nr kandydata na liście - zależnie od dnia 
miesiąca, rzadziej na „dwójki”, prawie w ogóle nie głosują na pozostałych. 
Podobnie dzieje się z osobami niemającymi swoich kandydatów, którzy 
uważają, że głosują na program konkretnej partii politycznej - tak, jakby to 
partie polityczne miały dotrzymywać obietnic wyborczych, a niewybra-
ni kandydaci. Tak samo czynią osoby, które wyniosły kulturę polityczną 
z okresu PRL, kiedy to w ogóle nie skreślano kandydatów zostawiając tę 
decyzję organom partyjnym ustawiającym kolejność na liście do głosowania 
(cdn. w nr. 6 BNS) michals212, Warszawa

Autor artykuł był działaczem i aktywistą partii, dziś uważanej za opozycyjną. Decyzja o relego-
waniu z partii nie został uzasadniona. Organ odwoławczy natomiast nie rozpatrzył odwołania, 
ponieważ wpłynęło ono do wiceprzewodniczącego, a nie do przewodniczacego, tego organu. 
Tak wyczerpał się termin do złozenia odwołania.
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SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO:
08.04.2014 godz.17,00 -  Prof. Jolanta Sikorska-Kulesza (UW) – Dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej a 
Powstanie Styczniowe na Litwie i Rusi. Budynek Sejmu RP, Sala Kolumnowa, godz. 17.  
     Zgłoszenie uczestnictwa: spjn.spjn@gmail.com

Najbliższe wykłady:

Pan Tusk kpi sobie też z „polskich miesięcy”, nie-
stety częściej związanych z tragediami, których 
nie szczędziła nam Historia. Ta postawa graniczy z 
ogromną antypatią wobec Polski, a jej zwycięstwa 
opatruje on znakiem zapytania. Z ironią mówi też 
o dziejowych misjach Rzeczypospolitej, jakby nie 
wiedział, że prawie każdy naród kieruje się jakąś 
misją, spełnianą z mniejszym czy większym po-
wodzeniem.
Przytoczmy jedynie Portugalię, kiedyś rywalkę 
Hiszpanii w kolonizowaniu świata. Poczucie tej 
misji Portugalczycy rozbudowali w XVII-tym 
wieku w piękną doktrynę, a według niej Portugalia 
miała być przewodnią siłą w narodzinach impe-
rium Ducha Świętego o wymiarach globalnych. 
Władza w tym imperium opierałaby się nie na 
przemocy, ale na pierwiastku duchowym, krze-
wiąc pokój, tolerancję oraz przynosząc ostatecz-
ny triumf dobra nad złem. Historycy nie szydzą 
z tej misji, piszą o niej rozprawy. Natomiast pan 
Tusk, absolwent wydziału historii, kpi sobie z mi-
sji Rzeczypospolitej, która przecież unikała agresji 
czy zaborów, woląc pokojową unię ze swymi są-
siadami. Nie zagarnęła nawet Prus, do czego miała 
wszelkie prawo, kontentując się hołdem. I był to 
błąd kardynalny, jak przekonaliśmy się po stule-
ciach. Jaka szkoda, że Jan Sobieski musiał iść pod 

Wiedeń zamiast na Królewiec...
Nic nie uzasadnia szyderstw z misji 
Rzeczypospolitej. A stanowczy protest budzi szar-
ża Tuska na rzekome stereotypy ( naprawdę chodzi 
tu o nośniki tradycji, do których każdy naród ma 
prawo), a które – jak narzeka Tusk – towarzyszą 
nam niemal od urodzenia, wzmacniane literaturą 
czy powszechnymi resentymentami. Dużą perfi-
dią – a może naiwnością - jest wyciąganie resen-
tymentów, bo czy nieukończony magister może 
wiedzieć, iż całą planetą trzęsie krzyżówka resen-
tymentów? Od najdawniejszych czasów to one 
tworzyły trzon wzajemnych relacji. I nie jest to 
wyłącznie jakaś polska cecha. A często będąc ofia-
rą najazdów, także zaborów, eksterminacji czy de-
portacji, mamy niestety realne podstawy, a nawet 
uzasadnienie dla tych resentymentów. Tym bar-
dziej, że niektórzy sprawcy nie chcą potem uznać 
tych zbrodni za ludobójstwo, jak w przypadku 
Katynia, chociaż podczas procesu w Norymberdze 
prokuratura sowiecka uznawała tę zbrodnię za lu-
dobójstwo! Oczywiście, ponieważ wtedy Moskwa 
próbowała przenieść winę na Niemców…
Marek Baterowicz, Australia 
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Muzyka wpisana w los narodu - historie Polski i Polaków, jakich nie znacie” – Marek Dyżewski
- cykl 5 wykładów;
12.04.2014r. (sobota) godz.16,00 – Muzycy polscy Janowi Pawłowi II – wykład 2.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ul Foksal 3/5, sala na I piętrze

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

POLAK ROZŁAMANY - cz. 2

Czy „nawrócenie” Tuska na rusofobię jest praw-
dziwe, skoro jeszcze nie tak dawno...
• Rząd III RP zainteresował się kijowskim 
Majdanem dopiero wtedy, gdy pojechał tam 
Jarosław Kaczyński.
• Rząd III RP w grudniu 2013 r. nie miał świadomo-
ści realiów rosyjskiej polityki, mimo że (bez rzeki 
informacji wywiadowczych) miał ją lider opozycji.
• Donald Tusk we wrześniu 2009 r. i w lutym 
2010 r. dał się rozegrać Putinowi ws. rozdziele-

nia wizyt, mimo wyraźnych sygnałów śp. Lecha 
Kaczyńskiego, że mamy do czynienia z wrogim 
działaniem Putina.
• Polski premier z prezydentem  przez ostatnie 4 lata 
w sprawie smoleńskiej we wszystkim ustępowali 
Rosji - wbrew zdrowemu rozsądkowi, polskiemu 
interesowi stanu, honorowi polskiego wojska, lotnic-
twa, wbrew prawu i standardom międzynarodowym.
• Rząd III RP od sierpnia 2008 r., gdy padły  
w Gruzji pamiętne słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, 

nie był w stanie zrozumieć wagi tego ostrzeżenia.
• Rząd III RP ślepo zaufał Władimirowi Putinowi 
mimo wszystkich dotychczasowych dowodów na 
to, że to bandyta znany z mordu czeczeńskiego i wy-
sadzania budynków mieszkalnych w Moskwie.
• Czy rzeczywiście Radosław Sikorski - wbrew 
temu, co głosił w sejmowym exposé – nie miał 
świadomości, że o żadnej „demokratyzacji Rosji” 
praktycznie nigdy nie mogło być mowy?

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

Audycje Radia Solidarni w Radiu Wnet  -  piątki godz. 19.00 (http://www.radiownet.pl/) 

Uczczenie Ofiar zbrodni 
katyńskiej jest sprawą honorową 

dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeśli chcemy, aby zawołanie „Bóg 
- Honor - Ojczyzna” nie było tylko 

historią, potrzebujemy chronić 
naszą narodową tożsamość.

To jest wstęp nagłaśniający akcję,
w której polską Radę Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa oraz polskiego Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego polskie społeczeń-
stwo prosi, o obecność oficjalnej polskiej dele-
gacji w Katyniu w rocznicę zbrodni na ponad 20 
tysiącach Polaków.
Ponieważ,
„Rząd wciąż pracuje nad planami uroczystości 
rocznicowych, ale z naszych informacji wynika, 
że w tej chwili wyjazd do Rosji nie jest brany 
pod uwagę.
– Na tym etapie nie zgłaszano takich zapotrzebowań – 
tłumaczy „Rz” minister kultury Bogdan Zdrojewski, 
którego resort zwykle organizował rocznice.
Organizacją obchodów rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej za granicą, jeszcze przed katastrofą, 
zajmowała się Rada Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa.
W tym roku nie planuje ani pielgrzymki rodzin 
ofiar, ani nawet skromnej delegacji.” - donosi 
Rzeczpospolita.
Następnie czytamy, że „oficjalny program obchodów 
podała nam tylko Kancelaria Prezydenta. Wieniec od 
prezydenta zostanie złożony na Powązkach i pod tabli-
cą przy Pałacu Prezydenckim. W kaplicy prezydenc-
kiej mszę świętą odprawi kard. Kazimierz Nycz. (...) 
Sekretarz rady Andrzej Kunert tłumaczy dzienni-
kowi, że instytucja „nie wyrobi się organizacyjnie”  
z przygotowaniem uroczystości rocznicowych w Rosji,  
z uwagi na nagromadzenie innych okrągłych rocznic.”
(za Magdalena Korzekwa Polish Campaigns Manager)

Akcję rozpoczęto 17 marca br. -   
do 2 kwietnia w kampanii  

uczestniczyło ponad
17 tys. osób – z 20 tys. potrzebnych.

Pan premier nie twierdzi już, że „polskość to nienormalność”, tylko ze swoim ministrem spraw 
zagranicznych nawraca się na wyśmiewaną do niedawna ideę jagiellońską.

Cóż, mimo radości z każdego nawróconego grzesznika mam nadzieję, iż pamięć narodu nie okaże się tak 
słaba, że wszystkie słowa i czyny zostaną zapomniane.

Wajcha została przełożona, ale wajchowi zostali.


