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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...” 

ODDAJCIE NAM ANNĘ WALENTYNOWICZ!
Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010 podjął uchwałę, w której wyraził solidarność z Rodziną śp. Anny 
Walentynowicz w jej dążeniu do wyjaśnienia, co stało się z ciałem Legendy „Solidarności”.
Prokuratura Wojskowa odrzuciła kilkanaście wniosków dowodowych w tej sprawie, a prokurator generalny 

Andrzej Seremet odpowiedzialnością za zamianę ciał obarczył rodzinę.
Do tej pory Janusz Walentynowicz i jego syn nie wiedzą, gdzie spoczywa ich Mama i Babcia.

Zarówno przed, jak i po 10 kwietnia miały miejsce 
różne interesujące zdarzenia. Myślę, że warto do 
nich powrócić i choć przez chwilę się zastanowić.
2007 – Premier Tusk w swoim pierwszym expose 
ogłasza nowe otwarcie w kontaktach z Federacją 
Rosyjską: „Jestem zadowolony, że sygnały ze stro-
ny naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że 
także tam dojrzewają do tego [do dobrej zmiany] 
poglądy”.
2008 – Minister Spraw Zagranicznych Radosław 
Sikorski powtarza w Sejmie, że rząd będzie „współ-
pracować z Rosją taką, jaka ona jest”.
07.2008 – Rząd Tuska ponownie negocju-
je z Amerykanami w sprawie instalacji Tarczy 
Antyrakietowej.  Chodzi o uzyskanie „wymiernego 
wsparcia USA dla modernizacji polskich sił zbroj-
nych”. Wysuwanie nowych postulatów Amerykanie 
odbierają jako chęć storpedowania przygotowywa-
nej umowy, ostatecznie podpisanej tuż przed koń-
cem urzędowania prezydenta George’a W. Busha. 
Nowy prezydent Barack Obama wycofuje się z ak-
tywnej polityki w Europie Środkowej.
2008 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego koń-
czy nagle operację przeciwko dwóm szpiegom 
- oficerom z Ambasady Federacji Rosyjskiej w 
Warszawie. Podczas zakulisowego porozumienia 
ówczesnego szefa SKW i jego odpowiednika w 
rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, uru-
chomiony zostaje „kanał służb” do wzajemnych 
kontaktów.
03.2009 – Minister Spraw Zagranicznych Radosław 
Sikorski stwierdza, że „potrzebujemy Rosji do roz-
wiązywania europejskich i globalnych problemów. 
Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”.
22-24.03.2010 – W Moskwie dochodzi do spo-
tkania przedstawicieli Polski i Rosji m.in. w spra-
wie majowej wizyty w naszym kraju szefa Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na 
temat „zacieśnienia polsko-rosyjskiej współpracy 
wojskowej”. Rosjanie proponują m.in. „organizację 
nauczania polskich oficerów wysokiego szczebla w 
rosyjskich ośrodkach szkolenia”. Według rzecznika 
MON, katastrofa smoleńska przerwała te rozmowy.
10.04.2010 – Smoleńsk - ginie Prezydent RP i 95 
wybitnych Polaków.
29.04.2010 – Donald Tusk podczas posiedzenia 
Sejmu: „do tej pory nie zdarzyło się nic, co pozwoli-
łoby zakwestionować dobrą wolę i gotowość strony 

WOKÓŁ TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

rosyjskiej do pełnej współpracy”.
08.05.2010 – Podczas moskiewskiego spotkania 
szef BBN gen. Stanisław Koziej stwierdza, że „po 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010r. Polska i Rosja nie mogą zmarnować szansy 
na rozwój współpracy dwustronnej w szeroko rozu-

mianej sferze bezpieczeństwa”.
09.2010 – Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow 
razem z Radosławem Sikorskim bierze udział w 
naradzie polskich ambasadorów w Warszawie. 
Główny panel narady odbywał się pod tytułem 
„Nowa era stosunków Polska-Rosja”.
02.2011 – Podpisany zostaje „Plan współpracy 
między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego 
i Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej na lata 2011-2012”. Podkreślono ko-
nieczność intensyfikacji walki z terroryzmem i 
uznano „zasadność prowadzenia stałego dialogu 
wolnego od koniunktury politycznej i obejmujące-

go kwestie, dotyczące interesów bezpieczeństwa 
Polski i Rosji”.
05.2012 – Prezydent Władimir Putin wydaje rozpo-
rządzenie nakazujące rosyjskiej Federalnej Służbie 
Bezpieczeństwa zawarcie porozumienia o współ-
pracy z polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
07.2012 – Wprowadzony zostaje ruch bezwizowy 
Polski z obwodem kaliningradzkim.
02.2013 – Zostaje potwierdzona umowa o współ-
pracy między BBN i RB. W trakcie spotkania w 
Moskwie podpisano dokument zawierający „Plan 
współpracy między BBN i Aparatem RB FR na lata 
2013-2014”.
Polska, jako jedyny kraj wśród członków NATO, 
byłych członków Układu Warszawskiego, ma plan 
współpracy wojskowej z Rosją. 
Jedna z ekspertyz dla BBN opisuje scenariusze roz-
woju sytuacji w naszym regionie.
I tak, wariant optymistyczny zakłada porozumienie 
Zachodu z Rosją poprzez współpracę ekonomicz-
ną – wtedy Moskwa stałaby się gwarantem bez-
pieczeństwa Polski, a wariant pesymistyczny pro-
gnozuje powrót Rosji do polityki mocarstwowej i 
dążenie do podporządkowania Ukrainy, Białorusi, 
Mołdowy, państw Kaukazu i środkowoazjatyckich. 
Nie wiedzieć czemu, wymienia się taki pewnik: 
„Trzeba jednak podkreślić, że Rosja – tak jak do 
niedawna to czyniła – nie będzie traktować Polski, 
jako swojego przeciwnika, lecz będzie nas ignoro-
wać i wykazywać naszą <rusofobię>”.
Z dokumentu wynika, iż sposobem na przezwycię-
żenie nieufności i zrozumienie Rosji przez polskich 
polityków i media jest doprowadzenie do pojedna-
nia polsko-rosyjskiego – jednak na przeszkodzie 
stoi czołowa partia opozycyjna w Polsce – Prawo 
i Sprawiedliwość, która podjęła działania na rzecz 
ponownego konfliktu z Rosją, sugerując odpowie-
dzialność tego państwa za katastrofę smoleńską.
05.2013 – Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza 
organizuje dla kierownictwa polskiej Państwowej 
Komisji Wyborczej szkolenia w Moskwie. 
Przedstawiono m.in. referat „Technika i informaty-
ka w wyborach. Modernizacja techniczna systemu 
wyborów”.
(Oprac.OM na podst. Cztery lata po Smoleńsku. Jak zginął 
Prezydent RP” Warszawa 2014)

Objęcie przez niego władzy w Polsce oznaczało 
zamknięcie wszystkich spornych spraw – zgod-
nie z niemieckimi interesami:
1. Prowadzenie polskiej polityki zagranicznej 
pod ich dyktando. 
2. Poprawę stosunków z Rosją.
3. Osłabienie relacji z USA.
4. Dalszą ekspansję firm niemieckich na polski 
rynek. 
5. Wzrost uzależnienie od niemieckiej gospodar-
ki.
6. Usilną pracę nad polską tożsamością, by po-
zbawić ją niebezpiecznych „nacjonalistycznych” 
trendów:
• polskie reformy edukacyjne - walka z polsko-
ścią jako „nienormalnością”,
• zgodę na rażącą asymetrię traktowania pol-
skiej mniejszości w Niemczech i niemieckiej - w 
Polsce,
• zgodę na agresywną interpretację historii 
Polski przez niemiecką politykę historyczną, 
m.in. w filmie „Nasze matki, nasi ojcowie” szka-
lującym polskie podziemie.

Niemcy mają za co lubić Tuska
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Jak na absolwenta historii uderza u Tuska nie-
zrozumiała złość, gdy insynuuje on, że z pol-
skości niewiele zostanie, gdy odejmiemy od 
niej „cały ten wzniosło-ponuro-śmieszny teatr 
niespełnionych marzeń oraz nieuzasadnionych 
rojeń”. Jego diagnoza może tylko śmieszyć, 
bo niech nam pokaże naród, który w dziejach 
spełnił wszystkie marzenia? A wyrzucać nam 
jakieś „nieuzasadnione rojenia” o np. wolności 
czy niepodległości – jest po prostu szczytem 
absurdu i arogancji. Z takim podejściem do 
spraw polskich nie wypada w ogóle zabierać 
się do rządów. Wyraźną niechęć do polskości, 
a może nawet uczucia nienawistne, zdradzają 
inne „natchnione przemyślenia” Tuska.
Zacytujmy: „Do czego przyczepić cofającą 
się wstecz myśl ? Do niczego – do opowia-
dań, prawie do legend tego kraju, który wyna-
jął sobie w Europie pokój przechodni i przez 
dziesięć wieków usiłuje urządzić się w nim z 
wszelkimi wygodami i ze złudzeniem pokoju 
z osobnym wejściem, wyczerpując całą swą 
energię w kłótniach i w walkach z przechodzą-
cymi”. Wspaniałe, prawda ? Uderza oczywista 
śmieszność tuskowej teoryjki o „pokoju prze-
chodnim” ( wizja to infantylna lub kabotyńska 
), bo to fatum skazało nas na trudne położenie 
geopolityczne. Pan Tusk odmawia nam też pra-
wa do „urządzenia” się na własnych ziemiach, 
podczas gdy jest to immanentne prawo każde-
go narodu. Mało tego – najeźdźców nazywa 
„przechodzącymi” (!), a nasze wojny obronne 
uważa za niepotrzebne „kłótnie” czy „walki”.
Najwidoczniej pan Tusk nie czuje więzi z na-
rodem polskim! Nie widzi naprawdę żadnego 
punktu zaczepienia dla swoich myśli w od-

niesieniu do chronologicznych tablic naszych 
dziejów ? Potwierdza to chyba analizy prof. 
Legutki na temat programu edukacji, który 
prowadzi do skrócenia perspektywy, czemu 
niestety sprzyja teraz też odrywanie Polaków 
od historii, już w szkolnych programach. W 
ocenach Tuska straszy właśnie owa skróco-
na perspektywa dziejów, wręcz spłaszczona i 
żadna. Ale taki stan rzeczy nie uprawnia pana 
premiera do odwracania przyczyn konfliktów 
– to my byliśmy obiektem agresji, a rzadkie 
wyprawy wojenne bywały właśnie odpowie-
dzią na najazdy (np. Litwinów, Niemców, 
Iwana Groźnego czy bolszewików), zaś do-
browolna unia z Litwą świadczy najlepiej o 
konstruowaniu pokojowej polityki. Wreszcie 
swoją antypolską kanonadę pan Tusk okra-
sił zwierzeniem intymnym: „Piękniejsza od 
Polski jest ucieczka od niej…”, ano cóż ? 
Jeśli tak sądzi, powinien raczej być premie-
rem Tiuturlistanu! Jako premier III RP całą 
swoją energię zużywał na walkę z opozycją, 
zamiast zadbać o potrzeby kraju, zaś premie-
rostwo traktował tylko jako trampolinę dla 
wymarzonej prezydentury, z której w końcu 
zrezygnował, aby…poświęcić się pracy nad 
cywilizacyjnym rozwojem Polski! Rozwój ten 
utożsamia on wyłącznie z inwestycjami z za-
granicy, ze sprzedażą naszych przedsiębiorstw, 
natomiast troska o potencjał rodzimy jest mu 
nieznana. Po tym procesie dewastacji stoczni 
i szpitali, wyprzedaży Polski zostanie nam w 
końcu – jak trafnie dostrzegł pewien satyryk 
– tylko szczerbiec i serce Chopina. Tusk jako 
premier nie jest nawet Polakiem rozłamanym, 
lecz działa niczym kukiełka obcych potencji.

Jego intrygi przeciwko śp. Prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu doprowadziły do 
śmierci 96 osób z kręgów głównie patriotycz-
nych, nawet jeżeli upadek Tupolewa nie byłby 
skutkiem zamachu. W kraju demokratycznym 
stanąłby za to przed Trybunałem Stanu, ale nie 
w państwie „układu zamkniętego”! Niszcząc 
CBA zapalał zielone światło dla korupcji. A 
grupa trzymająca władzę wzajemnie obdarza 
się immunitetami, atakując zarazem zwolenni-
ków oczyszczenia państwa i praworządności. 
Nie za taką Polskę oddał życie ks. Jerzy, wynie-
siony na ołtarze. I tylu innych sprawiedliwych. 
Naprawdę trudno pojąć, dlaczego takiego lide-
ra antypolskości jak Tusk, naród – przy 52% 
absencji wyborczej – wybrał sobie na drugą 
kadencję rządów!? Tak, tłumaczy to głównie 
owa absencja, ale może i to, iż obywatele nie 
patrzą na sprawy własnego Kraju. I nie czyta-
ją starych numerów „Znaku”...ani przedruków 
tych fenomenalnie „rozłamanych” wynurzeń 
Tuska (np. w „Naszej Polsce”, 6.IX.2005). Są 
wśród nich i pytania wręcz dziecinne: „Gdzie 
mam szukać metryki urodzenia mojego dziad-
ka? Gdzie odnaleźć ślad prababki?” Ba, jeśli 
pan Tusk nie umie załatwić tak prostych spraw, 
to jak może kierować olbrzymią machiną pań-
stwa ? Zatem rozwala to państwo na czynniki 
pierwsze, ale być może jakieś lobby powierzy-
ło mu taką misję? Polak rozłamany rozłamuje 
Polskę...
(Marek Baterowicz - ur. 4.03.1944 r.w Krakowie– polski pi-
sarz, poeta, publicysta, romanista, tłumacz poezji portugal-
skiej i włoskiej.  Od maja 1985 r. na emigracji, od sierpnia 
1987 r. mieszka w Sydney w Australii)

„Co uczyniła kobieta, mająca nad biurkiem portret 
carycy, by rosyjskie zapędy powstrzymać?” - 
Ponownie stawiamy to pytanie za Tomaszem 
Łysiakiem. Nic, a wręcz przeciwnie.
Kryzys ukraiński obnażył zapędy Niemiec do łamania solidarności atlan-
tyckiej i europejskiej przez konszachty z Rosją. To Amerykanie naci-
skają na Niemcy, aby przyłączyły się do jednolitego frontu poparcia dla 
Ukrainy oraz sprzeciwu krajów Zachodu wobec  moskiewskiego eks-
pansjonizmu. Dopiero pod naciskiem Amerykanów niemiecki koncern 
Rheinmetal wstrzymał budowę centrum symulacji walk w Mulino, w po-
łudniowej Rosji. Amerykanie zaobserwowali zdecydowaną poprawę sił 
rosyjskich i uważają, że w ostatnich latach część niemieckiego szkolenia 
otrzymał specnaz GRU – to te siły specjalne, które bez oznaczeń weszły 
na Krym, a teraz wywołują zamęt na Ukrainie. 
Wnioski dla rządzących obecnie Polską: porzucić strach i uległość wobec 
Rosji i nie stawiać na Niemcy, które aktualnie pełnią rolę hamulcowego w 
antyrosyjskim i proatlantyckim zwrocie Europy.
Tylko polityka solidarności atlantyckiej regionu Europy Środkowo-
Wschodniej ma szansę wymusić na Europie Zachodniej powrót do poli-
tyki europejskiej.
Cel – odbudowa bezpieczeństwa Europejskiego i pokoju na świecie. 
(oprac. na podst. K. Zielke „Ameryka wraca do Europy”)

Ostatnia część felietonu autorstwa MARKA BATEROWICZA pt. 
„POLAK ROZŁAMANY” - z cyklu - Z DALEKA LEPIEJ WIDAĆ… 

SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW ROCZNICY POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO:
20.05.2014 godz.17 - Prof. Wiesław Wysocki (UKSW) – Kościół w czasie 
Powstania Styczniowego; 17.06.2014 godz.17 - Dr Tadeusz Krawczak (AAN) 
– Romuald Traugutt – poglądy na naród i państwo, Budynek Sejmu RP, Sala 
Kolumnowa, godz. 17.  Kontakt – Zgłoszenie uczestnictwa: spjn.spjn@gmail.com

Wiadomości:

„Epokowe Dokonania Polaków” - III cykl wykładów: 
27. 05. 2014 godz.18.00 - prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN) - Wbrew całemu 
światu. Upór i konsekwencja Polaków w kraju i na emigracji w sprawie wyja-
śnienia okoliczności zbrodni katyńskiej (1940 – 1989)
03. 06. 2014 godz.18.00 - prof. Jan Żaryn (UKSW) - Od Kościoła milczenia 
do triumfu „Solidarności”. Nie byłoby tego Papieża … - Kościół Wszystkich 
Świętych (dolna sala), Plac Grzybowski (wejście od strony prezbiterium), godz. 
18.00 Kontakt: spjn.spjn@gmail.com
Filary Polskości – Andrzej Nowak – podsumowanie cyklu
10.06.2014. godz.16,30-18 - Życiodajne dziedzictwo przeszłości – jak podjąć 
je dzisiaj Dom Pielgrzyma AMICUS (przy kościele św. Stanisława Kostki),  
ul Hozjusza 2, stacja METRA Plac Wilsona
Polecamy gorąco!
Audycje Radia Solidarni w Radiu Wnet  -  piątki godz. 19.00 (http://www.
radiownet.pl/) 


