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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...” 

„PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT”
11 lipca - w dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian o godzinie 22:00 wystawmy w oknach zapalone

„Światełka Pamięci”

Godz. 7.27 – rządowy samolot TU 154-M z 
Prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie 
oddała się z warszawskiego lotniska im. Chopina i 
udaje się na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj w Rosji. 
Pozornie wszystko przebiegało normalnie i nikt nie 
spodziewał się, że ten dzień zapisze się czarną kartą 
w historii naszego kraju.
Być może stałoby się inaczej, gdyby rząd nie 
rozdzielił wizyt premiera Tuska i prezydenta 
Kaczyńskiego, a z pewnością do tragedii by nie do-

Smoleńsk - 10 kwietnia 2010 roku  
data wobec której, żaden Polak nie powinien przejść obojętnie

szło, gdyby zostało wzięte pod uwagę ostrzeżenie 
INTERPOLU o groźbie zamachu terrorystyczne-
go. Jak to możliwe, że cztery lata po tragedii, za-
sadnicze pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi.
• Dlaczego wciąż w Polsce nie ma głównych do-
wodów w sprawie: wraku, czarnych skrzynek, 
przyrządów nawigacyjnych.
• Dlaczego niemożliwe jest zakończenie śledztwa 
i jednoznaczne wyjaśnienie przyczyn tej tragedii.
• Dlaczego Prokuratura: nie zbadała całego wra-

Bitwa pod Kłuszynem i Hołd Ruski
Bitwa pod Kłuszynem 4 VII 1610 - to jedno z 
najbardziej spektakularnych zwycięstw pol-
skiego oręża, husarii i chyba najważniejsze w 
kilkusetletniej konfrontacji z Moskwą. Wojska 
polskie, litewskie i kozackie pod wodzą hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego rozgromiły wielokrot-
nie liczniejszego przeciwnika.
Hetman Stanisław Żółkiewski, który sam uznał 
to wydarzenie za największe osiągnięcie w swo-
jej karierze, wykazał się niesłychanym kunsztem 
i umiejętnością niezwykle skutecznego dowodze-
nia oraz doskonałego wykorzystania ograniczo-
nych sił.
Bitwa pod Kłuszynem 1610 na całym świecie  
w kręgach osób zainteresowanych historią, husa-
rią czy taktyką wojenną, jest bardzo znana i sta-
nowi swoisty symbol.
Jest ona przejawem potęgi Rzeczypospolitej, sku-
teczności husarii, geniuszu hetmana Żółkiewskiego.
To w jej wyniku załoga polska stanęła na Kremlu 
i stacjonowała tam w latach 1610-1612, królewicz 
Władysław Waza został obrany carem moskiew-
skim, a w roku 1611 były car - Szujski - oddawał 
hołd Królowi Zygmuntowi III Wazie w Warszawie. 
Hołd Ruski to największy triumf w historii Polski. 
Dziś warto o tym wspomnieć, szczególnie, że jesz-
cze za panowania Władysława IV i później ktokol-
wiek opisywał hołd cara Szujskiego, mógł się spo-
dziewać, że poseł moskiewski zażąda spalenia jego 
dzieła i głowy piszącego, jako zadośćuczynienia za 
zniewagę carskiego majestatu…
Niestety w świadomości Polaków bitwa pod 

Kłuszynem nie jest zbyt rozpowszechniona. 
Postarano się skutecznie o wyciszenie (w Polsce!) tej 
spektakularnej klęski Moskwy, czym zainteresowani 
byli zarówno przez kolejni carowie, komuniści, jak 
i obecny rząd rosyjski. Hasło „Hołd Ruski” jest 
większości Polaków zupełnie obce...
Bitwa pod Kłuszynem nie zajmuje w podręcznikach 
takiego miejsca jak Grunwald, Wiedeń, Kircholm 
czy Chocim, a jak najbardziej na to zasługuje!!!
“Dniem największej żałoby w armii rosyjskiej jest 
do dzisiaj dzień 4 lipca - rocznica przegranej bitwy 
pod Kłuszynem z roku 1610.
Natomiast dzień 7 listopada - dzień opuszczenia 
Kremla przez polską załogę w roku 1612 - został 
podniesiony w Rosji do rangi święta narodowego 
jako Dzień Jedności Narodowej...
Widać niezbicie, że obie te obchodzone w armii ro-
syjskiej rocznice, są jednoznacznie związane z pol-
skim zwycięstwem pod Kłuszynem.
Z całym szacunkiem dla innych 
polskich zwycięstw, to 4 lipca - rocznica 
zwycięstwa tysiąclecia, rocznica bitwy 
pod Kłuszynem, największy symbol 
Polski mocarstwowej - powinien w IV 
Rzeczypospolitej zostać ustanowiony 
Dniem Chwały Oręża Polskiego.”

Dlaczego bitwa pod Kłuszynem (4 VII 1610) jest tak 
wyjątkowa, ważna i interesująca?
1. Ponieważ, pomimo olbrzymiej dysproporcji sił 
wojska Rzeczypospolitej ją wygrały. (5 : 1 licząc 
samych żołnierzy; 12 : 1 licząc uzbrojonych ludzi)

2. Ponieważ otworzyła ona Polakom drogę do 
Moskwy. Moskwa poddała się po negocjacjach, 
polska załoga stanęła na Kremlu, a polski królewicz 
został obrany carem!!!
3. Ponieważ husaria wzniosła się w niej na wyży-
ny swoich możliwości. Niektóre chorągwie szar-
żowały nawet 10-krotnie. Husarze pokonali w tej 
bitwie i jazdę rosyjską, i jazdę zachodnioeuropej-
ską, i piechotę rosyjską, i piechotę zachodnioeu-
ropejską. Husaria udowodniła tym samym swoją 
wszechstronność i olbrzymie walory bojowe.
Wojska Rzeczypospolitej w liczbie ok. 3800 
(mylnie podaje się większą liczbę), głównie hu-
sarii, pobiły dwunastokrotnie liczniejsze sprzy-
mierzone wojska szwedzkie i rosyjskie (23-24 
tys. wojsk moskiewskich i cudzoziemskich, 
które wspierało 20000 uzbrojonej czeladzi  
i chłopstwa) pod dowództwem carskiego brata 
Dymitra Szujskiego. Ze względu na dysproporcję 
sił niektóre chorągwie husarskie musiały szar-
żować na przeciwnika aż 10 razy. W bitwie zgi-
nęło ok. 2000 Rosjan, 700 Szwedów oraz około  
stu żołnierzy Rzeczypospolitej.
Bitwa trwała ok. 5 godzin. 
(Oprac. KrDr)
„Podpowiedz mi, Historio, przywołaj z przeszłości,
Bohaterów służących Ojczyźnie z miłością,
Mężów prawych i mądrych (pokaż też tych próż-
nych).
Naucz nas wszystkich myśleć. Póki nie za późno...”
(Lech Makowiecki – fragment wiersza „Historia”)

ku - skrzętnie omijając części spalone i rozsadzone 
eksplozją i dlaczego nie zbadała oryginałów czar-
nych skrzynek, nie przeprowadziła sekcji zwłok, 
nie wykonała rekonstrukcji wraku.
• Dlaczego prokuratura wciąż odmawia zbadania 
najbardziej prawdopodobnej przyczyny katastrofy 
– eksplozji w końcowej fazie lotu.
• Czy jako Naród, nie zasługujemy na to, by po-
znać prawdę ? 
(wyk. teksty z filmu „JAK ZGINĄŁ PREZYDENT RP”)

„To, że dzisiaj protestujemy w końcu przeciw haniebnej władzy, próbującej zdeptać wolność 
obywateli, to jest to także konsekwencją tego etosu wolności, jaki wpisali w nasze dzieje 

przed wiekami bohaterowie ...” (Andrzej Nowak)
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Wiadomości:

„Muzyka wpisana w los narodu - historie Polski i Polaków, 
jakich nie znacie” – Marek Dyżewski - cykl 5 wykładów;
02.08.2014 (sobota) godz.16,00 –  „Powstanie Warszawskie w pieśni 
i piosence” – wykład 4.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ul Foksal 3/5, sala na I piętrze.
Polecamy gorąco!

Rosjanie skupują AZOTY, KULCZYK bierze CIECH, 
„nadzorca” obu tych spraw - na prezesa warszawskiej 
GPW, wypłaty emerytur za holokaust oraz czy i jak 
prali pieniądze Kwaśniewscy.

Rok 2013
Były prezydent Polski – Aleksander KWAŚNIEWSKI lobbuje na rzecz 
rosyjskiego ACRONU dążącego  do przejęcia kontroli nad AZOTAMI.

Rok 2014
AZOTY - Trzy dni przed wybuchem afery taśmowej, Wiaczesław KANTOR 
– szef ACRONU, zwany „carem azotu”, oligarcha z najbliższego otoczenia 
Putina po cichu kupuje, kolejne już udziały w AZOTACH Tarnów. Walka 
o polskie AZOTY, naszego chemicznego giganta,  toczy się od lat na 
strategicznych dla Rosji frontach. Tracąc AZOTY zapewnimy rosyjskim 
władzom odbiór ich własnych nadwyżek gazu, zdobycie dominacji w 
polskim sektorze chemicznym oraz ekspansję gazową Europy, umożliwimy 
przejęcie  zaawansowanej w AZOTACH produkcji grafenu razem 
rewolucyjną technologią (grafen to materiał przyszłości ; niewidoczny dla 
oka, najtwardszy, najmocniejszy, super wytrzymały i świetny przewodni 
prądu). Obecnie rosyjska spółka ACRON posiada już 20 proc. akcji Grupy 
AZOTY.
Osiągnięcie 20 procent udziałów to bardzo niebezpieczna sytuacja. Niewiele 
brakuje do wrogiego przejęcie AZOTÓW przez ACRON. Większa ilości 
akcji  AZOTÓW w rosyjskich rękach = przedstawiciel rosyjskiej spółki  
w radzie nadzorczej polskich AZOTÓW.
Zaledwie 33 proc akcji AZOTÓW ma Ministerstwo Skarbu Państwa.
CIECH SA – sprywatyzowany. Koncern zarządzający ponad 30 firmami 
krajowymi i zagranicznymi, jeden z liderów europejskiego rynku 
chemicznego,  plasujący się w pięćdziesiątce największych polskich firm. 
KI Chemistry - Jan KULCZYK nabywa 51,14 proc. akcji CIECH-u. Skarb 
Państwa zbywa akcje po kosztownej restrukturyzacji firmy, i w momencie, 
gdy zaczęła przynosić zyski. KI Chemistry - nie prowadzi działalności 
operacyjnej i należy do  grupy KULCZYK Investments, składającej się  
z ponad 150 spółek - żadna z nich nie działa w branży CIECHU.
Jest wielce prawdopodobne, że w przyszłości KULCZYK (bezpośrednio 
lub pośrednio) sprzeda CIECH Rosjanom, mających wielkie parcie na nasz 
przemysł chemiczny.
Jan KULCZYK robił tak już w przeszłości – zbijając fortunę.
Dzięki wpływom ze sprzedaży CIECHU  resort skarbu zrealizuje 
zaplanowane na ten rok przychody z prywatyzacji (!), nie bacząc na to, 
że CIECH - to polska CHEMIA – to polskie AZOTY – to też, polskie 
ROLNICTWO.

Golgota picnic, afera podsłuchowa, a w tle ?

ZMIANA PREZESA GPW - Paweł TAMBORSKI wiceminister skarbu, 
„nadzorca” przejęcia  CIECH-u przez  KULCZYKA oraz AZOTÓW przez 
ACRON, zasłużył na nagrodę. Po zebraniu haków na Adam Maciejewskiego 
– obecnego prezesa giełdy warszawskiej, został na to stanowisko 
namaszczony (przez szefa resortu skarbu Włodzimierza Karpińskiego) 
właśnie Paweł TAMBORSKI - dobry znajomy Wiaczesława KANTORA, 
będącego szefem ACRONU i przyjacielem Władimira Putina.

EMERYTURY ZA HOLOUKAST - Wygląda na to, że polski podatnik 
będzie zapłaci ocalałym z holokaustu Żydom  za szkody wyrządzone przez 
okupantów Narodu Polskiego - nazistów i sowietów, tylko dlatego, że 
szkody te zostały wyrządzone na terenie Państwa Polskiego.
Spadkobiercom, zaś jesteśmy winni za to, że chociaż nie  mają polskiego 
obywatelstwa, urodzili się np. w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji.

KWAŚNIEWSCY - „Nikt w Polsce nie może stać ponad prawem, 
nawet jeżeli nazywa się Kwaśniewski.” - powiedział Mariusz Kamiński, 
nie mniej przerażający jest fakt, że  na różnych poziomach blokowano 
postepowanie wobec byłego prezydenta i jego małżonki a prokuratura 
mając obszerny materiał dowodowy, obawiała się Kwaśniewskich 
przesłuchać. Póki, co nie dowiemy się czy i jak prali pieniądze 
Kwaśniewscy.

Przełom ws. polskich lasów?
Do Sejmu wraca kontrowersyjna sprawa dotycząca prywatyzacji Lasów 
Państwowych. Wskutek protestów (ponad 2 mln podpisów) w obronie 
polskich lasów i ziemi, powstał projekt wpisania do Konstytucji zakazu 
prywatyzacji Lasów Państwowych. 
Uwaga! Są zakusy na pozostawienie furtek umożliwiających obejście 
zapisów konstytucyjnych.

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

W demokratycznych wyborach obywatele mają możliwość ocenić czy 
praca polityków powoduje min. wzrost zamożności ogółu społeczeństwa 
w oparciu o pieniądz wygenerowany przez rzeczywisty przyrost majątku 
narodowego, a nie banknoty wydrukowane na podstawie decyzji 
politycznych.
Jak wynika z opublikowanych taśm dostarczonych przez „Wprost”, żeby 
po raz kolejny wykreować poczucie bezpieczeństwa gospodarczego  
u przeciętnego Kowalskiego a tym samym zapewnić głosy wyborców – 
Marek Belka, prezes NBP obiecuje przedstawicielowi premiera Tuska – 
Bartłomiejowi Sienkiewiczowi  wprowadzenie  miękkiego finansowania, 
mniej więcej, tak:  „sztucznie wpompujemy w gospodarkę pieniądze, 
podtrzymamy poziom konsumpcji, wprowadzimy w błąd wyborców co do 
jakości naszego rządzenia i zachowamy władzę na kolejne lata. A jak 
się to wszystko zawali, to my i tak już będziemy obłowieni, a wtedy to 
opozycja może sobie nawet porządzić”.
(A. Zybertowicz)

Polski rząd znowelizował prawo, które pozwoli ponad 50 tys. ocalałym 
Żydom pobierać emerytury (około 100 EURO) z tytułu szkód doznanych 
ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny  
i okresu stalinowskiego.
Nowe przepisy, które zostały już zatwierdzone przez polski parlament 
i prezydenta Bronisława Komorowskiego, jako pierwsza podała gazeta 
Izraelska. (?!)
„Ofiary żydowskie należy potraktować ze szczególną uwagą. To jest 
oczywiste. To kwestia wrażliwości” (?) - powiedział Sebastian Rejak, 
specjalny wysłannik ds. stosunków z diasporą żydowską w polskim 
MSZ. 
(Źródło: timesofisrael.com, AS.)


