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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...” 

„Nie dbaj o to żeś w ciężkie kajdany się dostał,  
Gdy lud rzekł - chcę być wolny - zawsze wolnym został.”

generał Jakub Jasiński 1790 r

Ksiądz Stefan Niedzialak  
Strażnik testamentu ofiar zbrodni 
katyńskiej,  mówił:

Po przeszło 20 latach, znów staliśmy się spadko-
biercami testamentu krwi – krwi zamordowanych 
na „nieludzkiej ziemi” smoleńskiej, zamordowa-
nych w czasie pokoju w dniu 10 kwietnia 2010 r. 
podczas pielgrzymowania do Katynia.
Nasz Prezydent Lech Kaczyński tego dnia miał 
powiedzieć w Katyniu: „Nie da się budować 
trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzie-
li ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. 
Dlatego potrzeba nam prawdy. Racje nie są 
rozłożone równo, rację mają Ci, którzy walczą o 
wolność. My, chrześcijanie wiemy o tym dobrze: 
prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala. Łączy. 
Przynosi sprawiedliwość. Pokazuje drogę do 
pojednania.” 
„Dlatego potrzeba nam prawdy. Racje nie są 
rozłożone równo, rację mają Ci, którzy walczą o 
wolność”. Miarą tej prawdy musi być wyjaśnie-
nie wszystkich okoliczności tragedii smoleń-
skiej - wskazania jak i dlaczego do niej doszło, 
nazwania po imieniu winnych, odkrycia praw-
dziwych mechanizmów. 
Na kłamstwie o tej tragedii, na rezygnacji z do-
chodzenia prawdy zbudował swoją pozycję na-
miestnik. Bez śmierci naszego prezydenta, bez 
ofiary życia dziesiątków Polaków - Bronisław 
K. i jego tchórzliwa kamaryla nie mogliby dziś 
tryumfować. Groby smoleńskich ofiar, to jedyna 
miara ich wyborczego „sukcesu”, a język nie-
nawiści, jakim posługują się ci ludzie - to język 
śmierci.
„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysię-
gam, że dochowam wierności postanowieniom 
Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godno-
ści Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa 

Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyśl-
ność obywateli będą dla mnie zawsze naj-
wyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg „ 
- przysięgał prezydent Lech Kaczyński w 
dniu 23 grudnia 2005 roku 
Przysięgi dotrzymał…
Słowa wypowiedziane po zaprzysiężeniu 
są przesłaniem do narodu. Nikt jednak 
nie przypuszczał, że po niespełna pięciu 
latach staną się testamentem krwi. Lech 
Kaczyński mówił: 
„Zwracam się do was Rodacy, abyście mimo 
wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. 
Mamy zmienić Polskę, ale bez Was jej nie 

zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba.
Polska bezpieczna, rozwijająca się, rozwiązu-
jąca problemy społeczne, odnosząca sukcesy, 
osadzona w tradycji i jednocześnie nowoczesna 
to cel, wokół którego mogą dziś jednoczyć się 
Polacy. Powtórzę tu słowa, które już powiedzia-
łem nasz kraj potrzebuje rozliczenia przeszłości, 
bo bez tego nie może być porządku moralnego. 
Potrzebuje też zgody i jedności w sprawach naj-
ważniejszych.
Prezydent Rzeczypospolitej ma konstytucyj-
ny obowiązek strzeżenia naszej suwerenności, 
ponosi wysoką odpowiedzialność za politykę 
obronną i politykę zagraniczną.
Więcej, moim zadaniem jest doprowadzić do tego, 
by nasze stosunki z innymi państwami stały się 
czynnikiem dynamizującym przemiany, wzmac-
niającym nasze poczucie wartości i nasze przy-
wiązanie do ojczyzny.
Aby być traktowany jako duży europejski naród 
trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku 
innych trzeba najpierw szanować siebie”.
Dlatego też, ciągle trwamy na Krakowskim 
Przedmieściu - przed domem naszego Prezydenta. 
Tam, gdzie brutalnie gaszono znicze. Tam, gdzie 
brutalnie rozpędzono pogrążony w żałobie 
Naród. Tam, harcerze postawili krzyż. Tam, pod-
jęliśmy testament krwi.
Prawda o 10 kwietnia musi dotrzeć do Polaków. 
Choćby na jej drodze stali wszyscy rządzący, ich 
załgane media i parciane „autorytety”.
Nie ma rzeczy ważniejszej.
Tyle, jesteśmy winni Prezydentowi Polski.
Oprac. ZSt  (Wykorzystano fragmenty tekstu Aleksandra Ściosa 
– Testament mojego Prezydenta)

„Zostawili nam 
testament krwi – 
każde pokolenie 
zostawia testament 
dla przyszłych po-
koleń. Oni nam 
zostawili testament 
dla przyszłych po-
koleń. Oni nam zo-
stawili testament, 
w którym napisali 
własną krwią – aby-
śmy nie zawierali 

kompromisów z wrogiem, który za wszelką cenę 
chce zniszczyć nasze progi rodzinne, progi ojczyź-
niane; żebyśmy nie zawierali kompromisu ze złymi,  
z mocami szatana, żebyśmy nie zawierali kompromi-
su ze złem. Jednocześnie w tym samym testamencie 
wypisali nam, abyśmy wobec rozmaitych zagrożeń 
dla naszych progów rodzinnych, progów ojczyźnia-
nych – żebyśmy nie byli bierni”.
Ksiądz Stefan Niedzielak - Strażnik pamięci Katynia 
został zamordowany przez „nieznanych” sprawców 
w styczniu 1989 r.

Testament naszego Prezydenta

Ponownie stawiamy to pytanie za Tomaszem 
Łysiakiem. Nic, a wręcz przeciwnie.
„Merkel porzuciła wstyd i realizuje interes rosyj-
ski”:
Oświadczyła, że w Europie Środkowo-Wschodniej 
nie powinny powstać bazy NATO.
Żeby nie drażnić Putina jest przeciwna forsowane-
mu przez Polskę i kraje bałtyckie pomysłowi skie-
rowania przeciwko Rosji planowanej tarczy rakieto-
wej NATO. 
Oświadczyła - „Jesteśmy skazani na Rosję” - po spo-
tkaniu w dniu 23.08.2014r. z Petro Poroszenko - pre-
zydentem Ukrainy. 75 lat temu, w dniu 23.08.1939r. 
pakt Ribbentrop-Mołotow oddawał Sowietom kraje 
bałtyckie, Besarabię i część Polski.
Na spotkaniu w Mińsku w dniu 26.08.2014 za-
chowywała się ulegle wobec Putina i namawiała 
Ukraińców do faktycznej kapitulacji wobec Rosji. 
A, z głębi piekieł dobiega nas chichot Ribbentropa 
i Mołotowa...

Co uczyniła kobieta mająca nad 
biurkiem portret carycy, by rosyjskie 
zapędy powstrzymać?
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Wiadomości:
Stowarzyszenie Solidarni2010 zaprasza na nowy cykl wykładów  
profesora Andrzeja Nowaka pod wspólnym tytułem – Lekcje historii.  
Program wykładów w 2014 r.:
21.10.2014 – Lekcje appeasementu (czyli zaspakajanie Lenina w 1920r. i Putina w 2014r.)
18.11.2014 – Lekcje niepodległości
16.12.2014 – Lekcje polskiej kultury
Wszystkie wykłady będą się odbywać w Domu Pielgrzyma „Amicus” 
przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w trzeci 
wtorek każdego miesiąca o godz.16.30.
„Muzyka wpisana w los narodu - historie Polski i Polaków, jakich nie 
znacie” – Marek Dyżewski - z cyklu 5 wykładów, wykład ostatni;
08.11.2014 (sobota) godz.16,00 – „Szkic do portretu Ignacego Paderewskiego” – 
wykład 5.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ul Foksal 3/5, sala na I piętrze.

Samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur 
rozbił się w czwartek - 17 lipca.2014 na tery-
torium samozwańczej Republiki Donieckiej, 
kontrolowanej przez tzw. separatystów proro-
syjskich. Zginęło prawie 300 osób, z czego 1/3 
stanowiły dzieci.
W niedzielę - 20 lipca w „Wiadomościach” 
Piotra Kraśki (TVP1) wyemitowano mate-
riał, który mógłby być częścią dokumentów 
śledczych Anity Gargas. Dowiedzieliśmy 
się, że „terroryści” nie dopuszczają na miej-
sce katastrofy międzynarodowych eksper-
tów, wywożą zwłoki ofiar i fragmenty sa-
molotu w niewiadomym kierunku, nie chcą 
wydać czarnych skrzynek, zacierają ślady.  
A przecież dla rzetelności i wiarygodności 
śledztwa ważny jest każdy, nawet najmniejszy 
fragment maszyny. Rodziny ofiar rozpaczają, a 
bezdusznych „separatystów” ani trochę to nie 
wzrusza. Naoczni świadkowie widzieli wybuch  
i rozpad maszyny. Roztrzęsiony żołnierz ukra-
iński mówi, że żadna wojna nie usprawiedliwia 
zestrzelenia samolotu z cywilami, po prostu nie 
można sobie wyobrazić takiej sytuacji. Na ma-
teriale filmowym widać ludzi poruszających się 
bezładnie i bezcelowo wśród szczątków rozbi-
tej maszyny. W ich zachowaniu trudno dostrzec 
przejawy logicznego, rozsądnego działania. 
Niczego nie porządkują, nikogo nie ratują,  
w niczym nie pomagają, szukają nie wiadomo 
czego. Cytowane są fragmenty rozmów pomię-
dzy żołnierzami. Wynika z nich, iż sprawcami 
„katastrofy” są Rosjanie (wszyscy to wiedzą!), 
a wyrzutnia rakietowa, z której wystrzelono 
pocisk, została sprowadzona na teren Ukrainy 
z terytorium Federacji Putina. Zachowanie 
„separatystów” to oczywisty skandal, przecież 
konwencja chicagowska zezwala na badania 
międzynarodowej komisji ekspertów, a współ-
praca przedstawicieli państwa, na terytorium 
którego spadł samolot, ze specjalistami tego, do 
którego ów samolot należał, nie budzi żadnych 
wątpliwości! Nikt nawet przez chwile nie po-
myślał o winie pilotów czy naciskach na załogę. 
Ukraińcy wykluczyli możliwość przejęcia kon-
troli nad wrakowiskiem przez MAK.
Dziennikarze TVP i znany ekspert lotniczy 
Maciej Lasek (tak, tak, on też!) wypowiadają zda-
nia, których nigdy nie wyartykułowali, gdy cho-

Podobieństwa i różnice

SHORK – Samoloty dwa 
Na terenach kontrolowanych przez Rosjan spada samolot.

Tupolew – 10.04.2010

• Okradane są zwłoki, niszczone dowody

• Czarne skrzynki jadą do Moskwy

• Świadkowie są starannie selekcjonowani pod 
względem zeznań, niektórzy znikają.

• Opinia międzynarodowa jest obojętna

• Przedstawiciele władzy oddają śledztwo w ręce 
Rosjan, twierdząc, że nie da rady inaczej

• Eksperci twierdzą, że do ustalenia przyczyn 
wrak jest niepotrzebny

• Zakłada się błąd pilota i nie dopuszcza się in-
nych możliwości

• Każdy, kto próbuje wyjaśnić tragedię określany 
jest członkiem sekty i oszołomem

• Próby uczczenia ofiar spotykają się z ogrom-
nym oporem i atakiem mediów

• Media chcą uspokojenia stosunków z Rosją

• Zapisy skrzynek najlepiej odczytane będą  
w Moskwie. Odczyt zapisów kilka miesięcy. 
Zainteresowani dostają kopie. Inną kopię. Jeszcze 
inną kopię. Nie mają możliwości weryfikacji

• Kampania piwna rozpoczyna kampanię ZIMNY 
LECH. Pojawiają się dowcipy o pasażerach. Protesty i 
skandale przy pochówku. Usuwanie zniczy i kwiatów.

• Sekcje zwłok „odbywają” się w Moskwie. Do 
kraju przylatują ciała w zamkniętych trumnach. 
Nie wolno ich otwierać. Później okazuje się, że 
są pozamieniane i zbezczeszczone

• Prezydent Obama jest obojętny, nawet nie przy-
latuje na pogrzeb

• Zginęło dwóch prezydentów, osoby piastujące 
wysokie stanowiska w państwie i duża liczba 
generałów.

Boeing –  17.07.2014

• Okradane są zwłoki, niszczone dowody

• Czarne skrzynki jadą do Moskwy

• Media zasypane są zeznaniami świadków.

• Opinia międzynarodowa jest poruszona

• Przedstawiciele linii i pasażerów żądają między-
narodowej komisji, twierdząc że nie można od-
dawać śledztwa w ręce państwa zamieszanego  
w tragedię

• Eksperci twierdzą, że do ustalenia przyczyn 
wrak jest niezbędny.

• Zakłada się zestrzelenie przez separatystów, ale 
dopuszcza się inne możliwości.

• Każdy, kto proponuje sprawdzić, czy to na pew-
no wina Rosjan, nazywany jest oszołomem

• Ofiary, upamiętnia się spontanicznie. Nikt  
w tym nie przeszkadza

• Media chcą zaostrzenia stosunków z Rosją.

• Zapisy skrzynek odczytane będą w Wielkiej 
Brytanii, gdyż tam są najlepsi specjaliści, od-
czyt będzie trwał 24 godziny.

• Każdy, kto w jakiś sposób próbuje zlekceważyć 
lub zażartować z tragedii narażony jest na doży-
wotnie potępienie. 

• Po początkowych kłopotach, przy udziale ko-
misji holenderskiej, pociąg ze zwłokami podą-
ża do Europy

• Prezydent Obama jest poruszony. Grozi poważ-
nymi sankcjami

• Zginęli turyści.

dziło o śmierć polskiego 
Prezydenta, Generalicji, 
Parlamentarzystów… 
Tak po chrześcijańsku 
– bardzo chciałabym 
wierzyć, że ten frag-
ment „Wiadomości”  
z 20 lipca to zakamuflo-
wany przekaz tego, co 
naprawdę myślą, próba 
zadośćuczynienia za 
współudział w kilkulet-
nim ukrywaniu prawdy. 
Ale chyba nie wierzę… 
(A.Cz.)


