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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...” 

Bożego narodzenia - ta noc jest dla nas święta, 
Niech idą w zapomnienie niewoli gnuśne pęta.
Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą,
By słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą.    
Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi,

Niechże w nie Duch Twój zstąpi i śpiące niech pobudzi. 
Stanisław Wyspiański „Wyzwolenie”

Prawo Boże, siedem podstawowych promieni niebios Syn Boży 
przyniósł na tę ziemię. Sześć promieni w duchu: Porządek, 
Wolę, Mądrość, Powagę, Cierpliwość, i Miłość promieniują-
cych z góry na Niego oraz promień siódmy skierowany ku dołowi, Miłosierdzie, które zamieszkało 
pomiędzy ludźmi: jako syn Najwyższego w szacie ziemskiej, Chrystus Boży w Jezusie.
Iskry Boże zawierająca siedem Boskich Przymiotów, wypromieniowały z serca Jezusowego na 
Golgocie i zamieszkały w sercach ludzkich.

Dlaczego tak mało w nas miłosierdzia. Dlaczego tak chętnie ranimy? Dlaczego wybieramy najstrasz-
niejszą broń – ironię, prześmieszki, szyderstwo?
System wartości oparty na prawdzie, rzetelności, konsekwencji, odpowiedzialności – nie jest atrakcyj-
ny. Może czasem nawet kłuje w oczy. Może jest lustrem, w które nie chcemy patrzeć.
Goryczy, jaka pozostaje nie osłodzą cukierki w kolorowych papierkach.
Odnajdźmy w sobie to Miłosierdzie, te Przymioty Boskie.
Wszystkim Przyjaciołom, także tym, którzy nie są przyjaciółmi, a nade wszystko sobie, życzy
Ewa Credo

Jedziemy do Smoleńska. Parkujemy na jakiejś 
stacji benzynowej i idziemy wybetonowaną, 
okropną drogą w kierunku lasu. Widzę jakieś po-
krzywione drewniane pomosty pomalowane na 
szaro, a w środku dwa pnie brzozy. W niewielkim 
dole między pomostami widać sztuczny wieniec 
i dwie polskie flagi oraz kilka wypalonych zni-
czy. Ktoś pyta:, „Co to?”  Ks. prof. Waldemar 
Chrostowski odpowiada: „To jest właśnie miej-
sce dramatu”.

SZOK!!! Aż mi ciarki po plecach chodzą, jak 
o tym myślę.

To tu zginęła elita naszego Kraju. To w ten 
sposób, po ponad czterech latach, upamiętni-
liśmy tę wielką tragedię narodową. Nie ma ta-
bliczek, przy których można by umieścić flagi. 
W końcu wkładamy je wszystkie w ten sztuczny 
wieniec i zapalamy znicz, z myślą o tych, któ-
rzy tu zginęli w drodze na obchody 70 rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. 

Dlaczego wydawało mi się, zanim dotarłam na 
miejsce Katastrofy/Zamachu, że jest ono należy-
cie uhonorowane. Ba! Byłam pewna, iż zastanę 
tam pomnik, godny pamięci tych ofiar. Dlaczego 

musiałam aż osobiście się przekonać jak źle jest 
nawet z symbolicznym uczczeniem tych, którzy 
tu zginęli, kiedy chcieli uczcić pamięć zamordo-
wanych w Katyniu...

Nie ma tu nic!!! W odległości około pięćdzie-
sięciu metrów stoi kamień ze śladami zdjętej z 
niego tablicy, kilka zarośniętych krzyży posta-
wionych przez motocyklistów i uczniów szkół, 
maleńka kapliczka wisząca na drzewie z ob-
razkiem Matki Boskiej Katyńskiej identyczna 
jest w Katyniu – znak, że to podobna tragedia 
i to wszystko.

Czy jutro już nie będzie śladu po naszych 
zniczach?

Danuta Cisek (źródło Internet: 3Obieg.pl)

Bukareszt 2008 – dzięki prezydentowi 
Kaczyńskiemu zagwarantowano Ukrainie 
wejście do NATO.

Później nastąpiła napaść Rosji na Gruzję, 
przejęcie władzy na Ukrainie przez Wiktora 
Janukowycza, a potem cała polska elita z pre-
zydentem Lechem Kaczyńskim na czele poległa 
pod Smoleńskiem.

Smoleńsk – kartka z dziennika pielgrzyma,  
6 sierpnia 2014 (fragmenty)

Wg niektórych przekazów gwiazda betlejemska wska-
zująca drogę Trzem Mędrcom ze wschodu składa-
ła się z siedmiu promieni symbolizujących siedem 

przymiotów boskich; Porządek, Wolę, Mądrość, Powagę, 
Cierpliwość, Miłość i Miłosierdzie.

ADWENT – oczekiwanie  
na przyjście Zbawiciela

Toast Noworoczny
Dziś w Noc Sylwestrową

Piszę te słowa.
Kłębią się myśli

Gubią litery.
Jak znaleźć sens?

Gdy polska niby mowa
A niezrozumiała

Nie mieści się
W sercu niewieścim.

Żal,
Rozpacz,

Łzy.
Żałoba.
Smutku

Kielich po brzegi.
Toast?

Pamiętać!
Nie zapomnieć!

Iść na Krakowskie
Jak wtedy

Gdy morze serc
Biało-czerwonych

I duchy przeszłości
Ciszą płomieni

Wołały,
Wołają -

Prawdy chcemy!
Ewa Credo
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Młodzi  oskarżają
Kolejny cud Tuska. Od 2011 roku wyemigrowało ponad 2 miliony Polaków…

I
W 2007, kiedy ten straszny, obciachowy, niosą-
cy tylko niepokój rząd PiS stracił władzę powie-
dziano im, że teraz władza w Polsce będzie fajna. 
Obiecywano:
 tysiące kilometrów autostrad 
 laptop dla każdego ucznia
 darmowy dostęp do Internetu 
 boiska, stadiony
 powrót Polaków z emigracji
 podwyżki dla nauczycieli i lekarzy
 obniżenie podatków
 uproszczone procedury w urzędach
 Mieli po kilkanaście lat i dopiero zaczynali 

rozpoznawać rzeczywistość wokół siebie.

II
W 2010 roku po 10 kwietnia uwierzyli,
 że Rosjanie rzetelnie wszystko zbadają  

i wyjaśnią
 że odzyskamy wrak
 że państwo zdało egzamin w obliczu tej 

tragedii narodowej 
słyszeli też,
 że prawdopodobnie to Putin zabił im 

prezydenta 
 że Rosjanie nic nie wyjaśnią
Wtedy zrobiła się straszna awantura i trudno było 
się w tym połapać
Przed nimi był egzamin dojrzałości – matura.

III
Kiedy po raz pierwszy, już, jako studenci, mogli 
głosować z ulicznych plakatów premier przeko-
nywał żeby nie robić polityki, tylko budować sta-
diony i autostrady.
 Potem zapewniał, że Polska dzięki łupkom 
 będzie niezależna energetycznie
 wypłaty emerytur będą zabezpieczone
 Zakupiono Pendolino – jednocześnie likwidu-

jąc połączenia kolejowe z małych miejsco-
wości tak, że 200 km do Warszawy trzeba 
jechać z przesiadkami 7 i pół godziny.

Co przesądziło o tym, że nie chcą wracać do kraju? Kłamstwo i nie-
odpowiedzialność rządzących, bezczelność i bezkarność ludzi władzy.  
Nie znają innej Polski. Dla młodych 21, 22 latków siedem lat rządów obec-
nej ekipy - to cała młodość. Państwo, w którym wzrośli to system oparty na 
kłamstwie, nieodpowiedzialności i bezkarności. 
Do takiej Polski nie chce się wracać.

oprac. na podst. J. Pospieszalski - (Wypędzenie przez Tuska. GP z13.08/14)

Czego oczekują młodzi na emigracji? Czego oczekujemy, my borykający 
się, na co dzień z tą ponura rzeczywistością?

Oczekujemy państwa współrządzonego przez wolnych, wykształco-
nych obywateli, przedkładających to, co wspólne nad to, co partykularne 
i osobiste, dla których sprawiedliwość i stojące na jej straży powszech-
nie szanowane prawo są wartościami nadrzędnymi. Oczekujemy wolnych 
wyborów - wypełniania art.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który 
stanowi:
 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu
 Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio

Bez wiedzy o tym, czym było państwo wolnych i równych obywateli bez 
względu na pochodzenie i religię, nie zrozumiemy dzisiejszych tęsknot 
Polaków i dystansu do III RP. Bez wiedzy o Rzeczpospolitej nie jesteśmy 
nawet w stanie wyobrazić sobie, jak wysoką kulturę polityczną i jak zna-
komity ustrój stworzyli w XVI wieku nasi dalecy przodkowie. 

Bez przypomnienia znaczenia I Rzeczpospolitej nie uda nam się zbudo-
wać sprawnego, sprawiedliwego i wolnościowego państwa. 

Bez nawiązania do tradycji Jagiellońskich i Rzeczypospolitej wielu na-
rodów nie uda nam się zrozumieć naszych przodków, naszych tęsknot, 
samych siebie. 

Bez Rzeczpospolitej nie zrozumiemy zachowania Polaków w wieku 
XIX, nie zrozumiemy atrakcyjności polskiej kultury, polskiego stylu 
życia, nie zrozumiemy wysiłku zbrojnego w wojnie bolszewickiej, a 
także determinacji Powstańców Warszawskich, niemal naturalnego 
oporu wobec obu totalitaryzmów, walki żołnierzy wyklętych czy feno-
menu Solidarności. 

Bez I Rzeczpospolitej nie uda się nam pogodzić Polaków z własnym 
państwem, nie uda się nam ze współczesnych Polaków uczynić dumnych  
i świadomych obywateli.” 
fragment opracowania: Arkady Rzegocki: Państwo Jagiellonów  
i Rzeczpospolita wielu narodów stanowią klucz do zrozumienia polskości. 13.01.2013

„Państwo Jagiellonów i Rzeczpospolita 
stanowią klucz do zrozumienia polskości”

Na przyjęcie tej roli nie pozwala nam nasza wielka wolnościowa tra-
dycja, tradycja wspaniałej niezgody na zniewolenie. W drugiej części 
tego tomu próbuję bronić owej tradycji przed tak często dziś pojawia-
jącymi się oskarżeniami o głupotę, o szaleństwo. Staram się pokazać tej 
tradycji ciągłość – od mistrza Wincentego, nazwanego Kadłubkiem, aż do 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – i jej znaczenie jako wciąż nie dającego 
się unieważnić zobowiązania. Dla nas, obywateli Rzeczypospolitej.

W części trzeciej ze smutkiem, ale nie bez nadziei, opisuję czas III RP. 
czas, jak się wydaje, triumfu „realizmu” nad „polską nienormalnością” 
- czyli nad polską wolnością. Czas, który najlepiej charakteryzują może 
przywołane na wstępie słowa Jana Jurkowkiego. Wieczny czas, w którym 
zmagają się pokusa złożenia rąk, poddania prądowi, z którym płyną ścieki 
– i nadzieja na to, że można inaczej, że Deus mirabilis, że ”...jeszcze nie 
zginęła”. Do tej nadziei zachętą próbuje być ta książka.

Dedykuję ją osobom, które najodważniej dziś tę nadzieję podtrzy-
mują, rzucają w twarz królom dzisiejszego cywilizacyjnego i poli-
tycznego potopu słowa księdza Starowolskiego. I pozwalają myśleć 
o nowym Kłuszynie.

Dedykuję tę książkę „Solidarnym 2010”: pani Hannie Dobrowolskiej, 
pani Ewie Stankiewicz, panu Grzegorzowi Kutermankiewiczowi i innym 
współtwórcom tego ruchu współczesnej nadziei. Tym, którzy budzić pró-
bują współczesnego Lecha, nie lamentują tylko na jego snem”.

Andrzej Nowak - Kraków, 25 listopada 2014
(fragment wstępu do najnowszej książki Prof. Andrzeja Nowaka 

"Uległość czy niepodległość", której warszawska premiera miała miejsce 
15 grudnia 2014 roku)

Ta dedykacja jest skierowana do Wszystkich, którym na sercu leży do-
bro Ojczyzny – jest jak drogowskaz, mocny przekaz kierunku do osią-
gnięcia nadrzędnego celu, jaki nam przyświeca - odzyskania prawdziwie 
wolnej, suwerennej i sprawiedliwej Polski. Polski dla Polaków. Polski dla 
Narodu. Odzyskania Majestatu Rzeczypospolitej.

Pamiętajmy - gdy w sercu zagości zwątpienie, zniechęcenie, nie-
moc, – że wolność mamy w sobie a tej wolność nikt nam nie odbierze.

ZSt

„Kapitulować nie wolno – chyba, że 
zgadzamy się na rolę „maszkary”


