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Chcemy na bieżąco informować 
Państwa o wydarzeniach, które dzieją 
się i dziać się będą na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Jeżeli 
wystarczać będzie miejsca na inne 
ważne wydarzenia, to je również u nas 
zobaczycie. 

Zobaczycie je, gdyż zamierzamy je 
Państwu pokazywać na fotografiach. 
Słowa ograniczamy do minimum. 

Ten numer biuletynu mógł powstać 
dzięki wsparciu mieszkańców 
powiatu otwockiego. Serdecznie im 
dziękujemy.

Koszty wyprodukowania naszego 
biuletynu mieszczą się w granicach 
50 gr/szt. Możecie Państwo wspomóc 
jego wydawanie przekazując owe 
50 groszy polskich ludziom, od 
których odebraliście ten biuletyn. 
Wtedy będziemy mieć możliwość 
na drukowanie kolejnych naszych 
infromacji w tej formie.

Jeżeli będą mogli Państwo w 
inny sposób pomóc nam w  naszej 
inicjatywie, to darowizny prosimy 
wpłacać na konto wydawcy: 
A.T.T.S. „Records” 
05-420 Józefów, ul Wiązowska 6, 

Nr konta: 

96 7999 9995 0651 4653 1104 0001
z dopiskiem:

„WOT.pl – Solidarni 2010”
Izabella Baran, Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI:

z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie

WOT.pl

Podczas bezprawnego wypędzania „Solidarnych 
2010” z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie 
został pobity przez Strażników Miejskich (?) Michał 
Stróżyk – redaktor „Gazety Polskiej”. Bądźcie z nami! 
To samo grozi każdemu z nas w państwie, które 
własnych obywateli ma za nic !
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Rozdział I
RZECZPOSPOLITA

Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszlności swojego terytorium, zapew-

nia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli...
Polski samolot jest terytorium Rzeczypospolitej. Rząd PO i PSL sprzeniewierzył 

się polskiej konstytucji zezwalając, by część naszej Ojczyzny gniła w błotach 
smoleńskich bagien. Dlatego:

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu pierwszy numer ga-

zetki Stowarzyszenia Solidarni 2010 (korzystając 
z gościnniości zarejestrowanego sądownie tytu-
łu “WOT.pl”). 

Solidarni 2010 to niezależna organizacja po-
zarządowa, która powstała z potrzeby serca lu-
dzi połączonych troską o losy Polski po katastro-
fie smoleńskiej. 

Wspólnota powstawała spontanicznie wokół 
osób gromadzących się na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie po katastrofie rządowego 
samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął Pre-
zydent Polski Lech Kaczyński oraz 95 zasłużo-
nych Polaków, w tym cała generalicja wojskowa. 

Nasz ruch tworzą w większości młodzi ludzie, 
których łączy głęboki niepokój o losy naszego kra-
ju i którzy zdecydowali się wspólnie działać dla 
dobra Ojczyzny.   

Jesteśmy organizatorem licznych akcji o cha-
rakterze patriotycznym, takich jak m.in.: apel o 
stworzenie międzynarodowej komisji ds. katastro-
fy smoleńskiej, pod którym można składać podpi-
sy na stronie www.onepoland.eu, portal umożli-
wiający wymianę informacji dot. podróży i zakwa-
terowania www.solidarnapolska.net, wykłady w 
ramach Uniwersytetu Wolnej Polski czy też seria 
działań w obronie wolności słowa w Polsce, obej-
mująca demonstracje w obronie wolności słowa, 
prowadzenie tzw. Księgi Cenzury oraz zbieranie 
podpisów pod petycją w obronie wolności słowa 

na stronie www.stopcenzurze.pl
Solidarni 2010 działają w Warszawie oraz w 

oddziałach w Gdańsku, Wrocławiu, Białej Podla-
skiej i w Białymstoku, a wkrótce powstanie wiele 
kolejnych - w kraju i zagranicą.

Serdecznie zapraszamy do regularnego od-
wiedzania naszej strony: www.solidarni2010.pl 
na której znajdują się, poza informacjami o bieżą-
cej działalności Stowarzyszenia, także najważniej-
sze informacje o  wydarzeniach w kraju, komenta-
rze oraz liczne przykłady manipulacji medialnych. 

Wspierajcie nas, dołączajcie się do naszych 
akcji, działajmy razem. 

Bądźmy Solidarni. 

fot. Monika Beyer

fot. Monika Beyer

fot. Monika Beyer

fot. Monika Beyer
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Obchody pierwszej rocznicy tragedii smoleńskiej, Warszawa 10 kwietnia 2011 roku.

fot. Maria Mackiewicz

fot. Maria Mackiewicz

Komitety powitalne
oczekują na Polaków upamiętniających pierwszą 
rocznicę katastrofy smoleńskiej
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“Komitety powitalne” nie chciały dopuścić 
posłów i senatorów PiS do złożenia kwiatów 
przed Pałacem Prezydenckim. Funkcjonariusze 
BOR rozbili posłami i senatorami barierki i 
tym samym umożliwili, by kwiaty i znicze od 
uczestników uroczystości parlamentarzyści 
mogli układać przed pałacem.

a potem się zaczęło ...

fot. Maria Mackiewicz

fot. Maria Mackiewicz fot. Maria Mackiewicz

fot. Maria Mackiewicz
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fot. Monika Beyer

fot. internet fot. internet

Manifestacja zwolenników PO, Krakowskie Przedmieście, 07.10.2006 r. (fot. internet)Obchody rocznicy tragedii smoleńskiej Krakowskie Przedmieście, 10.04.2011 r.

Warto porównać ...

10 kwietnia 2011 r. Pałac Prezydencki odgradzał się od nas barierkami im wtedy nikt barierek nie stawiał ...
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demonstracja pod ambasadą 
Federacji Rosyjskiej, 9.04.2011 r.

a potem musieliśmy odbijać z komisariatu na Wilczej 
red. Filipa Rdesińskiego, którego nasza światła władza 
zatrzymała za “nieostrożne obchodzenie się z ogniem”

fot. Maria Mackiewicz
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Uchod!
seawolf, 17 kwietnia, 2011

Wygląda na to, że zwolennicy spiskowej 
teorii katastrofy, czyli wyznawcy Raportu Bur-
denki–Anodiny maja problem.

Kanony wiary: 4 podejścia, naciski Prezy-
denta, generała Błasika, nieprzeparta chęć 
awansu kapitana Protasiuka i jego chęć lą-
dowania, pancerno – kevlarowa brzoza zdol-
na do cięcia metalu i jednoczesnego cięcia 
siebie, rzetelne rosyjskie śledztwo, prawdzi-
we protokoły sekcji zwłok, autentyczne i nie-
montowane zapisy czarnych skrzynek i tym 
podobne bzdury i kłamstwa. Kolejny argu-
ment im znika. I, co tu mówić, niewiele im 
ich pozostaje, skoro nie dość, ze wszystkie 
są obalane jeden po drugim, to nawet nie 
sposób odnaleźć tych, którzy je wrzucali opi-
nii publicznej. Nikt się nie przyznaje. Wrzut-
ki- samosiejki, po prostu..

Jak pamiętamy, koronnym argumentem 
Klicha, Hypkiego i całej tej dziwacznej gru-
py dyżurnych ekspertów zakwaterowanych w 
zaprzyjaźnionych z rządem telewizjach (żeby 
nie tracili czasu na dojazd i make up, sko-
ro i tak wiekszość czasu spędzają w studiu) 
było to, że lotnisko Siewierny nie miało syte-
mu ILS, co automatycznie powoduje, że wci-
śnięcie przycisku „Uchod” nic nie daje, sys-
tem nie reaguje. Kapitan Protasiuk, słabo 
wyszkolony i dodajmy, zestresowany wro-
gim spojrzeniem generała Błasika za swoimi 
plecami, który z kolei był zestresowany wro-
gim spojrzeniem Prezydenta Kaczyńskiego 
za swoimi plecami, który z kolei był zestreso-
wany poleceniem ladowania za wszelka cenę 

wydanym prze telefon przez Ja-
rosława Kaczyńskiego, który z ko-

lei był zestresowany pragnieniem dotarcia po 
trupach do władzy (tak mniej wygląda wer-
sja podana do wierzenia swym wyznawcom 
przez ludzi rządzących tak zwanym projek-
tem PO, którego widocznymi , co nie znaczy, 
że rzeczywistymi, szefami są MAK Donald 
Tusk i Red Bul Komorowski, oby żyli wiecz-
nie), otóż ten kapitan Protasiuk wcisnął przy-
cisk „Uchod” i czekał, co dalej, po czym pró-
bował odejść ręcznie, ale było za późno.

Okazuje się dzisiaj, ze ów przycisk najnor-
malniej w świecie, a powiedziałbym, że i naj-
bezczelniej, jątrząco i dzieląco Polaków, dzia-
ła bez tego systemu ILS, bo, by uciąć wszel-
kie obśmiewania, sprawdzono to empirycz-
nie. Empirycznie, to znaczy, co wyjaśniam, 
gdyby kiedyś nasz dysfunkcjonalny intelek-
tualnie Pan Prezydęt Komorowski łącząc się 
z nami w bulu i nadzieji zajrzał na ten por-
tal, (jeśli w ogóle cokolwiek czyta, ryzyko jest 
niewielkie, ale zawsze), że inny Tu-154 wy-
próbował dwa razy i zadziałało, wbrew temu, 
co owi „eksperci” przez rok wciskali opinii 
publicznej. Wot i konfuzja (konfózja, według 
Pana Prezydęta).

Co więcej, okazuje się, że piloci doskonale 
wiedzieli, że tak właśnie jest i za zdziwieniem 
dzisiaj mówią, że nie wiedzą, dlaczego owi 
eksperci mówili co innego. Ja bym spytał do-
datkowo, dlaczego TVN i inne zaprzyjaźnione 
z rządem telewizje zawsze pytały tylko tych 
„ekspertów”, którzy mówili zawsze to, czego 
od nich te telewizje i rząd oczekiwały. To do-
kładnie tak, jak z sondażami, wychodzi tak, 
jak sobie życzy zamawiający. Ci, co mówili co 

innego, powiedzieli raz i więcej nie zostali za-
proszeni. No i słusznie, po co dzielic i jątrzyć. 
Wszak zgoda buduje (budóje, według Pana 
Prezydenta, bóduje według Pani Dziadzi, First 
Lady, oby żyli wiecznie).

Oczywiście, taka załgana hipokryzja nie 
może zostać zaakceptowana, żeby jakiś głu-
pi przycisk miał obalać cała misterną kon-
strukcje rządowej wersji. Zabiegany jestem 
na stoczni, o czym już wspominałem, wiec 
nie mam czasu za bardzo się wgłębiać w wy-
powiedzi naszych, czy raczej ich tuzów inte-
lektu, ale mogę sobie wyobrazić , co kto po-
wie na ten temat, Najłatwiej , oczywiście z 
członkiem Prezydium Sejmu, zwanym Dziu-
rawym Stefanem (od stygmatów- 8 dziur w 
piersiach, który mu się pojawiły po zamordo-
waniu w Łodzi Marka Rosiaka i wyobrażeniu 
sobie, że to on miał być ofiarą, o czym za-
wiadomił wszystkie telewizje, wliczając CCTV 
większych zakładów pracy i telewizje monito-
rujące skrzyżowania) udało się przechwycić 
nagranie Dziurawego Stefana, jak sobie po-
wtarzał przed lustrem przy nakładaniu pudru: 
„Załgany pisowski hipokryta, ten przycisk, 
znaczy, co się Pani dziwi, uzasadniam Pani, 
znaczy się, nie dość , że zakłamany, to jesz-
cze ma napis po rosyjsku, proszę , tak niby 
ten PiS kocha Polskę, a tu, najpierw prosi o 
pomoc obce mocarstwo, a teraz posługuje 
się, w nikczemnym i obrzydliwym celu pod-
ważenia wersji polskiego, demokratycznie 
wybranego , legalnego rządu, przyciskiem w 
języku naszego odwiecznego wroga! To jest 
seans nienawiści, nikczemne, obrzydliwe, za-
kłamane łajdactwo! To ćwok, ćwok, ten przy-
cisk, znaczy!

Jak można tolerować taką anarchię, ktoś 
wreszcie musie przywrócić ład i porządek, 
tak jak kiedyś! Zjednoczone Odziały Miłości 
Obywatelskiej wkrótce zrobią porządek, wie-
le autorytetów, konkretnie gitarzysta, pio-
senkarka, rysownik i jurorka telewizyjna, nie 
mówiąc o pewnym maturzyście, który chce 
umrzec w wolnym kraju prosi nasz rząd o 
położenie kresu tej nikczemnej kampanii nie-
nawiści i takie prośby nie mogą pozostać bez 
odpowiedzi! Jurorka prosiła jeszcze o pozwo-
lenie przegryzienia aorty Jarosławowi Ka-
czyńskiemu, ale tym to już musi się zając 
osobiście.

Te załgane i nikczemne pisowskie Tu- 
154, które w sposób załgany i obrzydliwy od-
leciały, zamiast się rozbić, jak o tym zapew-
niali załga… to znaczy tfu, najlepsi eksperci, 
zostaną zezłomowane razem z ich załganymi 
i obrzydliwymi pilotami!”

Pan Prezydęt Cherbu Red Bul, oby żył 
wiecznie, dodał, ze ten przycisk jest pełen 
nienawiści, podobnie, jak namiot na Krakow-
skim Przedmieściu. Jest normalne, że samo-
loty, jak się wzniosą, to i od czasu do cza-
su spadają, jak woda, co wzbiera i spływa do 
morza.

Pan Pemier MAK Donald, oby żył wiecz-
nie, będzie namawiał przycisk, by już więcej 
nie jątrzył i nie dzielił i zastosował się do sta-
nowczych wyjaśnien Klicha i Hypkiego, nie 
mówiąc już o Jasiu „Flanelce” Osieckim.

Oj, coś mi się wydaje, ze po nabliższych 
wyborach parę osób będzie musiało wcisnąć 
przycisk „Uchod”. I to w wersji updatowanej 
do „Uchod w podskokach”! Ciekawe, czy tym 
razem zadziała.

Krakowskie Przedmieście, 13 kwietnia - 
kwiaty dla Pierwszej Damy Rzeczypospolitej ś.p. Marii Kaczyńskiej (fot. Maria Mackiewicz)
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z przymrużeniem oka ;)

powrót ... taty?

a Polski dług wynosi*:  826 265 793 648 zł 
i ciągle rośnie!  *podajemy dane z godz 23.30 17/04/2011 r.

ferajna

źródło: Rzeczpospolita źródło: Rzeczpospolita

Kibice wiedzą ...

Legia Warszawa Lech Poznań

Dalej trwamy 
na Krakowskim 
Przedmieściu w 
Warszawie. Nasz 
„namiot pełen 
nienawiści” korzysta 
z pomysłu Michała 
Drzymały, który w 
podobny sposób 
walczył kiedyś z 
pruskim zaborcą, żeby 
Polska była Polską ...


