
Szanowni Państwo,

Oddajemy do Waszych rąk drugi numer naszego pisma, które jest poświęcone 
pierwszej rocznicy katastrofy w Smoleńsku.

Dodatkowo prezentujemy wybrane wydarzenia z życia Prawa i Sprawiedliwości 
w powiecie lubańskim.
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Pamiętamy i czekamy na IV RP!

Sądzono,  że  to  co  stało  się  10  kwietnia  2010  roku  w  Smoleńsku  zakończy  plan 

realizacji głównej idei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czyli uformowania silnego państwa 

polskiego - IV Rzeczypospolitej. 

W  przeciwieństwie  do  obecnie  rządzących,  których  działania  praktycznie  są 

wymierzone  w  idee  silnego  państwa  –  Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej  -  profesor  Lech 

Kaczyński  zamierzał  nasze  państwo  takim  uczynić.  Dlatego  podejmował  działania,  aby 

budować naszą Ojczyznę,  nasze wspólne dobro,  tak jak buduje się  dom – czyli  strukturę 

opartą na mocnych fundamentach, zwieńczoną dachem dającym schronienie domownikom, 

gościom i stanowiący gniazdo rodzinne dla wszystkich dzieci. 

Problem polega na tym, że koncepcja IV Rzeczypospolitej jako alternatywę ma tylko 

rosyjsko-niemieckie kondominium, czyli kraj bez armii, służb specjalnych z niby wymiarem 
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sprawiedliwości, niby oświatą, bez infrastruktury,  gdzie w mediach emitują ciągle kabaret, 

gdzie za żadną tragedię nie ma odpowiedzialnych. 

Alternatywa dla IV Rzeczypospolitej to kraj pozbawiony źródeł dochodu, jakimi są 

przede  wszystkim  nowe  technologie,  rodzące  się  w  armii  i  przemyśle  zbrojeniowym,  

a wdrażane w rodzimych zakładach, chronione przez służby specjalne i patenty. 

Prezydent  Lech  Kaczyński  był  prawdziwym  inżynierem  państwa.  Rozumiał  

i  doskonale  łączył  wszystkie  jego  elementy,  takie  jak  naród,  kultura,  religia,  warunki 

geopolityczne i naturalne. 

Państwo zbudowane według jedynie sensownej idei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

jest  marzeniem  wszystkich  Polaków.  Gdy  w  końcu  stanie  się  rzeczywistością  wszyscy 

będziemy z niego zadowoleni i spokojni o przyszłość następnych pokoleń. 
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Nawet ci, którzy wiele lat niszczyli Polskę dla źle pojętego własnego interesu, przymuszeni 

do  tego  układem  czy  też  zbiegiem  wydarzeń,  powinni  pozwolić  na  powstanie  IV 

Rzeczypospolitej,  bo tak naprawdę wszyscy płyniemy tym okrętem. 

Jeśli on zatonie to co pozostawimy naszym dzieciom? 

Czy tak wiele  trzeba,  aby Polska dysponująca  wielkimi  zasobami  naturalnymi,  znacznym 

potencjałem ludzkim była krajem dobrobytu?

Wystarczy,  by w Polsce rządzili  ludzie,  którzy tego bardzo pragną,  którzy działają 

kierując  się  prawdą  i  uczciwością.  Takimi  ludźmi  byli  niewątpliwie  pasażerowie  lotu  do 

Smoleńska. 

Wielu europejskich przywódców z sąsiednich państw zamierzało realizować model 

państwa według tych samych reguł co Prezydent Lech Kaczyński. Nasz Prezydent był ich 

liderem. Spójrzmy na fotografię z Tbilisi… 
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Naszym  marzeniem  i  obowiązkiem  pozostaje  realizacja  idei  Prezydenta  Lecha 

Kaczyńskiego  -  IV  Rzeczypospolitej.  Jej  realizacja  jest  konieczna  do  bezpiecznego 

funkcjonowania całej Europy.

Żałobę zakończymy po zrealizowaniu marzeń naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wojciech Zembik
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W ramach obchodów rocznicy
10 kwietnia,

 Prawo i Sprawiedliwość
oraz

 Klub Gazety Polskiej
w Lubaniu zapraszają
na prezentację filmu

 „„List z Polski”List z Polski”
w reżyserii

              Mariusza Pilisa
która odbędzie się

 w czwartek 07 kwietnia 2011
 o godz. 1800

w Sali Łużyckiego Centrum Rozwoju,  
ul. Rynek-Sukiennice 38

w Lubaniu
w programie także :

Prezentacja-wspomnienie ofiar katastrofy
Spotkanie z parlamentarzystami PiS

KRONIKA…
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Dnia 18 stycznia 2011 o godz. 1800 w Klubie „Gazety Polskiej” w Lubaniu przy ul. Dolna 4 

spotkaliśmy się z Piotrem Zarębskim autorem filmu „Więźniarki”.

Piotr  Zarębski (ur.  1956)   jest  absolwentem  Wydziału  Operatorskiego  Łódzkiej  Szkoły 

Filmowej, reżyserem, scenarzystą, producentem, operatorem filmowym. 

W jego dorobku reżyserskim są głośne filmy m.in. „Europa II” (dwukrotnie nagrodzony na II 

Festiwalu Mediów w Łodzi), „Nie oplataj mnie...” (nominacja do nagrody Golden Gate w San 

Francisco),  „Posłańcy  Pana  Boga”  (II  nagroda  na  Festiwalu  Filmów  Katolickich  

w Niepokalanowie), „Solidarność 1980-1990 –10 lat później”, „Pistolet do wynajęcia, czyli 

prywatna wojna Rafała Gan-Ganowicza”. 

Piotr  Zarębski  jest  również  obieżyświatem,  realizującym  swoje  filmowe  tematy  w  wielu 

krajach Europy, obu Amerykach i Afryce. 
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PLANUJEMY….

26 maja  planowany jest  przyjazd  do Lubania  pana  Mariusza  Pilisa  reżysera  filmu  „List  

z Polski”. 

Ze  względu  na  napięte  terminy  ta  wizyta  nie  była  możliwa  w dniu  7  kwietnia,  dlatego 

wstępnie została zaplanowana na czwartek 26 maja o godz. 18 w sali Łużyckiego Centrum 

Rozwoju, ul. Rynek-Sukiennice 38 w Lubaniu. 

Wszystkie spotkania organizowane przez lubański PiS oraz klub Gazety Polskiej mają na celu 

podawanie jak najszerszym kręgom osób informacji z pierwszej ręki, informacji prawdziwej, 

która w oficjalnych mediach jest praktycznie nieosiągalna. 

Podczas swojej wizyty w Lubaniu pan Mariusz Pilis będzie przedstawiał także swoją książkę 

pod tym samym tytułem.
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