
„Lech Kaczyński w służbie 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" 

Przegląd miejscowości  
Wielkopolski, w których 

prezentowana była wystawa  



 POZNAŃ 
11.04-15.04. 2013r. 

 

11 kwietnia 2013 roku  
w Pałacu Działyńskich 

została otwarta wystawa    
" Lech Kaczyński  

w służbie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej",  
którą zorganizował 

Poznański Klub Gazety 
Polskiej, Akademicki Klub 

Obywatelski  
im. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego w Poznaniu  
i Fundacja Tożsamość  

i Solidarność. 
Wystawę otworzyła pani 

Marta Kaczyńska. 
 
 

 



Z księgi pamiątkowej 

 

Dziękujemy 

organizatorom 

wystawy i autorom 

zdjęć za 

przedstawienie nam 

działalności 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 



 

Pan Prezydent Lech 
Kaczyński – mąż 

stanu zasłużył sobie 
na tak wspaniałą 

wystawę. Siły zła nie 
mogły się pogodzić  

z tak wyrazistą drogą, 
którą prowadził nas  
i nasz kraj Polskę. 
Chwała Wielkiemu 

Mężowi Stanu. 

 



 

Wspaniałe 

świadectwo 

twórczego, 

patriotycznego 

działania dla Polski 

i Polaków. 

Serdecznie 

dziękujemy 
 



Uroczysta kolacja w Sali Złotej  



 

 

Piękna wystawa. 

Panie Prezydencie, 
brakuje nam Pana.  

   POBIEDZISKA 
15.04-19.04. 2013r. 

 



 

 

Bogu dzięki  

za Prezydenta 

Lecha 

Kaczyńskiego. 

 



 

Bardzo ciekawa, 

pouczająca 

wystawa. 

Warto wiedzieć 

więcej, by 

zrozumieć. 

 



 

Wystawa wręcz 

konieczna, aby 

coraz więcej  

Polaków 

wyciągnęło 

właściwe wnioski  

tak bardzo 

potrzebne Naszej 

Ojczyźnie. 

 



 

 

Doskonały pomysł 

przypomnienia 

osoby i działalności 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. 

 



 

Dziękuję za trud  

i wysiłek włożony  

w przygotowanie 

wystawy. Takiego 

Prezydenta 

powinniśmy znać   

z mediów – a one 

nam ten wizerunek 

odebrały. 

    KÓRNIK 
19.04-22.04. 2013r. 

 



 

 

Uważamy, że ta 

wystawa ukazuje 

zwiedzającym 

prawdziwe oblicze 

byłego Prezydenta. 

MOSINA 
22.04-28.04.2013r. 



 

Jestem wielce 

zbudowany tak 

wypromowaną 

wystawą. Daje  ona 

pełne wyobrażenie 

o czynnej 

działalności 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego.   



 

Powojenna Polska  

miała tylko jednego 

WIELKIEGO 

PREZYDENTA - 

LECHA 

KACZYŃSKIEGO. 

Dziękuję Panie 

Prezydencie za 

wszystko. 



 

Jesteśmy 

oczarowani  

wystawą  

przedstawiającą 

prawdę  

o działalności 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. 



 

Żal i ból, że już Go 

nie ma wśród nas. 

Wspaniała 

wystawa!!!  

Oby zwiedzili ją 

również ludzie 

innych opcji. 

MUROWANA GOŚLINA 
29.04-2.05.2013r. 



 

Piękna wystawa. 

Dziękuję Panie 

Prezydencie  

za patriotyzm, 

podtrzymywanie 

wartości oraz 

dbałość  

o wizerunek Polski  

i godność Polaków.  



 

Trudno się 

pogodzić z faktem, 

ze nie  ma już 

naszego 

Prezydenta, 

wybitnego 

człowieka  

i wielkiego patrioty.  



 

To był niewątpliwie 

WIELKI  POLAK,  

ale nie wielkością 

swojego urzędu, 

lecz wielkością  

wiedzy, oddania 

narodowi i dużej 

skromności. 

KOZIEGŁOWY 
2.05-6.05.2013r. 



 

Piękna wystawa – 

ogromne dzięki  

za nią. Takich ludzi 

jak prof. Lech 

Kaczyński dzisiaj 

bardzo 

potrzebujemy. 



Organizatorom 

dziękujemy  

za  piękną wystawę, 

przywracająca  

i utrwalającą 

pamięć o życiu  

i pracy naszego 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego – 

Wielkiego 

Człowieka i Patrioty. 



 

Serdecznie 

dziękujemy za 

wymowną wystawę. 

Niech wszyscy ją 

obejrzą i zastanowią 

się, w którym 

kierunku idziemy. 

 



 

 

Dziękujemy  

za piękną lekcję 

naszej najnowszej 

historii. Oby Bóg 

nam błogosławił. 

LUBOŃ 
6.05-9.05.2013r. 



 

 

Jestem zbudowana, 

zachwycona  

i wzruszona piękną 

wystawą. 

SWARZĘDZ 
11.05-14.05.2013r. 



 

It is very 

interesting! Thanks! 

Hi, I’m from Taiwan. 

I really like Poland 

and it’s my dream to 

live here.  



 

Pierwszemu 

Obywatelowi 

Rzeczypospolitej 

pamiętamy 

wszystko co zostało 

przez Niego 

zrobione dla nas  

i naszych dzieci. 

Cześć jego pamięci. 



KUŚLIN 
14.05-17.05. 2013r. 

 

Podziękowanie 

organizatorom 

prezentowanej 

wystawy. Jej treści 

powinna trafić  

do innych miast  

i miasteczek naszej 

Ojczyzny  dla 

ukazania człowieka 

i patrioty 

obywatelom Polski.  


