
Boże spraw,  

by nikomu nigdy nie 

udało się zniszczyć 

naszej Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej, 

naszej tożsamości, 

kultury, wartości i daj 

gorących patriotów 

oraz ludzi 

zabiegających  

o sprawy Ojczyzny  

i błogosław im. 



 

 

Wspaniała wystawa. 

Szkoda,  

że w mediach o niej 

nie słychać.  



 

 

Jestem dumny  

z mojego 

Prezydenta  Lecha 

Kaczyńskiego. 

NOWY TOMYŚL 
17.05-22.05.2013r. 



 

 

Serdecznie dziękuję 

za zorganizowanie 

tej wspaniałej  

i jakże potrzebnej 

wystawy. 



 

 

Chciałbym więcej 

takich wystaw 

edukujących 

społeczeństwo.  



Wystawa   

w interesujący 

sposób kładzie 

nacisk na dokonania 

Lecha Kaczyńskiego  

i choć nie w każdej 

kwestii byłem jego 

fanem, ale zawsze 

będę pełen podziwu 

dla  jego determinacji  

i konsekwencji  

w kwestii gruzińskiej. 

OBRZYCKO 
23.05-27.05.2013r. 



 

 

Mojemu 

Prezydentowi  … 

ukłon i pamięć. 



 

 

Głębokie przeżycie. 

Oby  Opatrzność 

czuwała nad 

Polakami. 



 

 

Mamy obowiązek 

odkłamywać 

przeszłość, bo jeśli 

nie my to kto 

młodym ludziom  

tę prawdę przekaże. 

SZAMOTUŁY 
27.05-29.05.2013r. 



 

 

 

Dziękujemy. 

Módlmy się  

o odrodzenie  

Naszej Ojczyzny. 



 

 

Nigdy dosyć 

przypominania 

o działalności 

Lecha  

Kaczyńskiego. 

BUK 
2.06-5.06.2013r. 



 

 

Dziękujemy  

za piękną wystawę 

przedstawiającą 

nam prezydenturę 

Lecha 

Kaczyńskiego. 



 

Myślę, że może 

wkrótce wróci  

w  naszym kraju 

wolność i nie 

będziemy 

państwem,  

w którym nie ceni 

się wartości. 

WITKOWO 
5.06-9.06.2013r. 



 

Panie Prezydencie 

Lechu Kaczyński. 

Byłeś moim 

Prezydentem. Byłeś 

najlepszym 

prezydentem jakich 

Polska miała. 

WOLSZTYN 
10.06-12.06.2013r. 



Podziękowania za 

wspaniałą wystawę. 

Wybrane fragmenty 

przemówień oddają 

wielkość Pana 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego,   

a fotografie są 

piękne. 

 



 

 

Dziękuję za sporą 

ilość nieznanych mi 

fotografii, które  

ze wzruszeniem 

obejrzałem. 

 



Dziękujemy  

za interesującą 
wystawę o życiu  
i dokonaniach 

jednego  
z największych 

Prezydentów Polski 
i dedykujemy ją 

głównie młodzieży, 
będącej  naszą 
przyszłością. 

 

 



 

To był mój  

Prezydent i On 

wiedział co robić, 

aby Polska była  

w pełni suwerenna  

i liczono się z  nią  

w Europie i świecie. 

KASZCZOR 
12.06-17.06.2013r. 



Jak najwięcej takich 

wystaw, aby 

uświadomić  

co Polska straciła,  

a  co mogła zyskać, 

gdyby nie było 

tragedii  

w Smoleńsku. 

Serdecznie 

gratuluję. 



 

To był Prezydent, 

który z uporem  

i konsekwencją  

dążył do lepszej 

Polski. Należy  

o Nim pamiętać i nie 

poprzestać na tej 

wystawie. 

SULECHÓW  
17.06-20.06.2013r. 



Panie Prezydencie 

dziękujemy za 

wszystko. Tak 

ciągle smutno, ale 

żyjesz w naszych 

sercach. 

Odpoczywaj  

w pokoju i  Bożej  

radości. 



 

 

 

Działalność Pana 

Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego jest 

warta poznania. 



Dziękujemy  

za wzruszającą 

wystawę 

przedstawiającą 

nam Prezydenta   

w służbie 

Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej, 

czego nie dały nam 

nasze media. 



 

 

Zdjęcia z wystawy  

i fragmenty 

przemówień 

ściskają za serce. 

  PUSZCZYKOWO 
   22.06-26.06. 2013r. 
 



 

Każda plansza  
to wspaniała 

lekcja o naszej 
współczesności. 

Szkoda, że nie ma 
kontynuacji. 

 



 

 

Dziękujemy. Niech 
Bóg błogosławi 
naszej Ojczyźnie  
i czuwa nad nią. 

 



  Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. 
Informujemy, że organizatorem wystawy jest Fundacja 

Tożsamość i Solidarność,  
a prezentowania jej w Wielkopolsce podjął się 
Poznański Klub Gazety Polskiej przy wsparciu 

Akademickiego Klubu Obywatelskiego  
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
w Poznaniu, przedstawicieli Prawa  

i Sprawiedliwości  
oraz licznych wolontariuszy. 

Zdjęcia z wystaw w poszczególnych miejscowościach 
umieszczono za zgodą ich autorów. Teksty są wypisami 

z ksiąg pamiątkowych.  



Za szczególną pomoc w zorganizowaniu 
wystawy dziękujemy:  

Małgorzacie i Witoldowi Czechom, 
Bogdanowi Ślotała, Izabeli Klucek, 

Przemysławowi Kądziołce, Agnieszce Szpak, 
Ryszardowi Gawronowi i Zenonowi Torzowi 

(pomysłodawcy 
 i koordynatorowi całego przedsięwzięcia). 

Prezentację przygotowały:  Ewa Urbanowicz, 
                                                       Maria Zawadzka,  

                                            Jan Martini 


