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Biało-czerwone flagi, transparenty 
w barwach narodowych, hasła odwołu-
jące się do historii i  tradycji, atmosfera 
patriotycznego święta. Na samochodach 
nalepki z orzełkami, chorągiewki w bar-
wach bratniego narodu węgierskiego, 
patriotyczne napisy. Historyczne mury 
XVII-wiecznego klasztoru w  Kalwarii 
Zebrzydowskiej goszczą VIII Zjazd Klu-
bów Gazety Polskiej. Z całego kraju (ale 
także z  zagranicy) do Kalwarii zjechali 
przedstawiciele tego niezwykłego ruchu 
społecznego ożywianego troską o  Pol-
skę. W  namiocie, w  którym odbywają 
się zjazdowe spotkania, wywieszono 
banery przybyłych Klubów. Czytamy na 
nich: Kraków, Wrocław, Śrem, Gliwice, 
Krosno, Brzozów, Będzin, Opoczno itd., 
itd. Ale też Nowy Jork, Essen, Hamburg, 
Amsterdam, Paryż… Każdy z blisko 700 
uczestników zjazdu otrzymał identyfi-
kator, ale i  bez nich klubowicze odróż-
niają się od wiernych i turystów, którzy 
w  weekend przyjechali do klasztoru. 
Powszechne są koszulki z  orłem w  ko-
ronie, biało-czerwone szaliki i  wstążki, 
patriotyczne plakietki, wszędzie widać 
logo „Gazety Polskiej”. Padający deszcz 
i zimno nie przeszkadzają nikomu w ko-
rzystaniu z  atrakcji programu: debat, 
rozmów, koncertów, wykładów, a z twa-
rzy uczestników – czy to młodych, czy 
starszych – nie schodzi uśmiech.

Przez trzy dni, od piątku 24 do nie-
dzieli 26 maja w  kalwaryjskim sanktu-
arium odbywały się spotkania, prelekcje, 
dyskusje, występy artystyczne i nabożeń-
stwa. Gośćmi zjazdu byli m.in. europoseł 
Ryszard Czarnecki, posłowie PiS Andrzej 
Adamczyk, Andrzej Duda i  Ryszard Ter-
lecki oraz członkowie Parlamentarnego 
Zespołu ds. Obrony Demokratycznego 
Państwa Prawa: Krzysztof Szczerski, 
Piotr Naimski, Beata Szydło i  Stanisław 
Piotrowicz. Reżyser Antoni Krauze przed-
stawił relację o  postępach w  pracy nad 
swoim głośnym już filmem „Smoleńsk”. 
Goście z Węgier opowiedzieli o politycz-

nym sukcesie premiera Viktora Orbána 
i  realizowanej przez niego głębokiej re-
formie kraju. O  najnowszych wynikach 
badań nad przebiegiem tragedii smoleń-
skiej mówił poseł Antoni Macierewicz 
i  eksperci z  jego zespołu: kontroler lotu 
i absolwent szkoły w Dęblinie kmr ppor. 
Wiesław Chrzanowski oraz prof. Wiesław 
Binienda z USA. Uczestnicy zjazdu wzięli 
udział w uroczystej Mszy św. odprawio-
nej przez wikarego klasztoru bernardyń-
skiego o. Antoniego Kluskę, modlili się 
w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczy-
znę i wzięli udział w kalwaryjskim nabo-
żeństwie dróżkowym.

Obywatelski ruch patriotów

Specjalny list do uczestników zjazdu 
wystosował prezes Prawa i  Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński. Wkład Klu-
bów Gazety Polskiej – napisał – w Polskę 
naszych marzeń jest nie do przecenienia. 
Zawsze jesteście Państwo na posterunku 
tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Stajecie 
w obronie prawdy, wolności i pamięci. Nie 

pozwalacie zapomnieć o  smoleńskiej tra-
gedii tym, którzy pamiętać o niej nie chcą, 
i domagacie się prawdziwego wyjaśnienia 
jej przyczyn. Walczycie o  wolność słowa. 
Poszerzacie sferę wymiany niezależnej 
informacji. W  Was tkwi siła i  duch repu-
blikańskiego zaangażowania. To praw-
da, ruch Klubów Gazety Polskiej to coś 
więcej niż tylko grupa wsparcia jednego 
tytułu prasowego (analogicznie ruch 
Rodzin Radia Maryja to nie tylko wspar-
cie tego medium). To obywatelski ruch 
patriotów zatroskanych o  Polskę, ludzi, 
którym nie jest obojętne, co dzieje się 
w ich kraju i z ich krajem.

***

Pierwsze Kluby Gazety Polskiej powsta-
ły w 2005 r. [pierwszy w Kielcach – przyp. 
aut.], ale największy ich rozkwit nastąpił 
w 2010 r., po tragedii smoleńskiej i po tym, 
jak zaczęto fałszować to, co się tam stało. 
Ludzie chcieli się spotkać i  wygadać. Szu-
kali jakiegoś miejsca, forum dyskusji, gdzie 
mogliby wymienić poglądy – wyjaśnia Ry-
szard Kapuściński, 59-letni krakowski 
radny i przedsiębiorca, szef sieci Klubów 
Gazety Polskiej. W  ciągu roku po kata-
strofie smoleńskiej powstało dwa razy 
więcej Klubów niż przez poprzednie 
pięć lat. Ci wszyscy, którym nie odpo-
wiadała narracja narzucona przez wła-
dzę i  posłuszne jej media, zwrócili się 
ku podobnie im myślącym. To był i  jest 
opór przeciwko rządowemu krętactwu 
i hipokryzji.

Na początku Kluby powstawały 
oczywiście w  dużych miastach: Warsza-
wie, Krakowie, Gdańsku… Później doszły 

Dobra  
Polska  

niebawem  
wróci

Kalwaryjskie spotkanie 
Klubów Gazety Polskiej

Społeczność Klubów Gazety Polskiej liczy dziesiątki tysięcy członków i  set-
ki tysięcy sympatyków. Zasięgiem i historią przewyższa ją tylko działalność 
Rodzin Radia Maryja, ruchu o  podłożu religijnym powstałym z  inicjatywy 
o. Tadeusza Rydzyka. Oba ruchy to filary prawdziwego społeczeństwa oby-
watelskiego. Gromadzą wielkie rzesze ludzi przejętych troską o  kraj i  nie-
godzących się na jego powolną degradację fundowaną nam przez aktualnie 
rządzących. Istniejący od ośmiu lat ruch Klubów Gazety Polskiej ma realną 
szansę zmienić Polskę, o ile – tak jak dotychczas – będzie szedł ramię w ramię 
z istniejącym od 20 lat ruchem Rodzin Radia Maryja. I odwrotnie.

Na miejsce VIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej wybra-
no sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na zdjęciu 
stawianie krzyża przy ołtarzu polowym podczas piel-
grzymki mężczyzn i młodzieży męskiej w 1991 r.  
Fot. Adam Bujak z albumu „Kalwaria”.

Uczestnicy zjazdu VIII Zjazdu Klubów 
Gazety Polskiej mogli obejrzeć wystawę 

fotograficzną poświęconą tragedii smoleń-
skiej, prezentowaną wcześniej w Parlamen-

cie Europejskim.
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rozpoczęto budowę studni. Kiedyś ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski zapytał mnie, 
czy podejmiemy się zorganizowania piel-
grzymki dla dzieci niepełnosprawnych. 
Zgodziliśmy się, a wtedy ks. Tadeusz zdra-
dził, że będzie na niej… 1500 osób. Zała-
twiliśmy dwa hektary lotniska, miasteczko 
namiotowe, posiłki, występy. Jeden z chłop-
ców zamarzył sobie jazdę czołgiem, więc 
współpracujące z nami wojsko dostarczyło 
prawdziwy czołg. Było to dla nas bardzo 
wzruszające: obserwować, jak bardzo 
rodzice kochają swoje niepełnosprawne 
dzieci. Nie mieści się w głowie, że są ludzie, 
którzy chcieliby takie dzieci eliminować 
– wzdycha pani Marta. Jej klubowicze 
uczestniczą też w Krucjacie Różańcowej 
za Ojczyznę, odmawiając codziennie 
dziesiątkę Różańca św., a  od trzech lat 
dziesiątego dnia każdego miesiąca bio-
rą udział w Mszy św. za ofiary tragedii 
smoleńskiej. Po nabożeństwie któryś 
z  klubowiczów przybliża obecnym syl-
wetkę jednej z ofiar. A wszystko to prze-
cież tylko część aktywności gliwickiego 
Klubu… Jednego z wielu.

wodnicząca, mimo 
rozmaitych różnic 
wszystkich łączy 
podobne myślenie 
i troska o Polskę. 

Gliwicki Klub 
ufundował pierw-
szą w  świecie ta-
blicę smoleńską, 
odsłoniętą w  miej-
scowym koście-
le – uwaga! – 18 
kwietnia 2010 r. 
Ma też „na koncie” 
tablice ku czci Woj-
ciecha Korfantego 
i  gen. Emila Augu-
sta Fieldorfa „Nila” 
oraz Golgotę Pol-
ską, złożoną z  24 
tablic ukazujących 
ważne wydarzenia 
polskiej historii od 
Konfederacji Bar-
skiej do czasów 
współczesnych. To 
właśnie gliwicza-
nie pod wodzą pani 
Marty koordyno-
wali na południo-
wą Polskę organi-
zację krakowskiego 
Marszu w  Obronie 
Telewizji Trwam 
4 marca 2012 r., 
w  którym uczest-
niczyło ponad 20 
tys. osób. Sami 
wzięli udział w za-
inicjowanym przez 
Ryszarda Kapuściń-
skiego „Wielkim wyjeździe na Węgry” 
z okazji węgierskiego święta narodowe-
go, by okazać polskie poparcie dla dzia-
łań premiera Viktora Orbána. Od pięciu 
lat klubowicze jeżdżą na Kresy z pomocą 
dla tamtejszych Polaków, odwiedzają też 
pole bitwy stoczonej 16 września 1920 r. 
pod Dytiatynem, zwanym polskimi Ter-
mopilami. W tym roku z inicjatywy Klu-
bu jedno z rond w Gliwicach otrzymało 
imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To 
duży sukces w  tym środowisku. Śląsk to 
trudny teren, tutaj ludzie głosują na PO. 
Dodam, że kontrkandydatem śp. prezy-
denta był… Edward Gierek – mówi Marta 
Święcicka.

Ale działalność Klubu to nie tylko 
sfera polityki. Od czerwca ubiegłego 
roku pani Marta organizuje w  diece-
zji gliwickiej i na całym Śląsku zbiórkę 
makulatury na budowę studni w  naj-
młodszym chrześcijańskim państwie 
świata – Sudanie Południowym. Odzew 
społeczny jest niezwykły – jak dotąd 
udało się zebrać 130 ton (!) makulatu-
ry, co dało około 40 tys. zł, za które już 

Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastro-
fy Tu-154M posłem Antonim Macierewi-
czem. Poseł łączy się za pomocą Interne-
tu z prof. Wiesławem Biniendą w USA. Po 
drobnych kłopotach technicznych, przy 
których z odsieczą przychodzi redaktor 
naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sa-
kiewicz, na dużym ekranie wyświetla 
się postać prof. Biniendy. Publiczność 
z  napiętą uwagą ogląda przygotowaną 
przez naukowca komputerową symula-
cję tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 
2010 r., nagradzając gorącymi oklaskami 
jego wystąpienie.

Wiemy, że minister Bogdan Klich zrobił 
wszystko, żeby w rządowym Tupolewie nie 
został zamontowany jakikolwiek system 
obronny. Wiemy, że polski samolot wożą-
cy prezydenta Rzeczypospolitej był jedyną 
maszyną na świecie, która miała nie być 
w  żaden sposób broniona. Wiemy też, że 
pan Bogdan Klich został potem wybrany 
senatorem. Nie będę wnikał, jak do tego 
mogło dojść. Myślę, że z  braku społecznej 
wiedzy o jego roli i wkładzie w dramat smo-
leński. To, że wcześniejszy remont samolotu 
był kontrolowany przez wywiad rosyjski, to 
że Służba Kontrwywiadu Wojskowego pal-
ca nie przyłożyła, by ochronić ten remont 
przez infiltracją rosyjską, cały ten ciąg 
wydarzeń składa się na odpowiedzialność 
pana Bogdana Klicha. Czy to była świado-
ma zła wola, czy to była głupota, czy to było 
zupełne zaniedbanie obowiązków? Tak czy 
inaczej na to jest artykuł 231 Kodeksu Kar-
nego i prędzej czy później pan Bogdan Klich 
pod tym zarzutem przed sądem polskim 
będzie musiał odpowiadać – mówi z naci-
skiem poseł Macierewicz, a sala odpowia-
da mu burzliwymi oklaskami.

***

Od pięciu lat Klubem Gazety Polskiej 
w Gliwicach kieruje Marta Święcicka. Ze-
brała się u nas kiedyś grupa ludzi podobnie 
myślących i podobnie odczuwających. Dzia-
łaliśmy na niwie patriotyczno-historycznej, 
staraliśmy się przyciągnąć inne tego typu 
środowiska. A  że czytaliśmy akurat „Ga-
zetę Polską”, to postanowiliśmy założyć jej 
Klub – opowiada pani Marta, energiczna 
emerytka pochodząca z  patriotycznej 
rodziny; jej ojciec był cichociemnym, 
a matka porucznikiem AK. Gliwicki Klub 
GP jest dziś jednym z  prężniej działają-
cych w  kraju. Na stałe należy do niego 
30 osób, ale krąg sympatyków jest dużo, 
dużo szerszy. Na spotkania organizowa-
ne przez panią Martę przychodzi nawet 
500-600 osób! Do Klubu należą ludzie 
w różnym wieku: są studenci, niedawni 
absolwenci studiów, są ludzie czynni za-
wodowo, są też młodsi i nieco starsi eme-
ryci. W  Klubie są prawnicy, lekarze, in-
żynierowie, naukowcy, ale też fryzjerzy, 
krawcy, robotnicy. Jak podkreśla prze-

uważa prezes Kapuściński, nawet gdyby 
film wyemitowano w  telewizji, to nie 
zdobyłby takiej widowni. Praktycznie co-
dziennie w całej Polsce Kluby organizują 
spotkania z  historykami, socjologami, 
politykami, występy satyryków i  pie-
śniarzy, projekcje niechcianych przez 
oficjalną dystrybucję filmów, dyskusje, 
odczyty, debaty. W ciągu roku liczba im-
prez idzie w tysiące. Musimy tu podkre-
ślić, że Kluby bardzo blisko współpracują 
z Białym Krukiem; nie tylko wspomagają 
dystrybucję odrzucanych np. przez Em-
pik patriotycznych i katolickich książek, 
ale często korzystają też z  kontaktów 
z  naszymi autorami. Pomagamy sobie 
w organizacji spotkań, których uczestni-
ków trzeba już liczyć więcej niż setkami, 
jak choćby 18 maja w  krakowskiej sali 
Sokoła, na premierze „Wielkiej Księgi 
Patriotów Polskich”. Kluby GP abonują 
regularnie „WPiS”. I  o  to chodzi – mówi 
prezes naszego wydawnictwa, Leszek 
Sosnowski – musimy się wspierać, podkre-
ślać, co nas łączy, a nie dzieli. Popularyzo-
wać się nawzajem. Jeżeli ktoś się obawia 
konkurencji medialnej po prawej stronie, to 
niech spojrzy na statystyki mediów w  Pol-
sce; prawicowe tytuły są tam marginesem, 
zupełnie odwrotnie niż lewackie lub lewicu-
jące. Mamy do „zagospodarowania” wiele 
milionów czytelników, słuchaczy i widzów. 
Daleko nam jeszcze do tego.

Pierwsza w świecie  
tablica smoleńska

W  wypełnionym szczelnie zjazdo-
wym namiocie odbywa się spotkanie 
z  przewodniczącym parlamentarnego 

z 2012 r., na który do Warszawy przyje-
chało (z  własnej inicjatywy, za własne 
pieniądze!) 15 tys. ludzi. Z kolei w stycz-
niu tego roku z wyrazami poparcia dla 
Viktora Orbána pojechało na Węgry 10 
tys. członków Klubów. W kwietniu 3 tys. 
klubowiczów przyjechało też za własne 
pieniądze do Krakowa, by złożyć kwiaty 
i pomodlić się przy grobie Lecha Kaczyń-
skiego.

Na bazie Klubów GP powstał cały dru-
gi obieg medialny: filmów, książek, prasy. 
Cztery miliony widzów filmu „Mgła” to 
właśnie zasługa klubowiczów. Jak za-

mniejsze ośrodki, a  teraz mamy zgłosze-
nia już z  całkiem małych miejscowości. 
Stworzenie Klubu w małym mieście nie jest 
łatwe. W  niejednym trwają jeszcze peere-
lowskie układy, które trudno przełamać. 
Jest na przykład jedna restauracja, w której 
się można spotykać, i należy ona do byłego 
esbeka. A ten nie zezwala… Zniecierpliwie-
nie sytuacją w kraju jest jednak tak wielkie, 
że ludzie w  dużym stopniu przemogli już 
strach i coraz odważniej domagają się swo-
ich praw. To wszystko są inicjatywy oddol-
ne. Tak powstaje społeczeństwo obywatel-
skie – mówi Ryszard Kapuściński.

Kluby mają całkowitą 
autonomię, kierownictwo 
ruchu niczego im nie na-
rzuca. Udziela swego logo 
i  czuwa jedynie, by pod 
szyld Klubu nie zakradły 
się osoby niewłaściwe, źle 
mówiące o Polsce czy o Ga-
zecie. Takie przypadki zda-
rzają się bardzo rzadko – do-
daje prezes. Dziś istnieje już 
360 Klubów (w  tym liczne 
za granicą), każdy skupia 
od dwudziestu do kilku-
set członków. Dochodzą do 
tego niezrzeszeni sympaty-
cy licznie pojawiający się 
na klubowych imprezach, 
wyjazdach i  spotkaniach. 
Prezes Kapuściński przywo-
łuje Marsz Niepodległości 

O rzeczywistym przebiegu wydarzeń w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. mówił 
przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M 
poseł Antoni Macierewicz.

Spotkania w zjazdowym 
namiocie za każdym razem 

przyciągały rzesze zatroskanej 
o losy Polski publiczności.

Przy mikrofonie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa poseł Krzysztof 
Szczerski. Obok wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości posłanka 
Beata Szydło.
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dzi zaledwie niecałe 50 proc. uprawnio-
nych, z  możliwości jednoprocentowych 
odpisów podatkowych korzysta tylko 40 
proc. podatników. Trzeba więc dotrzeć do 
tych 50 proc. obojętnych. Elektoraty par-
tyjne i tak pójdą głosować. Myślę, że może 
tego dokonać właśnie społeczna fala prawi-
cowa. Inaczej czeka nas stagnacja i  stałe 
zabetonowanie sceny politycznej, z  jakim 
teraz mamy do czynienia – dodaje ks. Ta-
deusz.

Co na to szef Klubów Ryszard Kapu-
ściński? Wielu chciałoby nas wykorzystać, 
wielu zastanawia się, czy nie chcemy aby 
założyć jakiejś partii. Broń Boże. Wiemy, że 
jedyna siła, która jest w stanie zmienić obec-
ną rzeczywistość in plus, to Prawo i Spra-
wiedliwość i dlatego je właśnie popieramy. 
Musimy wygrać tak, żeby PiS mógł rządzić 
samodzielnie, bez koalicjantów, i żeby moż-
na było zmienić konstytucję. Na naszych 
oczach polskie państwo jest demontowane: 
w małych miejscowościach zamyka się po-
sterunki policji, likwiduje poczty, szkoły, 
przystanki kolejowe. Są miejscowości, do 
których nie da się już dojechać ani auto-
busem, ani pociągiem. Ci wszyscy, dla któ-
rych ważna jest tylko ciepła woda w kranie 
i grill w niedzielę, kiedyś przejrzą na oczy, 
ale wtedy może już być za późno. My mó-
wimy o tym już dziś – odpowiada prezes 
Kapuściński. I wszystko wskazuje na to, 
że raczej wcześniej niż później coraz po-
tężniejsze ruchy społeczne doprowadzą 
do koniecznej zmiany politycznej w na-
szym kraju.

Paweł Stachnik
Zdjęcia: Marcin Bujak

poznański Klub Gazety Polskiej.
Po pierwsze chcemy pokazać ludziom, 

że można, że nie trzeba wstydzić się swo-
ich poglądów. Ojczyzna jest wartością nad-
rzędną dla wszystkich Polaków. A jeśli ktoś 
się z tym nie zgadza, to musi być w mniej-
szości albo szukać sobie miejsca gdzie in-
dziej w  świecie. Jedno jest ważne: chcemy 
dobrej Ojczyzny. Chcemy, żeby nasi dziado-
wie i  pradziadowie w  niebie nie wstydzili 
się nas – mówi z  naciskiem pan Zenon, 
a jego wypowiedź mogłaby posłużyć za 
motto wszystkich Klubów.

Polska, która wróci

Gościem VIII Zjazdu był także Maciej 
Pawlicki, niezależny producent filmowy 
i  reżyser. Działalność Klubów Gazety Pol-
skiej imponuje mi. To taki kawałek Polski, 
jaka kiedyś była i jaka znów powinna być. 
To znaczy Polski obywatelskiej, republikań-
skiej, w której nas wszystkich obchodzi to, 
co się dzieje ze zbiorowością i naszym na-
rodem. Ci wszyscy ludzie, którzy tu przyje-
chali, chcą, żeby sprawy szły w dobrą stro-
nę. Na razie jest to mniejszość, bo większość 
przygnieciona jest breją idiotyzmów, którą 
wlewa nam się codziennie do głów. Ale ta 
dobra Polska niebawem wróci – mówi 
Pawlicki.

Jedyna możliwość zmiany to szeroka 
prawica i  to łącząca nie tylko partie po-
lityczne, ale też ruchy społeczne – mówił 
na Zjeździe ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski. – Kluby Gazety Polskiej są pod tym 
względem idealnym ruchem. Niepokoi go 
zniechęcenie społeczne: na wybory cho-

nice smoleńskie. Od 37 miesięcy, dziesią-
tego każdego miesiąca, w  poznańskim 
kościele Bożego Ciała odprawiana jest 
Msza św. w  intencji ofiar Smoleńska. 
Godzinę później uczestnicy przechodzą 
w Marszu Pamięci przez główne ulice Po-
znania pod pomnik Ofiar Katynia, gdzie 
składają kwiaty. 10 maja br. z okazji 37. 
miesięcznicy klubowicze ułożyli pod po-
mnikiem dywan z  dziesięciu tysięcy (!) 
biało-czerwonych tulipanów.

Wspomagamy inne Kluby z terenu Wiel-
kopolski. Organizujemy dla nich zjazdy. Od 
niedawna koncentrujemy się na wystawie 
fotograficznej zatytułowanej „Prezydent 
Lech Kaczyński w  służbie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej”. 11 kwietnia tego roku 
otworzyliśmy ją w  Pałacu Działyńskich 
w  Poznaniu. Uroczystego otwarcia miała 
dokonać Marta Kaczyńska, ale z  powodu 
awarii samochodu spóźniła się aż trzy 
godziny. Proszę sobie wyobrazić, że 90 
procent obecnych cierpliwie na nią czeka-
ło! – podkreśla pan Zenon. Z  Poznania 
wystawa wyruszyła w podróż po mniej-
szych ośrodkach województwa. Teraz 
prezentowana jest już w  jedenastym 
z kolei. Chcieliśmy, żeby ludzie, którzy nie 
mieli okazji spotkać się z naszym prezyden-
tem, mogli choćby w ten sposób poznać jego 
i jego działalność. Budujące jest to, jak bar-
dzo lokalni działacze starają się, by ta wy-
stawa miała właściwą rangę. Każdorazowe 
otwarcie to duże wydarzenie. Pojawia się 
co najmniej kilkadziesiąt osób, miejscowe 
władze, kapłan z modlitwą. Coraz częściej 
też spotykamy się z tym, że przy naszej wy-
stawie organizowane są lekcje historii lub 
wiedzy o społeczeństwie dla uczniów – tłu-
maczy z zapałem przewodniczący.

Oczywiście, nie wszystko idzie gład-
ko i  bez problemów. Niekiedy natrafia 
się na opór władz i trzeba uciekać się do 
rozmaitych forteli, by przeforsować eks-
pozycję. Zawsze jednak liczyć można na 
pomoc ze strony miejscowych duchow-
nych, którzy udostępniają sale parafial-
ne i  świątynie. Poznański Klub bardzo 
mocno włączył się też w  akcję popie-
rania inicjatywy przyznania posłowi 
Antoniemu Macierewiczowi Medalu 
Przemysła II, która napotkała na silny 
opór wielu środowisk w  Poznaniu. Po-
magał też w organizacji spotkania z Ja-
rosławem Kaczyńskim w  Śremie, gdzie 
władze nie chciały udostępnić odpo-
wiedniej sali. Dla swoich członków Klub 
zorganizował, korzystając z pomocy Bia-
łego Kruka, spotkanie z wybitnym foto-
grafikiem i patriotą Adamem Bujakiem, 
który w Pałacu Działyńskich opowiadał 
o swojej pracy i wieloletnich kontaktach 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ar-
tysta opowiedział także o  wydanym 
przez Białego Kruka albumie „Eucha-
rystia”, gdzie znalazły się zdjęcia z ko-
ścioła Bożego Ciała, przy którym działa 

– podczas naszych najróżniejszych akcji: 
odczytów, prelekcji, projekcji filmowych, 
wystaw, marszów… – opowiada prze-
wodniczący Klubu Zenon Torz, który 
od czterech lat stoi na jego czele. Działa 
tam dziewięciu profesorów, są doktorzy, 
magistrzy, inżynierowie, są też ludzie 
z  niższym wykształceniem, ale – jak 
podkreśla przewodniczący – wszystkich 
łączy jedno: bezwzględnie są patriotami. 
Zapytany o  działalność pan Zenon na 
pierwszym miejscu wymienia miesięcz-

ciskiem dr Petho, a sala reaguje na tę wy-
powiedź burzą oklasków.

***

Klub Gazety Polskiej w  Poznaniu 
działa od pięciu lat. Założyła go gru-
pa jedenastu osób, chcących aktywnie 
działać na patriotycznej niwie. Dziś Klub 
liczy około 400 członków. Zbieramy się 
raz w tygodniu na spotkaniach klubowych, 
a oprócz tego – a może przede wszystkim 

Dywan z dziesięciu  
tysięcy tulipanów

Mimo chłodu i padającego intensyw-
nie deszczu namiot, w którym odbywa-
ją się zjazdowe spotkania, jest prawie 
pełny. Trwa właśnie spotkanie z gośćmi 
z  Węgier. Szefowa współpracującego 
z Klubami Gazety Polskiej stowarzysze-
nia „Kobiety na rzecz Narodu Węgier-
skiego” dr Annamaria Petho opowiada 
o  sukcesie konserwatywnej rewolucji 
na Węgrzech. Rząd Orbána obłożył po-
datkiem kryzysowym działające w  ich 
kraju zagraniczne koncerny, znacjona-
lizował fundusze emerytalne i  wpro-
wadził podatek liniowy. Podjął też sta-
rania zmierzające do odzyskania przez 
państwo wyprzedanego niegdyś sektora 
bankowego. Do konstytucji wprowadził 
odwołania do Boga, rodziny i  tradycji. 
Jego długofalowym celem jest odbudo-
wa pełnej suwerenności gospodarczej 
i  politycznej kraju. Najgorsze jest to, że 
w  naszym własnym kraju znalazła się 
opozycja liberalno-lewicowa, która poma-
ga zdradzać własny rząd. Wierzymy jed-
nak w Bożą opatrzność i ufamy, że Viktor 
Orbán znajdzie w  sobie tyle sił, że zdoła 
przetrwać wszystkie ataki, zrobić porządek 
z wewnętrznymi konfliktami politycznymi 
i wygra wybory w 2014 roku – mówi z na-

Licznie reprezentowany na zjeździe był poznański Klub Gazety Polskiej. Piąty od lewej przewodniczący Klubu Zenon Torz. Trzecia od 
prawej gość zjazdu, znana dziennikarka Joanna Lichocka.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. 
Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, 
posłowie PiS Stanisław Piotrowicz (z lewej) 
i Piotr Naimski.

Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Gliwicach Marta Święcicka. Kierowany przez 
nią energicznie od pięciu lat gliwicki Klub należy do prężniej działających w kraju.


