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Godne życie
		 w bezpiecznej Polsce
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Razem wygramy!

W

Wybory to święto demokracji. Wybory
prezydenckie to święto wyjątkowe, bo
niecodziennie mamy okazję decydować
o tym, kto będzie stał na czele naszego państwa. 24 maja zdecydujemy, czy
jesteśmy zadowoleni z tego, co jest, czy
chcemy czegoś więcej. Jestem głęboko
przekonany, że Polacy zasługują na więcej.
Polacy to silny naród, a Polska to
piękny kraj. Ale dziś potrzebuje dobrych
zmian przyjaznych dla obywateli. Polska
potrzebuje aktywnego prezydenta, który
nie tylko podejmuje inicjatywy ustawodawcze, ale też słucha Polaków, wszystkich Polaków.
Staję przed wami jako prawnik,
polityk, mąż i ojciec. Jako głos młodego
pokolenia, które nie zgadza się na to, co
się dzieje w naszym kraju. Jako kandydat
na prezydenta.
Przystępując do drugiej tury wyborów,
zawieram umowę ze wszystkimi grupami
i inicjatywami społecznymi. Gwarantuję
Wam, że każda Wasza inicjatywa, Wasz

protest albo propozycja zmiany, jeśli
tylko spełni wymogi prawne, na pewno
nie trafi do kosza.
Zwracam się również do tych, którzy
nie głosują i nigdy nie głosowali na Prawo
i Sprawiedliwość. Będę także Waszym
prezydentem, nie zmienię poglądów, ale
obiecuję, że zawsze będę Was słuchał.
Siłą naszego państwa nie są politycy.
Siłą Polski jesteście Wy – Polacy. To Wy
płacicie podatki, dbacie o własne domy,
miejsca pracy i służycie sobie pomocą
w trudnych chwilach. To Polacy tworzą
swoje państwo. Bo jeśli nie, to co nas
jeszcze tu trzyma?
Ale oznacza to także, że jeśli chcemy coś w naszym państwie zmienić,
naprawić, budować, musimy to zrobić
sami. Musimy zmienić Polskę, by Wasze
rodziny nie wyjeżdżały z kraju. Musimy
zmienić Polskę, aby zadbać o słabszych
i wspierać przedsiębiorczych. Musimy
zmienić Polskę, żeby była państwem,
które liczy się w Europie.

Jeżeli tego chcecie, zagłosujcie na
mnie. Przysięgam, że jako prezydent
zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby
ten plan zrealizować.

Staję przed wami jako
prawnik, polityk, mąż
i ojciec. Jako głos młodego
pokolenia, które nie
zgadza się na to, co
się dzieje w naszym
kraju. Jako kandydat
na prezydenta.

wijać tylko wtedy, kiedy będziemy o nią
wspólnie dbać i kiedy młodzi ludzie będą
wiązać z nią swoją przyszłość.
Chcę być prezydentem, ponieważ
czuję ogromne zobowiązanie wobec
moich przodków.
Moja polityka będzie ambitna i odpowiedzialna. Moja prezydentura będzie
na miarę wyzwań, przed którymi stoją
Polska i Polacy.
Każdy z nas jest inny. Wyznajemy
różne wartości. Dzieli nas wiele, ale
łączy jeszcze więcej.
Polska jest jedna. Razem możemy
zmienić jej przyszłość.
24 maja możemy pokazać jako naród, czego oczekujemy od państwa.
24 maja możemy wybrać godne życie
w bezpiecznej Polsce.
Proszę o Wasz głos.

Chcę być prezydentem, bo wierzę, że
razem możemy naprawić Polskę. Nasza
ojczyzna będzie trwać i będzie się roz-
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Rok temu zdawałam maturę. Zarówno ja, jak i moi przyjaciele stanęliśmy
wtedy przed bardzo ważnym wyborem
– jakie studia wybrać? Gdzie studiować?
Część moich znajomych postanowiła zostać w kraju i tutaj kontynuować naukę.
Zrobiłam tak i ja. Jednak wielu moich
rówieśników wyjechało na studia za granicę. Wierzę, że wrócą. Wiem, że część
z nich wróci na pewno. Założą w Polsce
rodziny, podejmą w Polsce pracę, będą
w Polsce wychowywać dzieci. Ale wiem
też, że wielu innych prawdopodobnie już
nie wróci.
Ja i moi rówieśnicy stoimy w tym
momencie u progu dorosłego życia i musimy sobie zadać bardzo ważne pytanie:
„W jakim kraju chcemy być dorośli?”.
Wbrew pozorom to nie jest pytanie
o wybór pomiędzy państwami: czy ma to
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być Anglia, Francja, Szwecja czy Stany
Zjednoczone. To jest pytanie o to, „jaka
będzie Polska”. I w jakiej Polsce chcemy
być dorośli. Choć zainteresowałam się
polityką dopiero niedawno, w liceum,
to już mogę powiedzieć, że współczesna
Polska nie jest do końca Polską moich
marzeń. Żeby to zmienić, musimy postawić na ludzi, którzy mają wizję.
Większość moich znajomych to nie
są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Ale wiem, że na pewno wielu z nich
postawi w tych wyborach na Andrzeja
Dudę, na mojego tatę. Wcale nie dlatego, że są moimi znajomymi, że prywatnie się lubimy. Ale dlatego, że wiedzą,
że jest to człowiek kompetentny, który
będzie nas godnie reprezentował. Że nie
będzie miał wpadek i gaf, przez które
Polska postrzegana jest jako kraj za-

ściankowy. Polska nie jest zaściankiem.
Polska zasługuje na dobrego prezydenta.
Moi znajomi, którzy zagłosują na Andrzeja Dudę, wiedzą, że mój tata będzie
dobrym prezydentem.
Tata zaczynał swoją drogę w polityce,
kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką.
Już wtedy wiedziałam, że nie robi tego
po to, żeby się w życiu ustawić. Że przyświeca mu pewien cel, że chce i może
zmienić Polskę na lepsze. Ta idea jest
z nim też dzisiaj, i będzie towarzyszyć
mu pewnie już zawsze.
Mój tata jest wspaniałym ojcem,
bardzo troskliwym. Zawsze o mnie dbał,
nadal dba. Ciężka i absorbująca praca
oraz liczne obowiązki nigdy nie przeszkodziły mu, by zjawić się co roku na
moich urodzinach z bukietem kwiatów
i z życzeniami.

Chciałabym też podziękować wszystkim młodym osobom, które wspierały
i wciąż wspierają tatę w tej kampanii.
Dziękuję Wam za poświęcony wolny
czas, bo wiem, jak trudno jest oddać się
takiej działalności, kiedy ma się wiele innych obowiązków w szkole, na studiach
czy po prostu w życiu rodzinnym. Bardzo
Wam za to dziękuję.
W najbliższą niedzielę zagłosuję na
mojego Tatę, tak samo jak uczyniłam
to w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wierzę, że zrobią to także
miliony innych młodych Polaków. Nie
dlatego, że Andrzej Duda jest moim
tatą, tylko przede wszystkim dlatego, że
jest dobrym człowiekiem. A co najważniejsze, że jako prezydent Polski będzie
właściwym człowiekiem na właściwym
miejscu. 
Kinga Duda
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polityczne temu przeczą. Dla politycznej
kalkulacji zgadza się na przyjmowanie
ustaw, które uderzają w polskie rodziny i podważają naszą tradycję. Zagłosuję
na Andrzeja Dudę z przekonaniem. To
kandydat środowiska politycznego, które gwarantuje prawdziwą dobrą zmianę
w Polsce. Dziś potrzeba nam tej zmiany
bardziej niż kiedykolwiek.

Materiał wyborczy
Komitetu Wyborczego Kandydata
na Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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Ania Żochowska (l. 50), lekarz neonatolog, żona i matka
pięciorga dzieci, prezes Fundacji Sztafeta
Dlaczego Andrzej Duda?
– bo budzi nadzieję. Nadzieję, że dobro powierzonej mu ojczyzny będzie dla
niego najwyższym prawem
– bo mu wierzę. Wierzę, kiedy
mówi, że Polska jest dla niego wartością
i miłością i że nie zdradzi idei, które są
mi bliskie
– bo szanuje ludzi. Szanuje współobywateli, wyborców, politycznych
przeciwników
– bo nie kręci. Mówi prosto i uczciwie o sprawach ważnych, nazywa rzeczy po imieniu
– bo rozumie. Rozumie, że nie możemy zaprzepaścić dziedzictwa tych,
którzy dla Polski pracowali, walczyli,
ginęli. Że teraz czas na nasze zaangażowanie i pracę dla ojczyzny
– bo oznacza przyszłość. Lepszą
przyszłość dla mnie, dla mojej rodziny,
dla milionów innych polskich rodzin
– bo mu się uda. Nam się uda!

Irena Chołuj (l. 72), położna
z ponad 50-letnim doświadczeniem
Na pewno nie zagłosuję na Bronisława Komorowskiego. Nie podoba mi się
to, co robił przez ostatnie pięć lat. Uważam, że nie reprezentuje nas w godny
sposób. Jestem osobą wierzącą i niezwykle ważne jest dla mnie to, żeby prezydent Polski był wierny wartościom,
które są bliskie milionom Polaków.
Bronisław Komorowski deklaruje się
jako katolik, ale wszystkie jego decyzje

Maciej Trząski (l. 27), zajmuje
się crowdfundingiem
W pierwszej turze wyborów prezydenckich oddałem głos nieważny, bo
jako lewicowiec nie miałem kandydata,
który reprezentuje moje poglądy nawet
częściowo. Był to wyraz mojego buntu
wobec prawicowego przechyłu w tych
wyborach. Ale teraz, kiedy ważą się
ostatecznie losy prezydentury i przyszłych pięciu lat, nie mogę uchylić się od
dokonania wyboru.
Bronisław Komorowski to typowy
przedstawiciel elity, która zrobiła z Polski swój prywatny folwark. Andrzej
Duda daje szansę na zatrzymanie tego
trendu. Podoba mi się, kiedy mówi
o ponownej reindustrializacji i tworzeniu szans dla młodych. Kolejne pięć lat
Komorowskiego to dalsze sprzyjanie
wielkiemu kapitałowi kosztem młodych. Prezydent powinien móc powiedzieć „nie”, jeśli uważa, że decyzje rządu będą szkodliwe dla kraju. Duda ma
na tyle charakteru, żeby to zrobić. Poza
tym denerwuje mnie sarmacki, archaiczny styl bycia Bronisława Komorowskiego. Nie potrafię się utożsamić z tym
elitaryzmem. A neoliberałowie już wystarczająco wiele zepsuli w moim kraju. 25 lat po odzyskaniu wolności pora,
by prezydentem został ktoś, kto powie
„stop” szkodliwym pomysłom i będzie
myślał o Polakach, a nie o wielkim kapitale. Tym kimś jest dla mnie Andrzej
Duda.

twitter.com/AndrzejDuda
www.facebook.com/andrzejduda

Jako prezydent Polski podejmę jak najszybciej działania w następujących dziedzinach:
1. Obniżenie wieku emerytalnego
– państwo musi dotrzymywać umów z obywatelami
2. Uproszczenie i reforma systemu podatkowego
– wyzwólmy energię Polaków
Fot. Waldemar Kompała (1, 2, 3, 5)

Monika Komorowska (l. 38),
pracuje w organizacji pozarządowej
Zajmowałam się reklamą w dużej
korporacji, teraz pracuję w organizacji pozarządowej. Mieszkam w dużym
mieście i mam kredyt we frankach. Jak
wielu moich znajomych zastanawiam się
codziennie nad tym, czy nie wyjechać
z Polski. Większość z nas pracuje poniżej swoich możliwości i aspiracji. Dostajemy wynagrodzenie, które nie pozwala
godnie żyć. Tymczasem rządząca ekipa
na czele z Bronisławem Komorowskim
jest przekonana, że żyjemy w dobrobycie i nie mamy na co narzekać.
Mam dość tego, że Polską rządzą
ludzie, którzy nie dbają o obywateli,
podwyższają podatki, dyskryminują rodziny oraz przedsiębiorców i wypychają
młodych ludzi na emigrację. Mam dość
kłamstw, manipulacji i braku poszanowania dla ludzkiego życia. Mam dość
prezydenta Komorowskiego, który udaje dziś wielkiego zwolennika inicjatyw
obywatelskich, a przez cały czas sprawowania władzy pokazał, że głos obywateli ma za nic.
Chcę zmiany. Dlatego zagłosuję na
Andrzeja Dudę, bo reprezentuje to
wszystko, co dla mnie najważniejsze:
uczciwość, klasę, energię, kompetencje oraz wiarę w Polskę i Polaków. Pol-

Jacek Maciukiewicz (l. 50),
przedsiębiorca
Dlaczego zagłosuję na Andrzeja
Dudę? Bo czuję zmęczenie tym, co jest.
Od ośmiu lat rządzi nami ta sama ekipa. Czas na zmianę. Po prostu.
Andrzej Duda daje nadzieję na przywrócenie normalności. Poza tym, reprezentuje nowe pokolenie prawicy:
otwartej, nowoczesnej, która rozumie
wyzwania, przed którymi stoi polska
gospodarka. Wierzę, że wygrana Dudy
w wyborach prezydenckich może otworzyć nowy rozdział w polskiej polityce.

Fot. PAP/Paweł Topolski

ska potrzebuje prezydenta odważnego,
aktywnego, odpowiedzialnego i świadomego tego, co robi. Za prezydenta
Andrzeja Dudę na pewno nie będę się
wstydzić.

3. Odbudowa polskiego przemysłu
– nowe inwestycje to nowe miejsca pracy
4. Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa militarnego,
energetycznego i gospodarczego Polski
– tylko silny kraj znajdzie silnych sojuszników
5. Pakiet polityki rodzinnej

6. D
 ialog społeczny
– ułatwienia w przeprowadzaniu referendów obywatelskich,
niech głos należy do Polaków
7. R
 ówne opodatkowanie firm polskich i zagranicznych
– polski przedsiębiorca nie może być pokrzywdzony
8. R
 eforma wymiaru sprawiedliwości
– dość bezprawia w majestacie prawa
9. A
 ktywna polityka zagraniczna
– nic o nas bez nas
10. N
 owa polityka historyczna

– powszechny dodatek finansowy na dzieci,

– Polska może być dumna ze swojej historii, a polska

pomoc dla rodzin wielodzietnych

edukacja nie powinna o tym zapominać
strona 7

Idziemy
po
zwycięstwo

strona 8

