Szanowni Państwo, Wyborcy
W ostatnich dniach wstąpiłem do Klubu PiS. Uczyniłem to z kilku powodów, z których najważniejszym
jest chęć wzmocnienia i współtworzenia silnej prawicy, która jest w stanie przejąć władzę w Polsce.
Jestem to także winien większości moich wyborców - Ci co nie byli wyborcami Prawa i
Sprawiedliwości, oddając głos na mnie akceptowali moje przyszłe działania jako posła, właśnie w tym
ugrupowaniu politycznym. Mimo perturbacji politycznych skutkujących moim czasowym działaniem
poza Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, prowadziłem merytoryczną współpracę z
klubem PiS. Jednym z widocznych przejawów było złożenie przez ten Klub dwóch projektów ustaw
mojego autorstwa. Jednocześnie dementuję wszelkie pomówienia, że brak mojego członkostwa w
Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość było związane z jakimikolwiek stawianymi przeze
mnie warunkami czy wymaganiami itp.
Prawo i Sprawiedliwość jest najbardziej skutecznym opozycyjnym klubem parlamentarnym i jako
jedyny klub opozycyjny ma realne szanse przeforsować ważne dla Polski inicjatywy, w tym te polityki
surowcowej (geologiczno-górniczej), energetycznej, nauki i szkolnictwa wyższego itp. Są to w mojej
opinii dziś najważniejsze i najpilniejsze działania dla Polski. Nasz Kraj jest najbogatszym surowcowo
krajem unii europejskiej, jednocześnie importujemy kopaliny, których powinniśmy być największym i
najbogatszym eksporterem w Unii Europejskiej. Rząd PO-PSL z naszego wielkiego atutu zrobił wielki
problem. Chcę wzmacniać, w oparciu o własne surowce i dostęp od surowców szczególnie na dnach
oceanów, międzynarodową pozycję gospodarczą i geopolityczną Polski i przyczyniać się do bogacenia
się społeczeństwa. Koalicja PO-PSL zniweczyła zręby polityki surowcowej, które powstały za czasów
rządu Prawa i Sprawiedliwości, w którym to rządzie pełniłem funkcję głównego geologa kraju (min.
wydałem pierwsze koncesje na poszukiwania gazu w łupkach, przygotowałem strategie chroniącą
interes Państwa - więcej www.jedrysek.eu).
Bardzo bym chciał, aby moje członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości przyniosło wymierne korzyści
Polsce, Polakom i polskiej prawicy. Jednocześnie szczególnie dziękuję tym moim wyborcom, którzy nie
stracili wiary w merytoryczne, prawidłowe i efektywne kierunki mojego działania
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