DZIĘKUJEMY

Warszawa, 20.06.2015 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Działacze i Sympatycy
Prawa i Sprawiedliwości!

P

roszę przyjąć moje bardzo
gorące podziękowania za
Wasz wysiłek i zaangażowanie podczas wyborów prezydenckich. Dziękuję za Waszą pełną oddania pracę na rzecz naszego
kandydata, a dziś prezydenta elekta, Andrzeja Dudy. Chcę mocno
podkreślić, że bez Waszego trudu
nie moglibyśmy dziś cieszyć się
sukcesem. Wygraliśmy, a wziąwszy pod uwagę okoliczności, był
to sukces naprawdę niezwykły.
Dziś musimy myśleć o tym,
co nas czeka w niedalekiej przyszłości, mam tu na myśli wybory parlamentarne. Sukces
w rywalizacji o prezydenturę jest
pierwszym krokiem na drodze
ku temu, czego nasi obywatele
tak bardzo oczekują - naprawy

Rzeczypospolitej. Dlatego musimy nie tylko wygrać jesienne wybory parlamentarne, ale osiągnąć
w nich jak najlepszy wynik.
Nasza Ojczyzna stoi dziś przed
ogromną szansą, której nie możemy zmarnować. Szansą na
normalność, na silne, sprawne
i dbające o dobro obywateli państwo. Polska może być krajem
sprawiedliwym, obdarzonym zaufaniem obywateli i takim w którym po prostu chce się żyć. To
tu Polacy powinni mieć szansę
budować swoją bezpieczną przyszłość. By każda polska rodzina
miała godne warunki do rozwoju
i wychowywania dzieci, tak, aby
również one mogły w przyszłości
z dumną pielęgnować naszą kulturę, język, historię i obyczaje.

Czeka nas kolejny okres wytężonej pracy. Najbliższe miesiące
muszą upłynąć pod znakiem pełnego zaangażowania wszystkich
w sprawę budowy lepszej Polski.
Państwa poświęcenie i determinacja jest dla odniesienia sukcesu
kwestią kluczową. Jesteście znanymi i cieszącymi się zaufaniem
osobami w swoich środowiskach,
dlatego to na Waszych barkach
spocznie nie tylko ciężar organizowania kampanii wyborczej,
ale też, a może przede wszystkim, niesienia słowa nadziei na
lepszą przyszłość. Przekonywania Polaków tak do programu
Prawa i Sprawiedliwości, jak
i do tego, że warto oddać głos na
naszych kandydatów. To na Was,
Drodzy Państwo, spocznie zada-

nie utwierdzania głosujących na
PiS w słuszności wyboru i przekonania nieprzekonanych.
Polska czeka na zmiany, a naszym obowiązkiem jest naprawa Rzeczypospolitej. Dlatego,
jeszcze raz dziękując za zaangażowanie w wyborach prezydenckich, chciałbym Państwa prosić
o wsparcie i zaangażowanie w
wyborach parlamentarnych. Wierzę, że wspólnie odniesiemy sukces dla dobra naszej Ojczyzny
i jej obywateli.

Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
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Szanowni Państwo,
Organizatorzy i Uczestnicy kampanii wyborczej
prezydenta elekta Andrzeja Dudy!

K

ieruję do Państwa ten list by pogratulować Wam wielkiego sukcesu. Wasz trud, poświęcenie
i niejednokrotnie wyrzeczenia doprowadziły do zwycięstwa naszego kandydata
Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Dziękuję za to serdecznie i mam nadzieję, że przyjmą Państwo wyrazy mojej
wdzięczności.
To dzięki Państwu nasz ówczesny Kandydat mógł spotykać się z Polakami i przekonywać do swoich pomysłów na Polskę,
a także – co nie mniej ważne – wsłuchiwać
się w problemy rodaków. To Państwo wieszaliście zdjęcia i banery, rozdawaliście
gazety i ulotki, rozwieszaliście plakaty
oraz robiliście setki uciążliwych, niezbyt
wdzięcznych rzeczy, bez których nie może

się obejść kampania wyborcza.
Słowa szczególnego uznania należą
się tym z Państwa, którzy organizowali i
wspierali kampanię wyborczą tam, gdzie
było najtrudniej, w miejscach, w których
Prawo i Sprawiedliwość i jego kandydaci nie cieszą się zazwyczaj największym
poparciem. Doskonale wiem, jak niełatwo
jest działać i odnosić sukcesy w niechętnym politycznie otoczeniu. Ale też nie ma
chyba większej satysfakcji, niż osiągnięcie dobrych wyników właśnie w takich
miejscach.
Osobne podziękowania należą się
tym wszystkim, którzy zaangażowali się
w proces wyborczy, działając jako członkowie komisji wyborczych, mężowie zaufania lub występując w innych rolach
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kontrolujących przebieg wyborów.
Szanowni Państwo, to Wy, swoją obecnością, dobrym słowem, wiarą i entuzjazmem wlewaliście w serce Andrzeja Dudy
nadzieję, codziennie dodawaliście mu sił
i energii niezbędnych do osiągnięcia końcowego sukcesu. To dzięki Wam, to, co
niedawno wydawało się niemożliwe, stało
się rzeczywistością. Jeszcze raz z całego
serca za to dziękuję.
Beata Szydło
Wiceprezes Prawa
i Sprawiedliwości
Szefowa sztabu kandydata na
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Szanowni Państwo,
Obywatele Rzeczypospolitej!

C

hciałbym z całego serca podziękować
wszystkim, którzy wzięli udział
w tegorocznych wyborach
prezydenckich. Serdeczne
podziękowania składam
osobom, które obdarzyły
mnie zaufaniem. Zrobię
wszystko by tego zaufania
nie zawieść. Szczególne
słowa wdzięczności kieruję do osób, które każdego dnia wspierały mnie
w trudach kampanii, bądź
to uczestnicząc w niej bez-

pośrednio, bądź pomagając
w inny sposób. Proszę by
każda z tych osób czuła
się częścią zwycięstwa, bo
jest ono dziełem wspólnym.
Ze swej strony dołożę
wszelkich starań, by Polska stała się państwem
silnym, dostatnim, sprawiedliwym i szanowanym
w świecie. By była krajem,
z którego młodzi ludzie
nie będą chcieli emigrować, bo będą mogli bez
obaw myśleć o swojej

w nim przyszłości. By
państwo polskie dbało
o rodzinę i stwarzało jak
najlepsze warunki do wychowywania dzieci, zapewniając przy tym godne
życie seniorom. Będę
wspierał działania służące
odblokowaniu przedsiębiorczości i wyzwalaniu
energii obywateli oraz zapewnieniu młodym równego startu życiowego. Zrobię
wszystko, co w mojej mocy,
by Polacy przestali negatywnie postrzegać politykę,
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a zaczęli widzieć w niej autentyczne starania o dobro
wspólne.
Pragnę podkreślić, że
moją prezydenturę traktuję i będę zawsze traktował jako służbę Polsce
i Polakom. Będę szanował porządek konstytucyjny
Rzeczypospolitej
i miał Jej dobro zawsze na
sercu.
Andrzej Duda
Prezydent elekt
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