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W najbliższą niedzielę naszymi głosami rozstrzygnie się los Polski, a w związku z tym
nasz los i następnych pokoleń. Wybierzemy posłów i senatorów, poślemy ich do
Warszawy, by dla nas stanowili lepsze ludzkie prawo, organizowali zdemolowane
Państwo, układali “kamieni kupę” we wspólny dom, z silnymi fundamentami gospodarki,
obronności, kultury (naszej polskiej), środowiska, rolnictwa, nauki, wymiaru
sprawiedliwości, edukacji, ochrony zdrowia… żeby dało tu się wreszcie żyć dobrze i
bezpiecznie, z podniesioną głową, bez długów. Konkurującym sąsiadom nigdy się nie
podoba, gdy nam się zaczyna wieść lepiej – przy głosowaniu patrzmy więc naszych
polskich opinii bazujących na faktach, nie opiniach cudzych. Niech się liczą duma i
aspiracje.
Niechaj wielkość Polski powróci w oparciu o dobrze zarządzane bogactwa naturalne
jakich mamy ogrom (patrz linki na www.jedrysek.eu). Liczę na Państwa głos, zaufanie działam jedynie w interesie Polski i Polaków. Jedynie!
Wiem, że w kilku okręgach są podobni kandydaci do Sejmu – z patriotyzmem we krwi i
do krwi! W szczególności wielka postać, Profesor Jan Szyszko – człowiek o ogromnym
dorobku naukowym, któremu Polska i my wszyscy zawdzięczamy niesprywatyzowane
lasy, zdrową żywność, dobry stan środowiska naturalnego – docenili to nawet Nobliści,
przydzielając mu kilka lat temu jako jedynemu Polakowi swoją specjalną i wyjątkowo
prestiżową nagrodę – można powiedzieć: dostał Nobla Noblistów. Prof. Jan Szyszko
kandyduje z tzw. obwarzanka warszawskiego na pozycji 5. Jego najbliższy
współpracownik – poseł Dariusz Bąk – niestrudzony w walce o Polskie Lasy
Państwowe, zdrową polską żywność, polskie silne rolnictwo, obnażający miałkość i
egoizm PSLu nie tylko w tym zakresie. Leśnik Dariusz Bąk kandyduje z listy PiS w
okręgu radomskim (pozycja 4) – jest w Sejmie niezbędny. Niestrudzenie współpracuje z
nim w tym zakresie poseł Jerzy Sądel z okręgu częstochowskiego (lista PiS, pozycja 5) –
jego wnikliwość i poczucie sprawiedliwości pozwala lepiej prowadzić prace w komisjach
sejmowych. Do Sejmu kandyduje również poseł płk. Michał Jach – człowiek, dzięki
któremu nie straciliśmy miliardów złotych na fatalnie przygotowane przetargi, który
wykrył i obnażył niejasne powiązania bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu
narodowemu. Waga jego działań dopiero wyjdzie. Jego wiedza i nieustępliwości jest w
Sejmie niezbędna – Michał Jach kandyduje z okręgu szczecińskiego z listy Prawa i
Sprawiedliwości (pozycja 4). Pragnę jeszcze zwrócić szczególną uwagę na
kandydującego w okręgu bydgoskim z listy PiS (pozycja 3) mecenasa Bartosza
Kownackiego. Jest on młodym doświadczonym politykiem asystentem Premiera Jana
Olszewskiego, posłem PiS, człowiekiem nieprzeciętnie zdolnym, prostolinijnym i bez
kompleksów. Wsławił się między innymi zwycięskimi procesami przeciw
prominentnym funkcjonariuszom PO, udowodnił ich totalną kompromitację (wliczając
w to byłego prezydenta), pokazał ogromne uchybienia w śledztwie smoleńskim i wiele
innych. Bartosz Kownacki to świetny, bezkompromisowy, uczciwy i nieustępliwy
prawnik, oddany sprawie Polski. Polska bezwzględnie potrzebuje go w Sejmie.

Na koniec, rzucając nieco refleksji, dedykuję Polakom wiersze, które oddają ducha
decyzji wyborczych? Wybierajcie mądrze tych, których warto posłać.
MODLITWA ZA POLAKÓW
By nasz rozum w myśleniu - sąd w trzeźwości stałej,
półprawdy nie cedził… tylko prawdę nieść zdolny,
dopełnieniem półprawdy zawsze kłamstwo całe.
Nie spojony półwładzą - półwładzą niewolny.
Nie z piórami pawimi - kradzionymi słowy,
patriotę udając pluskwa pszczołą miodną,
nie mowa półfałszem dla srebrników mowy.
Daj mi tchnąć w Naród siłę - silnej Polski godną.
WŁADZA: LIST PRZEDWYBORCZY DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW
Nie po nagrody, honor, raut przy sutym stole.
Nie po medale, ukłon, blichtr czy żyrandole.
Nie po darmowe loty, czy puste uznanie.
Nie po furę z kierowcą, w mediach brylowanie.
Nie po władzę dla władzy, rozdanie stanowisk.
Nie po czcze obietnice łgane Narodowi.
Nie po brzęk apanaży, mdłe mowy nadęte…
być ministrem, premierem, posłem, prezydentem.
Ilu tak myśli, działa bo chyba niewielu
komu władza narzędziem, a komu na celu?
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