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Szanowni Państwo, 

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie i wsparcie kandydatury 

Pana dr. Andrzeja Dudy jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Większość głosujących dokonała wczoraj mądrego i dobrego wyboru dla Polski.  

Świadczy on o tym, że Polacy tym razem nie ulegli manipulacji i nie dali się nabrać na dobrze 

znane propagandowe chwyty urzędującego jeszcze Prezydenta, jego sztabu wyborczego,  

koalicji PO-PSL i różnego rodzaju „autorytetów”, celebrytów, sportowców, aktorów, 

„profesorów” i ich prymitywnej zmasowanej akcji przeciwko Panu dr. Andrzejowi Dudzie 

oraz Prawu i Sprawiedliwości. Z serca dziękuję wszystkim, którzy w sposób życzliwy 

informowali innych o prezydenckim programie Pana Andrzeja Dudy, o tym, że jego wybór  

to szansa dla Polski. Dziękuję tym, którzy kolportowali materiały wyborcze Andrzeja Dudy, 

zawieszali jego banery i plakaty na swoich domach i płotach, w swoich firmach i w innych 

publicznie dostępnych, dobrze widocznych miejscach. Dziękuję Członkom Honorowego 

Komitetu Poparcia dr Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej, mężom zaufania, 

członkom obwodowych komisji wyborczych oraz licznej rzeszy wolontariuszy za pilnowanie 

uczciwości wyborów i sprawne przekazywanie informacji o ich wynikach. Dziękuję także  

za przesłane e-maile i smsy, dzięki którym prawdziwa informacja o naszym kandydacie  

na prezydenta Polski i jego programie rozchodziła się szeroko i przyniosła wyborczy efekt 

mimo nieprzebierających w środkach działaniom mainstreamowych mediów, rządu i wielu 

instytucji, które powinny być bezstronne, a które tak naprawdę stanowiły jedne wielki sztab 

wyborczy Bronisława Komorowskiego. 

Dzisiaj towarzyszy nam radość i nadzieja na lepszą Polskę. Przed nami jednak dalsze 

zmagania o zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i nowy, 

sprawny i uczciwy rząd. Ufam, że umocnieni wynikami wyborów prezydenckich 

zaangażujemy się z całą mocą w realizację dzieła wielkiej zmiany, która jeszcze przed nami. 

  

Z wyrazami szacunku 

  

Jarosław Zieliński 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
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