Warszawa, 27 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję, współtworzonym przez Was środowiskom polonijnym, za poparcie dla
mojej kandydatury na urząd Prezydenta RP. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do SPK
Koło Nr. 1 w Sydney, Związku Polskich Więźniów Politycznych w Australii, Klubu Gazety
Polskiej Sydney II, Klubu Gazety Polskiej w Melbourne im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, Polskiego Stowarzyszenia Patriotycznego w Adelaide, podkreślając zaangażowanie Stowarzyszenia „Nasza Polonia”. Dziękuję też polonijnym mediom w tym Tygodnikowi Polskiemu, Pulsowi Polonii, Radiu 2000FM i 3ZZ.
Wielokrotnie w naszej historii, Polonia rozsiana po całym świecie dawała dowody swojego
przywiązania do Polski. Zawsze, gdy tylko Rzeczpospolita stawała w obliczu zagrożenia,
emigranci nie szczędzili ofiary w obronie jej niepodległości, a organizacje polonijne,
reprezentując polskie narodowe interesy, dokładały wszelkich starań, aby nasza Ojczyzna
zajmowała godne miejsce w międzynarodowej społeczności. Jestem wdzięczny, że
kontynuujecie najwspanialsze tradycje Polaków na obczyźnie i teraz, w dalekiej Australii
jesteście Państwo ambasadorami naszych polskich spraw. Ten wielki potencjał Polonii ma
szczególną wartość dla Polski, choć ze smutkiem muszę stwierdzić, że nie znalazł swojego
wyrazu w polityce władz III RP. Państwa doświadczenie oraz bezinteresowna miłość do
naszej Ojczyzny powinny zostać wykorzystane dla budowania wolnej i silnej Polski. Polska
potrzebuje Waszej rady i mądrości. Polonia jest bowiem nierozerwalną częścią Ojczyzny,
o czym wielu chciałoby zapomnieć.
Dziękując za udzielenie poparcia mojej kandydaturze pragnę zapewnić, że biorę na siebie
zobowiązanie, że uczynię wszystko co w mojej mocy, aby Polska ponownie stała się krajem
z którego będziecie Państwo dumni. Jest to zobowiązanie wobec wszystkich Polaków,
zarówno żyjących w kraju jak i tych na obczyźnie.
Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia. Mam wielką nadzieję, że wkrótce, będę mógł
osobiście cieszyć się ze spotkania i wspólnej rozmowy z Państwem.

APEL
Społecznego Komitetu Poparcia
dr Andrzeja Dudy w Australii
10 maja 2015 roku – Polacy w naszej Ojczyźnie, a także rozsiani po całym świecie, będą
wybierali najważniejszą osobę w państwie – jaką jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prowo
wyborcze dla Polonii australijskiej, choć jest ograniczone, to jednak daje nam możliwość wzięcia
udziału w tym jakże ważnym konstytucyjnym akcie prawnym – by wybrać najlepszego,
najodpowiedniejszego kandydata na ten zaszczytny Urząd. Dzisiaj ojczyzna nasza, w szczególnie
trudnym czasie, potrzebuje takiego Prezydenta, który będzie rozumiał i konsekwentnie realizował
polską rację stanu. Ojczyzna potrzebuje takiego Prezydenta, który będzie dbał o bezpieczeństwo
jej obbywatelli.
Ojczyzna nasza jest w alarmującej potrzebie zmiany Osoby Prezydenta. Kandydatem na
ten Urząd, budzącym nadzieję na lepsze jutro jest Dr Andrzej Duda – rekomendowany przez Prawo
i Sprawiedliwość oraz większość środowisk patriotyczno – niepodległościowych. Dr Andrzej Duda
jest młodym, wykształconym i pełnym energii człowiekiem. Wykazuje się dużym doświadczeniem
oraz intuicją polityczną. Doskonale rozumie podstawy funkcjonowania struktur państwowych.
Wykazuje dbałość o Kraj i prowadzi swobodny oraz szczery dialog z jego obywatelami. Jest
doskonałym politykiem na obecne trudne czasy. Liczne strajki i protesty (niemal we wszystkich
grupach społecznych) wykazują, że tego dialogu nie prowadzi ze społeczeństwem obecnie
urzędujący Prezydent oraz Rząd Rzeczypospolitej. Sytuacja w Polsce jest tak bardzo napięta, że
zmiana Osobyna stanowisku Prezydenta, wydaje się już nieunikniona.
Wyrażamy szacunek dla wszystkich prawicowych kandydatów na Urząd Prezydenta RP.
Niestety tylko jeden jest dobrze rozpoznawalny przez ogół Polaków i popierany przez największą
partię prawicową. Jest nim Dr Andrzej Duda. Ma on największą szansę wygrania wyborów
prezydenckich. Potwierdzają to sondaże opinii poblicznej.Odpowiedzialność za naszą Ojczyznę
nakazuje nam poprzeć tylko jednego , najbardziej rozpoznawalnego Kandydata – czyli Dr Andrzeja
Dudę. Mądrość polityczna nakazuje nam aby zagłosować tylko na jednego – najsilniejszego, który
ma szanse pokonania urzędującego Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wzywamy naszych
Rodaków do licznego udziału w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
10 maja 2015 roku i oddania swego głosu na Dr Andrzeja Dudę.
SPK Koło Nr. 1 w Sydney
Związek Polskich Więźniów Politycznych w Australii
Klub Gazety Polskiej Sydney II
Klub Gazety Polskiej w Melbourne im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
Polskie Stowarzyszenie Patriotyczne w Adelaide
Stowarzyszenie „Nasza Polonia”

W klubie Polskim w Ashfield
w środę 6 maja od godz. 18.00 do 21.00
będzie czynny punkt pomocy dla tych z państwa, którzy mają kłopoty z
internetową rejestracją przedwyborczą. Prosimy o przyniesienie
ważnego paszportu.

