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NIE TO

Polska ma być wspólna, dostat-

nia, a nie miotana kolejnymi afe-

rami i skandalami! Nie tak mia-

ło być. Zmieńmy to!   STR. 6

CHCEMY
RÓWNYCH 
PRAW

Katarzyna Żak, Magdale-
na Schejbal, Andrzej Gra-
bowski! Wspaniali i lubia-
ni polscy artyści wspiera-
ją Rafała Trzaskowskiego 
w wyborach prezydenc-
kich. Mówią dlaczego on, 
a nie kto inny.             STR. 8

Staje po stronie Polaków, 
którzy tracą pracę; chce 
postawić tamę tym, którzy 
uważają, że ludzie władzy są 

ważniejsi od obywateli; nie 
godzi się na marnotrawienie 
unijnych pieniędzy i osła-
bianie pozycji Polski w Unii. 

Gigantyczne poparcie spo-
łeczne, jakie już zdobył Ra-
fał Trzaskowski, to dla niego 
wielkie zobowiązanie. Koń-

czy się kadencja prezyden-
ta dla wybranych, a zaczyna 
prezydenta dla wszystkich! 

WYWIAD Z PRZYSZŁĄ 
PIERWSZĄ DAMĄ

GWIAZDY GWIAZDY 
ZA RAFAŁEM!ZA RAFAŁEM!

Podoba mi się, że odważnie i konsekwentnie mówi o wspól-
nej Polsce zarówno w domu, jak i publicznie – opowiada nam 
o swoim mężu Małgorzata Trzaskowska. 

OBIECYWAŁ  

NAM PiS...

STR. 4-5

STR. 3

MAMY JUŻ DOŚĆ 
MILCZENIA ANDRZEJA  
DUDY W KLUCZOWYCH  
DLA POLSKI SPRAWACH!  
CZŁOWIEK, KTÓRY NIE JEST  
ANI SILNY,  ANI SPRAWCZY,  
TO ŻADNA GWARANCJA.  
POLACY CHCĄ I MOGĄ WIĘCEJ  
Z PREZYDENTEM RAFAŁEM  
TRZASKOWSKIM! 

PREZYDENTPREZYDENT
NOWYNOWY,, SILNY SILNY

Dość już rów-
nych i równiej-
szych!        STR. 7

fot. East News (3)
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U NAS WSZYSTKO JASNE

WESPRZYJ RAFAŁA!

ZACZYNAMY!
KOMENTARZ

Polacy nie dzielą się na tych, którzy chcą 500+, i tych, 
którzy mu się sprzeciwiają się. Nie dzielą się też na 
tych, którzy boją się Unii, i tych, którzy chcieliby, 
aby zniknęły granice Polski. Nie dajmy sobie wmó-
wić, że nie chcemy w życiu tego samego. Wszyscy 
chcemy bezpiecznie i w spokoju realizować swo-
je marzenia.  Rafał Trzaskowski deklaruje, że bę-
dzie silnym prezydentem we wspólnej Polsce. Nie 
prezydentem jednej partii i nie prezydentem jedy-
nie tych, którzy na niego zagłosują. Polacy mają już 
dość agresji w polityce, skakania sobie do gardeł, 
musi więc pojawić się ktoś, kto stanie ponad tym 
wszystkim. Kończący kadencję Andrzej Duda tego 
nie potrafił. Czas na zmianę. Tym razem napraw-
dę dobrą.   

Polacy mają także dość ciągłego wmawiania im, że 
powinni dziękować władzy za to, co im się bez-
względnie należy. Ile można słuchać, że skoro ktoś 
kiedyś coś nam dał, to powinniśmy przymknąć 
oko na to, co nam zabiera! Polakom należy się du-
żo więcej. Andrzej Duda powinien zrozumieć, ale 
chyba już nie zdąży, bo za chwilę kończy kadencję, 
że 500+ ma być bezwzględnie gwarantowaną pod-
stawą dobrobytu, a nie jego górnym pułapem. Nikt, 
a zwłaszcza Rafał Trzaskowski, nie zamierza ogra-
niczać ani zabierać tego niezbędnego świadczenia. 
Tak wiele osób miało dzięki 500+ szansę odbić się od 
dna biedy. Ale powinniśmy mieć do czego się odbić 
– do prawdziwego dobrobytu, do lepszej przyszłości 
własnych dzieci. Chcemy, by żyło nam się lepiej, i to 
nas wszystkich łączy. Ten, kto tego nie widzi i stawia 
na wyimaginowane podziały, nie ma szans zostać 
w Polsce prezydentem.

Polska jest jedna 
i musi być wspólna

TVP to siła, której nie wolno 
używać do dezinformacji

Na stronie www.trzaskowski2020.pl możesz pobrać ba-
nery i plakaty w wersji elektronicznej oraz dowiedzieć 
się, gdzie obok Ciebie można odebrać plakat gotowy 
do powieszenia

OD REDAKCJI

SZTAB WYBORCZY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO 
E-mail dla wolontariuszy:  wolontariat@trzaskowski2020.pl

Telefon dla wolontariuszy: 22 257 22 00

Starsze pokolenie Polaków 
pamięta propagandę sukce-
su w TVP.  Polska na szklanym 
ekranie mlekiem i miodem 
płynęła, a w rzeczywistości 
ludzie stali w kilometrowych 
kolejkach, ceny w sklepach 
ciągle rosły. Wtedy w TVP nie 
było miejsca na słuszną kry-
tykę władzy, i niestety po-
dobnie jest teraz. Widz TVP 
nigdy się nie dowie, że prze-

kopem Mierzei Wiślanej nie 
przepłynie okręt wojenny, bo 
będzie za płytko. Nie dowie 
się też, że publiczne pienią-
dze władza wydała na niele-
galne pakiety wyborcze czy  
nieistniejące respiratory. Kon-
sekwencje przemilczania fak-
tów są katastrofalne, odbie-
rają bowiem obywatelom na-
szego kraju możliwość pozna-
nia prawdy.  

12 lipca będziemy wybierać 
pomiędzy dwiema Polska-
mi – „Polską nowych moż-
liwości” Rafała Trzaskow-
skiego a „Polską zawiedzio-
nych nadziei” Andrzeja Du-
dy.  Chcemy więcej, mamy 
dość bylejakości władzy, 
więc wybierzmy dobrze dla 
siebie i naszych dzieci.

Kończący kadencję An-
drzej Duda miał szan-
sę zostać pierwszą osobą 
w państwie, liderem do-

brych zmian. Ale z tej szan-
sy nie skorzystał. Złożył wie-
le obietnic. Uwierzyli w nie 
frankowicze, ludzie, któ-
rzy czekali na podniesienie 
kwoty wolnej od podatku, 
miała być obniżona stawka 
VAT, a 1,4 bln zł miało trafić 
na inwestycje. Co mają po-
wiedzieć polscy rolnicy, któ-
rym obiecał równe traktowa-
nie w Unii Europejskiej? Co 
mają powiedzieć pracow-
nicy na umowach śmiecio-

wych? Co wreszcie mają po-
wiedzieć ci, którzy liczyli, że 
program mieszkaniowy bę-
dzie w zasięgu ręki?! 

Wspólna Polska, o której 
mówi Rafał Trzaskowski, to 
właśnie troska o różne po-
trzeby Polaków, niezależnie 
od aktualnych sondaży czy 
politycznych wyliczeń, któ-
re grupy społeczne są waż-
niejsze, a które mniej ważne 
jako nasi wyborcy. Silny pre-
zydent, a takim Rafał Trza-

skowski obiecał być, nie boi 
się wyborów i nie porzuca 
Polaków, by robić sobie zdję-
cia za granicą i zobowiązy-
wać się do tego, co najpierw 
powinno być skonsultowa-
ne z własnymi obywatelami. 
Tak niestety zrobił Andrzej 
Duda. Chce zlokalizować 
w Polsce inwestycje zwią-
zane z energią atomową. To 
budzi obawy Polaków. Nowy 
prezydent będzie musiał po-
sprzątać po poprzedniku.

Prezydent Rafał 
Trzaskowski 

będzie musiał 
zlikwidować 

wiele problemów, 
które zostawia 

po sobie Andrzej 
Duda. Polacy  

na to liczą!

PIENIĄDZE?  
ZAPEWNI!

MIESZKANIA? 
ZAWIÓDŁ!

ŚMIECIÓWKI? 
ZAWIÓDŁ!

ROLNICY?
ZAWIÓDŁ!

INWESTYCJE? 
ROZKRĘCI!

RODZINY?
POMOŻE!

W 2015 r. Andrzej Duda, powołując się 
na swój program wyborczy, zapowie-
dział, że powinien powstać państwo-
wy program budowy mieszkań dla 
młodych rodzin. Czy chodziło mu 
o późniejsze Mieszkanie Plus, którego 
efekty są, mało powiedzieć, mizerne? 

Andrzej Duda obiecywał likwidację 
umów śmieciowych. I nic. Przyszła 
pandemia oraz spowodowany nią kry-
zys, a setki tysięcy Polaków nie mają 
żadnych gwarancji praw pracowni-
czych. Ci, którzy uwierzyli w ten slo- 
gan wyborczy, srodze się zawiedli! 

Andrzej Duda obiecywał, że polscy 
rolnicy będą mogli na niego liczyć. 
Tymczasem z obietnicy wyrównania 
dopłat bezpośrednich dla rolników 
nic nie wyszło. Słyszymy ciągle nowe 
obietnice, ale obietnic do garnka 
wrzucić się nie da. Wstyd, bo Polska 
to przecież kraj rolniczy!

Zwłaszcza po pandemii i w kryzysie pol-
skie rodziny muszą poczuć, że państwo 

troszczy się o swoich obywateli. Rafał Trza-
skowski ma proste rozwiązanie – darmowe 
żłobki i przedszkola w całej Polsce. To nie pre-
zent, to powinność nowego prezydenta!

DLACZEGO PISDLACZEGO PIS
DEMASKUJEMY NONSENSY!

NIE MÓWINIE MÓWI
PRAWDYPRAWDY
O RAFALE TRZASKOWSKIM?

Jeśli oglądacie TVP, pewnie 
słyszycie te bajki non stop. PiS 
wytoczył wszystkie dostępne 
mu działa, żeby oczernić Rafa-
ła Trzaskowskiego. Ale Polacy 
mają swój rozum i gdy widzą 
uśmiechniętego, wykształco-
nego, kochającego Polskę czło-
wieka, nie dadzą się nabrać. 

Spytacie, czemu zatem PiS 
opowiada takie bajki o kontr-
kandydacie Andrzeja Dudy. Bo 
nie ma żadnego innego pomy-
słu na uczciwą rywalizację. Le-
gendy o niezbędnym przekopie 
Mierzei Wiślanej Polacy nie ku-

pili, nie kupili również mitu 
o śmiertelnym zagroże-

niu ze stro-
ny LGBT. 

A nie 

chcą też w nieskończoność słu-
chać Andrzeja Dudy i Jarosława 
Kaczyńskiego, którzy jak nakrę-
ceni powtarzają, że już za chwi-
lę będzie w Polsce Eldorado. Ta 
„chwila” trwa bowiem od pięciu 
lat i nie może się skończyć!

PiS powinien wiedzieć, że ta-
ka próba manipulowania Pola-
kami to broń obosieczna. Widać 
to było w trakcie debaty prezy-
denckiej 17 czerwca w TVP. Py-
tania wymyślono tak, by zaata-
kować Rafała Trzaskowskiego, 
tymczasem poległ na nich nie 
kto inny, jak sam Andrzej Du-
da. Kto jaką bronią wojuje, od 
takiej ginie!

Rafał Trzaskowski będzie walczył o to, by obecny rząd 
Prawa i Sprawiedliwości nie zmarnował pieniędzy, które 
muszą być zagwarantowane na 500+. PiS stara się nie 
pamiętać, że to Platforma Obywatelska kilka lat temu 
próbowała przeforsować w Sejmie projekt 500+ na 

pierwsze dziecko oraz trzynastą emeryturę. Wtedy 
ludzie Kaczyńskiego zaciekle blokowali te projek-

ty. Dopiero gdy przestraszyli się konsekwencji 
słynnej afery Srebrnej, musieli wreszcie 

skapitulować.

PRAWDA 1
Rafał Trzaskowski  

ochroni 500+
Ten, kto mieszka w Warszawie, wie, że nie ma w Pol-

sce drugiego miasta tak zaciekle atakowanego przez 
PiS. Za co? Za to, że warszawiacy nie wpuścili PiS do 
miasta i wybrali właśnie Rafała Trzaskowskiego. Teraz 
ludzie Kaczyńskiego próbują się zemścić za porażkę. 

Obrzydliwym tego przykładem było zablokowa-
nie możliwości darmowych badań dla senio-

rów. Mimo to prezydent Rafał Trzaskowski   
       reformuje miasto z sukcesem!

Rafał Trzaskowski  
radzi sobie w stolicy

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że 
jako prezydent RP będzie stosował 
prostą zasadę: zielone światło dla 

prawa, które służy obywatelom, 
a czerwone dla prawa, które 

służy politykom kosztem 
obywateli.

Będzie wspierał  
mądre ustawy Bzdury o ataku na polską rodzinę mógł 

wymyślić tylko ktoś chory z nienawiści. To 
PiS dzień w dzień obsesyjnie opowiadał 
o seksualizacji dzieci, jakimś patologicz-

nym modelu rodziny. Rafał Trzaskowski 
żyje w takiej samej rodzinie jak miliony 

Polaków i świetnie rozumie ich pro-
blemy. Lepiej niż singiel Ja-

rosław Kaczyński.

Będzie wspierał  
polskie rodziny 

Mamy ponad milon bezrobotnych, tzn. 
osób, ktore straciły pracę. Andrzej Duda 
twierdził, że słowa Rafała Trzaskowskie-

go to kłamstwo, ale się przeliczył. 
Próba zmanipulowania opinii 

publicznej okazała się nie-
udana. 

Wygrał proces z Dudą:
prawda zwyciężyła

TRZASKOWSKI

DUDA

PRAWDA 2

PRAWDA 4PRAWDA 3 PRAWDA 5

Wspólna Polska! 
Tego chce Rafał
Trzaskowski. Tego
też jak ognia boją
się Andrzej Duda
oraz jego prezes.
Niech walczą
uczciwie!
 ŁATWY  ŁATWY  

WYBÓRWYBÓR  

Obecna władza niestety nie potrafiła do-
brze wykorzystać unijnych miliardów, by 
Polacy mogli łatwo wymieniać stare pie- 
ce na nowe. Rafał Trzaskowski chce, aby 
rodzina, która chce zrobić remont pieca 
  i ocieplenia swojego domu, dostała  
    na to 10 tys. zł. To takie 10 000+!

Każdy Polak zamiast słuchać legend o gigan-
tycznych lotniskach, które powstaną w przy-
szłości, wolałby zobaczyć, że tam, gdzie 
mieszka, powstaje coś, co będzie mu służyć 
i ułatwiać życie. Dlatego Rafał Trzaskowski 
zapowiada inwestycje „za rogiem”!

fo
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W POLSCE
MOŻE BYĆ
LEPIEJ!

10 TYS. ZŁ DLA RODZIN ALBO...
OCZKA WODNE. TRZASKOWSKI

ALBO DUDA. IDŹMY DO PRZODU!

Można obiecywać Polakom rzeczy 
kompletnie im niepotrzebne, tak 
jak Andrzej Duda, tyle że Polska od 
tego nie zrobi nawet małego krocz-
ku do przodu. A można, tak jak Ra-
fał Trzaskowski, proponować kon-
kretne rozwiązania, które przyno-
szą ludziom korzyść w ich domach 
lub tuż za rogiem. I wtedy Polska 
ma szansę na szybkie odbicie. Po-
mimo problemów z pandemią!

Nie ma obiecanych przez rząd 
100 tys. elektrycznych samocho-
dów, nie ma 100 tys. obiecanych 
przez rząd mieszkań. W zamian An-
drzej Duda snuje opowieść na temat 
Centralnego Portu Komunikacyjne-
go i przekopu Mierzei Wiślanej, czyli 
dwóch inwestycji, które będą trwa-
ły latami i nie wiadomo, jaki przy-
niosą zysk Polakom. 
Kończący kadencję pre-
zydent zdążył już zdra-
dzić się, że chce finan-
sować Polakom... oczka 
wodne. Po co? Nie wia-
domo.  Wiadomo na-
tomiast, że niedawno 
zmieniono przepisy 
tak, aby Skarb Państwa 
miał prawo pierwoku-
pu działek między in-
nymi z oczkami wodny-
mi. Przypadek? Trudno 
uwierzyć!

Tak czy siak, w ten 
sposób będziemy stać w miejscu, 
tak jak stoimy od pięciu lat. Rafał 
Trzaskowski mówi dość. Mówi też 
otwarcie, że gigantyczne lotniska 
czy niszczenie Mierzei Wiślanej to 
takie tricki PiS, żeby Polacy mie-
li wrażenie, że czeka ich coś wspa-
niałego. Tymczasem wspaniale by-
łoby wyremontować swój dom za 
unijne pieniądze. Dokładnie te, któ-
rych rząd PiS nie potrafił zagospo-
darować. Rafał Trzaskowski propo-
nuje nie 500 czy 1000, ale 10 000+, 
czyli finansowanie remontu domu, 
wymianę starego kopciucha na no-

wy piec, jeśli chcemy, by nasze dzie-
ci nie dusiły się w smogu. A wszyscy 
przecież tego chcemy.

Czy warto w Polsce realizować 
wielkie inwestycje? Warto, tylko że 
dla wielu polskich miejscowości 
zbawieniem są różne inwestycje 
„za rogiem”, które zmieniają ży-
cie  tu i teraz, a nie w nieokreślonej 
przyszłości. Rafał Trzaskowski takie 
inwestycje lokalne zapowiada. Dzię-
ki lokalnym centrom rozwoju to nie  
Warszawa, to nie Nowogrodzka bę-
dzie decydować, czego potrzeba Po-
lakom w ich małych ojczyznach.

Wszyscy mamy już dość tego, że 
rząd jedne obietnice wymazuje ko-
lejnymi. W ten sposób zmienia-
ją się tylko słowa, a nie rzeczywi-
stość. Rafał Trzaskowski podkreś- 

la wyraźnie, że nie 
ma mowy o żadnym  
likwidowaniu 500+, 
bo to są pieniądze 
Polaków, które im się 
bezwzględnie należą. 
Chce natomiast zli-
kwidować worek bez 
dna, który wysysa mi-
liardy mogące prze-
cież wesprzeć ochro-
nę zdrowia w naszym 
kraju. Mowa o propa-
gandzie TVP, pseu-
dopublicystyce, któ-
ra ma tylko jeden cel 

– zaszczuć oponentów PiS. I ta ma-
china hejtu nie zawaha się, gdy Jaro-
sław Kaczyński da znak, by z tą samą 
nienawiścią uderzyć w jakąkolwiek 
grupę obywateli, która będzie wal-
czyć o swoje prawa pracownicze.

Obecny rząd nie potrafi poradzić 
sobie z pandemią, za to świetnie 
radzi sobie z własnymi interesami. 
Ktoś wreszcie musi stanąć po stro-
nie Polaków i rozbić monopol obec-
nej władzy. Rafał Trzaskowski de-
klaruje, że tak właśnie zrobi. Tyle ra-
zy słyszał od PiS o „Polsce w ruinie”. 
Teraz musi kraj przed ruiną ratować.

CAŁA PRAWDACAŁA PRAWDA
Zapewne łączy ich pasja do 

nart. Ale oprócz nart cała resz-
ta to już chyba zupełnie inne 
światy – począwszy od tego, 
co mówią o mniejszościach, 
a skończywszy na samodziel-
ności w decyzjach prezydenc-
kich. Te szczegóły, czym się 
różnią, widzimy teraz na co 
dzień – wystarczy posłuchać 
ich obu.

Czy rodzina Trzaskowskich po-
trafi zrozumieć rodzinę 

typowych Kowal-
skich?

Oczywiście. Nasza codzien-
ność jest taka, jak w większości 
polskich domów. W dzień pra-
ca, mnóstwo drobnych prac 
domowych, siedzenie z dzieć-
mi przy lekcjach (zwłaszcza po 
przeprowadzonej „deformie” 
edukacji), planowanie wydat-
ków, zakupy, pranie, gotowa-
nie, sprzątanie, planowanie 
świąt, odczekiwanie 
kolejek do leka-
rzy. Myślę, 
że to kla-
syczny 

rytm dnia, który towarzyszy 
większości ludzi. Ten rytm – jak 
w każdej rodzinie – przerywa-
ny jest miłymi wydarzeniami, 
jak wakacyjne wyjazdy czy ro-
dzinne uroczystości, ale i tra-
gicznymi, jak śmierć najbliż-
szych. Tym, co być może nas 
nieco różni, są presja i ogrom-
na odpowiedzialność, jaka na 
nas teraz spoczęła.

Jak Pani widzi siebie w roli 
Pierwszej Damy?

Tak zacna rola to przede 
wszystkim duża odpowiedzial-
ność. Uważam, że zobowiązu-
je ona do dużej aktywności 
i działań na rzecz społeczeń-
stwa w różnych obszarach. Je-
śli Rafał wygra, a mocno wie-
rzę, że tak właśnie będzie, 
szczególną wagę będę przy-
wiązywać do kwestii edukacji 

i ochrony środowiska. Na-
sze dzieci od zawsze 

chodzą do szkół 
p u b l i c z n y c h . 

Zaliczyły po-
s z c z e g ó l -

ne refor-

my i „deformy” edukacji, jak 
ta ostatnia. Zamierzam anga-
żować się w projekty, które bę-
dą służyły zmianom w eduka-
cji i będą wyrównywały szan-
se dzieci bez względu na miej-
sce pochodzenia. Chciałabym 
też zadbać o przyszłość na-
szych dzieci, o czyste powie-
trze i walkę z ze zmianami kli-
matycznymi.

Małgorzata 
Trzaskowska 
wierzy 
w zwycięstwo 
swojego męża 
w wyborach 
prezydenckich. 
Wie, że Rafał 
jest uczciwy 
wobec Polaków, 
i to zaprocentuje.

Małgorzata  
Trzaskowska jest 

Ślązaczką. Urodziła 
się w Rybniku.  

Swojego męża Rafa-
ła poznała, gdy mia-
ła 19 lat. Podkreśla,  

że to była miłość  
od pierwszego  

wejrzenia!

Rafał Trzaskowski 
proponuje 10 tys. zł 
dla polskiej rodziny, 

inwestycje  
„za rogiem”  

oraz darmowe  
żłobki i przedszkola 

Tak, by Polska  
rozwijała się tu  

i teraz.

Małgorzata Trzaskowska jest 
szczęśliwą mamą Aleksandry 
i Stanisława

Jakiej Polski chce Pani 
mąż?

Rafał wierzy w Polskę, 
która jest jedna dla wszyst-
kich. Tak zawsze mówi. 
Podoba mi się, że odważ-
nie i konsekwentnie mówi 
o wspólnej Polsce zarów-
no w domu, jak i publicz-
nie. O Polsce równych 
szans, w której każdy jest 
u siebie. Pragnie, aby Po-
lacy żyli razem w zgodzie 
i spokoju.

Co takiego ma Rafał Trza-
skowski, czego nie ma 
Andrzej Duda?

O TRZASKOWSKICH
Małgorzata  

Trzaskowska pod-
kreśla, że kluczo-
wym wyzwaniem 

prezydentury jej mę-
ża będzie wyprowa-
dzenie Polski z epi-
demii, dźwignięcie 
gospodarki i rynku 

pracy.
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 AFERA 
 SZUMOWSKIEGO 

 AFERA 
 KACZYŃSKIEGO 

 AFERA SASINA 

PiS uznał, że jak coś da
Polakom, to przymkną
oko na kolejne afery.
Ale ludzie mają  
już dość tych 
wszystkich 
skandali! 

100 afer PiS! Tyle moż-
na naliczyć na stro-
nie 100aferpis.pl. Jak to 
możliwe, że ludzie, któ-
rzy deklarowali dobrą 
zmianę, tak strasznie 
zawiedli?  Bo uważali, że 
należy im się więcej niż 
milionom Polaków!

Natychmiast po  wpro-
wadzeniu 500+ rząd Be-
aty Szydło zaczął pobie-
rać po cichu gigantyczne 
nagrody. Tak jakby chciał 
sobie odbić tę „wielko-
duszność”. Zamiast chro-
nić frankowiczów, tak jak 
obiecywał Andrzej Duda, 
ludzie władzy zostali na-
kryci na aferze Komisji 
Nadzoru Bankowego. Pa-
miętamy miliony, które 
marszałek Marek Kuch-
ciński wydał na swoje 

prywatne loty. PiS uwa-
ża, że państwo to jedynie 
dobry interes!?

Najgorsze jest jednak 
to, że nawet tragiczna 
w skutkach pandemia 
nie powstrzymała polity-
ków PiS. Gdy Polacy sie-
dzieli w domach, śledząc 
codziennie licznik zgo-
nów, Jacek Sasin zmar-
nował prawie 70 mln zł 
na nielegalne pakiety wy-
borcze. Gdy matki drża-
ły o życie swoich dzieci, 
Łukasz Szumowski „zo-
stawił” u handlarza bro-
nią 100 mln zł za respira-
tory, których nie ma. Co 
robił wtedy Andrzej Du-
da? Milczał. Nawalił na 
całej linii, choć deklaro-
wał, że będzie prezyden-
tem wszystkich Polaków.  

CO INNEGOCO INNEGO
OBIECYWALIOBIECYWALI

Ok. 100 mln zł na respirato-ry widmo dla handlarza bro-nią, 5 mln zł na lewe ma-seczki dla zaprzyjaźnionego instruktora narciarskiego, wcześniej dotacje dla firmy brata. Minister zdrowia nie ma do siebie żadnych preten-sji o to wszystko!

Plan budowy dwóch wieżowców miał być... hołdem dla bra-ta. Rzekoma koperta dla księdza nie zainteresowała prokuratury. Prezes chciał wszystko utrzymać w tajem-nicy, bo deklarował, że je-go władza będzie skromna. Jest zupełnie inaczej!   

PiS tak bardzo
 chciał prze-

pchnąć Andrzej
a Dudę w nie-

demokratycznyc
h wyborach, że

 

powierzono Jac
kowi Sasinowi 

przygotowanie 
nielegalnych 

pakietów wyborc
zych za pra-

wie 70 mln zł. 
Media donosi-

ły, że karty wy
borcze wy- 

ciekły i walały
 się po ulicy. 

A teraz pocztow
cy boją się 

zwolnień, bo br
ak pieniędzy!AFERAPCKKNF SKOK

GETBACK
BANASIAMORAWIECKIEGO

PIEBIAKA

RADOMSKA MISIEWICZA

KUCHCIŃSKIEGO
Z RUSKIM 
WĘGLEM

Wspólna Polska, 
którą obiecuje 
Rafał Trzaskowski, 
to przede 
wszystkim równe 
prawa obywateli 
i przedstawicieli 
władzy. Jak 
czuli się Polacy 
niemogący 
odwiedzić grobów 
swoich bliskich, 
gdy zobaczyli, że 
zakazy dotyczące 
obywateli nie 
dotyczą Jarosława 
Kaczyńskiego?!

I RÓWNIEJSZYCH!I RÓWNIEJSZYCH!
DOŚĆDOŚĆ RÓWNYCH RÓWNYCH

100 AFER ZAMIAST DOBREJ ZMIANY!

Obojętne, na kogo chce-
my głosować, łączy nas 
jedno – nie godzimy się 
na to, by władza zaspo-
kajała swoje zachcian-
ki naszym kosztem 
i nie ponosiła za to żad-
nej odpowiedzialności. 
Rafał Trzaskowski mó-
wi dość. Andrzej Duda 
niestety milczy na ten 
temat, choć akurat on 
powinien odezwać się 
jako pierwszy. 

Nikt nie odmawia 
Jarosławowi Kaczyń-

skiemu prawa do wi-
zyt na grobach swoich 
bliskich. Ale dlaczego 
on mógł w apogeum 
pandemii wjechać na 
cmentarz limuzyną, 
gdy nam, Polakom, nie 
wolno było odwiedzić 
rodzinnych mogił? Dla-
czego Jacek Sasin mógł 
lekką ręką wydać pra-
wie 70 mln zł na druk 
nielegalnych kart wy-
borczych, a obywatelo-
wi za takie marnotraw-
stwo groziłoby więzie-

nie? Dlaczego Łukasz 
Szumowski mógł po-
wierzyć handlarzowi 
bronią 100 mln zł bez 
żadnego realnego po-

krycia, a nas czekałaby 
za to odsiadka? To pyta-
nia, na które rządzący 

nie chcą i nie czują się 
w obowiązku odpowia-
dać suwerenowi!

Obecna władza trak-
tuje dokładnie tak samo 

wyborców PiS, Platfor-
my Obywatelskiej, Le-
wicy, PSL i innych ugru-

powań – jak ludzi, którzy 
mogą mniej od niej. Tyl-
ko silny prezydent mo-
że przywrócić zasadę 
wspólnej Polski. Takiej, 
która nie należy bar-
dziej do władzy niż do 
obywateli.

Rafał Trzaskowski 
podkreśla, że nasz kraj 
można zjednoczyć, bo 
nie podzieliliśmy się 
sami, lecz zostaliśmy 
podzieleni przez poli-
tycznych decydentów. 
Zasada „dziel i rządź” 

sięga jeszcze czasów 
rzymskich. Pozwala po-
litykom skłócać ze so-
bą ludzi, tak jak w Pol-
sce w ostatnich latach 
PiS próbował skłócić le-
karzy z pacjentami czy 
nauczycieli z rodzicami 
i uczniami. Nie dajmy 
się wykorzystywać do 
politycznych celów. Po-
dzieloną Polskę da się 
zszyć, jeśli wszyscy zo-
baczymy wspólny cel, 
zamiast słuchać pustych 
obietnic.

Polacy wcale nie chcą kłócić się mię-
dzy sobą. Łączy ich wiele, także obu-
rzenie, ilekroć władza daje im do zro-

zumienia, że wolno jej więcej!
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Potrzebny nam jest 
oddech i rozmach. Dlate-

go bardzo kibicuję Rafałowi 
Trzaskowskiemu. Już dał mi-

lionom ludzi nadzieję. Oby 
tak dalej! 

GWIAZDYGWIAZDY

Wiecie państwo, że prawo wybor-
cze uzyskałem już 50 lat temu? W wielu 

wyborach nie uczestniczyłem, w wielu już 
od 31 lat biorę udział.  Biorę udział jako oby-

watel Andrzej Grabowski, a nie aktor. Toteż ja-
ko obywatelowi niech mi będzie wolno poprzeć 
kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na urząd 

Prezydenta RP. Jest młody, a doświadczony, jest 
wykształcony, a kontaktowy. I co ważne, jest 
miłym i dającym się lubić człowiekiem. Ta-

kiego człowieka nam, Polakom, potrze-
ba, takiego prezydenta. To takie 

moje przemyślenia.

 KATARZYNA ŻAK, AKTORKA: 

Wspaniali polscy artyści 
mówią o tym, dlaczego popierają  

Rafała Trzaskowskiego i jego wizję Polski 

 ANDRZEJ GRABOWSKI, AKTOR: 

ZA RAFAŁEM!ZA RAFAŁEM!

Podoba mi się, że Rafał Trza-
skowski szanuje niezależność 

innych, nic nikomu nie narzuca. 
Będzie dobrym prezydentem. 

Polska za granicą powin-
na mieć jego twarz.   

 MAGDALENA SCHEJBAL,    
 AKTORKA: 
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