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1. OBROŃ SWOJE PRAWO. 26 MAJA GŁOSUJ NA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ / PISBUSY 
 

• POLITYCY PIS RUSZAJĄ W POLSKĘ W PISBUSACH PO TO, ŻEBY JESZCZE INTENSYWNIEJ, JESZCZE MOCNIEJ, 
PRZEKONYWAĆ LUDZI DO PÓJŚCIA DO WYBORÓW, KTÓRE CZEKAJĄ NAS 26 MAJA. Nasze PiSbusy, w którym będzie jeździć 
zarówno premier Szydło, jak i premier Morawiecki oraz nasi kandydaci będą docierać do najdalszych miejsc w Polsce, gmin, powiatów i 
miast po to, aby przypominać o tym, jaka jest stawka tych wyborów. 

 
• NA OSTATNIEJ PROSTEJ KAMPANII RUSZAMY Z AKCJĄ: OBROŃ SWOJE PRAWO. 26 MAJA GŁOSUJ NA PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
 

• DLACZEGO WARTO IŚĆ NA WYBORY? ŻEBY W POLSCE BYŁO PO PROSTU NORMALNIE. A normalność jest wtedy, kiedy np. 
wszyscy Polacy doświadczają wzrostu gospodarczego. Normalność to budowa wielkiego centrum komunikacyjnego w Polsce, a nie 
oparcie się, jak mówią liderzy opozycji o wielkie centrum w Berlinie.  

 
• TRZEBA DO TYCH WYBORÓW IŚĆ. ZACHĘCAĆ WSZYSTKICH, ŻEBY POSZLI. Korzystać ze wszystkich możliwości, by ci, którzy 

nas popierają, którzy chcą żeby Polska trwała, którzy uważają, że warto być Polakiem, żeby oni wszyscy do tych wyborów poszli. 
 

• TO WYBORY O NAPRAWDĘ BARDZO WIELKĄ STAWKĘ. To początek cyklu wyborczego. W ciągu roku będziemy decydować o losie 
Polski i Polaków. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy i będziemy, można powiedzieć, także decydować o tym, czy 
obronimy się przed zagrożeniami.  

 
• DLA NAS STAWKĄ TYCH WYBORÓW JEST: obrona prawa do polskiego złotego, do wychowywania dzieci przez rodziców, a nie pary 

homoseksualne, do utrzymania świadczeń społecznych, 500+, 300+ czy niższej emerytury, ale też do tego, aby w Polsce były takie same 
produkty takiej samej jakości jak na Zachodzie czy prawo do tego, by nasza wiara, nasze wartości były szanowane i respektowane. To 
stawka tych wyborów i wszyscy, którzy pójdą do tych wyborów, muszą sobie odpowiedzieć, czy właśnie chcą takiej Polski, w której te 
wszystkie rzeczy będą szanowane, respektowane, cenione czy Polski, która będzie szła czy pójdzie w zupełnie inną stronę. 

 
2. ATAK NA KOŚCIÓŁ – OSKARŻENIA O TOLEROWANIE PEDOFILII 
 

• TO MY PODJĘLIŚMY WALKĘ Z PEDOFILIĄ. WPROWADZILIŚMY REJESTR PEDOFILII. Platforma Obywatelska podczas 
głosowania wstrzymała się od głosu. Nigdy tego rodzaju zjawisk nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Przestępstwa nielicznych 
księży nie uprawniają do ataku na Kościół i obrażania katolików. 

 
• PRZYGOTOWALIŚMY ZMIANY W KODEKSIE KARNYM. Nie będzie „zawiasów” za pedofilię, będą surowe kary, być może nawet do 

30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie jakie funkcje społeczne pełnią. Szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały 
powierzone, którzy mają nad nimi pieczę. I to dotyczy oczywiście także księży, ale to dotyczy wszystkich, także znanych celebrytów. 
Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana została bardzo nisko. Ona będzie podwyższona, bo 
to konieczne. 

 
• NIE KOMENTUJEMY I NIE OCENIAMY FILMU RED. SEKIELSKIEGO.  
 
• WSZYSTKIE PRZYPADKI PEDOFILII MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ŚCIGANE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA, A OSOBY WINNE 

SKAZYWANE. Jest jasne, że trzeba ścigać i skazywać pedofilów, nieważne z jakiej grupy zawodowej się wywodzą. Jest też jasne, że nie 
należy stosować odpowiedzialności zbiorowej. 

 
• TAKIE SPORY ŚWIATOPOGLĄDOWE TO PRÓBA ODWRÓCENIA UWAGI OD SPRAW PROGRAMOWYCH WAŻNYCH DLA 

POLAKÓW, od możliwości realnej zmiana życia Polaków i możliwości osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Spory światopoglądowe 
są na rękę tym, którzy nie mają programów. 


