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PRZYKŁADOWE „JEDYNKI” na listach kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Która z tych kandydatek będzie lepiej i skuteczniej reprezentowała interesy Polski?
Sprawdź innych kandydatów ze swojego okręgu wyborczego np. tu: https://pl.wikipedia.org (ap, ang)
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26 maja masz wybór i tylko jeden głos !
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BEATA Szydło (PiS) Absolwentka etnografii. Matka 2 dorosłych synów. Żona 
Edwarda, dyrektora szkoły społecznej który dzięki PiS-owi otrzymał ok. 27,4 mln 
zł. dotacji. Była burmistrzem miasteczka Brzeszcze, dla którego nic konkretnego 
nie zrobiła. Posłanka na Sejm z partii PiS. Dzięki poparciu prezesa Kaczyńskiego 
została premierem. Wsławiła się m.in. przyznaniem gigantycznych nagród swoim 
ministrom i pracownikom. Z trybuny sejmowej krzyczała, że „te nagrody się po 
prostu należały”. Zapewne na życzenie prezesa złamała Konstytucję. Mimo swej 
uległości została odwołana. Obecnie jej obowiązki są niejasne. Podróżuje na 
koszt podatników i namawia do popierania PiS-u. Sceptycznie nastawiona do UE. 
Jej kontakty z Parlamentem Europejskim skończyły się fiaskiem, gdy wszystkie 
kraje UE odrzuciły jej wniosek o odwołanie Donalda Tuska. Nikt nigdy nie przegrał 
w UE tak sromotnie (1:27). B.S. nie posługuje się żadnym językiem obcym.

RÓŻA Thun (PO, KE) Absolwentka filologii angielskiej. Matka 4 dorosłych dzieci. 
Żona ekonomisty Franza (z pochodzenia Czecha, ur. w Niemczech), z którym 
uczestniczyła w misjach humanitarnych. Córka Jacka Woźniakowskiego, dzia-
łacza Klubu Inteligencji Katolickiej, redaktora naczelnego ZNAK-u i prezydenta 
Krakowa. W stanie wojennym działała w podziemiu. Przyczyniła się do wejścia 
Polski do UE. Od 2009 r. w Parlamencie Europejskim skutecznie zabiega o prawa 
konsumentów, wzmocnienie bezpieczeństwa drogowego, zdrowie obywateli 
(zwłaszcza o walkę

dia dla studentów. Pracuje w 3 komisjach. Wiele debatuje. 4-
krotnie nagrodzona tytułem najlepszego europosła roku. Zawdzięczamy jej m.in. 
zniesienie opłat za roaming i obniżkę cen połączeń międzynarodowych. Zajmuje 
się też gospodarką, walką z neofaszyzmem i mową 
nienawiści. Zdobywa pieniądze dla wielu organizacji. R.T. zna 4 języki obce. 

 z rakiem i smogiem), powszechny dostęp do internetu, oraz 
zagraniczne stype

obroną praworządności oraz 

KANDYDOWAĆ KAŻDY MOŻE. WYBIERAĆ TEŻ.
Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości zmienił się 
ostatnio (jak kameleon) w kandydata PiS-u do Parla-
mentu Europejskiego i podróżnika. Był już kandydatem 
na prezydenta Warszawy i sromotnie przegrał. Cieka-
we, jak godzi funkcję wiceministra (opłacaną z naszych 
podatków) ze swoimi podróżami? Chyba nieszczegól-
nie, skoro ustawę o Sądzie Najwyższym poprawiano już 
8 razy a Sądy funkcjonują coraz gorzej i wolniej. 
Anna Zalewska, minister edukacji, także próbuje uciec 
do Parlamentu Europejskiego. Ciekawe jakie „reformy” 
chciałaby tam wprowadzić? W Polsce dokonała 
destrukcji szkolnictwa likwidując świetnie funkcjo-
nujące gimnazja. Obniżyła poziom nauki i standard 
warunków w szkołach. Doprowadziła do chaosu i zatoru 
w szkołach średnich, oraz do strajku nauczycieli.      (ang) 
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CO POWIEDZIAŁ DONALD TUSK ?
Donald Tusk, były premier, obecnie przewod-
niczący Rady Europejskiej, uczcił z Polakami 
Święto Konstytucji 3 Maja. Podczas wykładu 
na Uniwersytecie Warszawskim powiedział: 
„Konstytucja nie jest świętością ani dogma-
tem, wszak można każdą konstytucję zmie-
niać i poprawiać. Jeśli coś jest święte, to 
święty jest obowiązek jej przestrzegania 
przez wszystkich obywateli, a zwłaszcza przez 
władzę. (...) Nie może być tak, że władza raz 
do roku obchodzi Święto Konstytucji, a na co 
dzień konstytucję obchodzi”. Tusk wskazał na 
dwa zagrożenia dla Polski i dla Unii Europej-
skiej: agresywny nacjonalizm i duch rozpadu. 
„Polska jest jedna. Każdy, kto podejmuje 
walkę o inną przyszłość, musi mieć i w sercu, i 
w głowie myśl o tym, jak z ojczyzny zrobić 
dom, dla wszystkich, a nie dla wybranej 
grupy, nie dla władzy”. Tusk podkreślał, że po 
wyborach - niezależnie kto wygra - nie wolno 
wykluczać ze wspólnoty pokonanych przeciw-
ników i ich elektoratu. „W polityce nie może 
chodzić o to, aby ktoś kogoś pokonał i 
unicestwił. Ktoś może wygrać wybory, 
pokonać przeciwnika (...), ale będziemy dalej 
żyli w jednym kraju. Ktokolwiek będzie 
wygrywał wybory w przyszłości nie może 
powiedzieć: wygrałem wybory, Polska jest 
moja, nie wasza, wykluczam was (...)”. (kk)

26 maja - WYBORY
do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Jeśli nie EUROPA to  co ?

Czy PiS i prawica chcą Unię Europejską 
zmienić? Czy może chcą ją zniszczyć od 

środka, tak jak zniszczyli wspólnotę Polaków?

Każde państwo ma swoich narodowców
i tzw. patriotów, którzy mają roszczenia

terytorialne i materialne wobec wszystkich 
innych. Co by było, gdyby dać im władzę?

Wstrząsający dokument Tomasza Sekielskiego 
o pedofilii w polskim Kościele obejrzało w 
ciągu tygodnia ponad 19,3 miliona osób! Film 
dostępny jest bezpłatnie w internecie na str.: 
http://youtube.com/sekielski. Ten rzetelny 
dokument wywołał ogromne poruszenie. 
Niestety, tylko nieliczni biskupi zareagowali na 
niego z należytą powagą. Pozostali próbowali 
problem bagatelizować (potem niektórzy z 
nich za to przeprosili). Prezes Kaczyński, naj-
pierw grzmiał, że film to „atak” na Kościół, 
równoznaczny z „atakiem” na Polskę. Potem 
nieco zmienił ton. Sejm właśnie przegłosował 
zaostrzenie kar za pedofilię. Problemem 
jednak nigdy nie był niski wymiar kar dla 
pedofilów, lecz to, że w środowisku kościelnym 
tuszowano takie przestępstwa, przez co i ich 
zasięg nie jest do końca znany. Jedyną „karą” 
dla księży zwyrodnialców było przeważnie 
przeniesienie do innej parafii, gdzie nadal 
odprawiali msze i mieli kontakt z dziećmi. 
Nawet prokurator Piotrowicz (skazujący w 
stanie wojennym opozycjonistów) bronił pro-
boszcza z Tylawy molestującego dziewczynki a 
potem zrobił karierę jako poseł PiS-u. Na opu-
blikowanej przez ministra Ziobrę liście pedofi-
lów nie było żadnego księdza! 
Prymas Polski abp. W. Polak dopiero teraz 
stwierdził: „Musimy zmagać się i walczyć o to, 
żeby oczyścić Kościół z grzechu i przestęp-
stwa”. Skompromitowani biskupi i księża 
powinni odejść ze swoich stanowisk i zostać 
osądzeni jak zwykli świeccy obywatele. (pp, ang)

(wbrew faktom) 
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