
DEKLARACJA 

 

Suwalskiego Społecznego Komitetu Poparcia Pana Andrzeja Dudy  

na drugą kadencję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

                      

  Zbliżające się wybory prezydenckie będą miały ogromny wpływ na to, czy będzie  

w Polsce kontynuowany program dobrych zmian, na które społeczeństwo czekało przez wiele 

lat, czy też zostaną one zahamowane i odwrócone. 

  Od  Prezydenta  Rzeczypospolitej w dużym stopniu zależy bieg polskich spraw  

i kondycja państwa. Prezydent dr Andrzej Duda, jako współtwórca realizowanych przez 

Prawo i Sprawiedliwość reform w sferze polityki społecznej, gospodarczej, polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, w dziedzinie oświaty, kultury i polityki historycznej, w ciągu 

pierwszej kadencji bardzo dobrze i odpowiedzialnie wypełniał swoją misję wobec narodu, 

godnie reprezentował polskie państwo na arenie międzynarodowej.   

  Jego prezydentura gwarantuje dalszy, stabilny  rozwój naszego kraju, poszanowanie 

prawa, dobrą współpracę z rządem,  sprawiedliwość społeczną, uczciwość życia publicznego, 

podnoszenie jakości życia Polaków oraz bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Realizowana  

w ciągu ostatnich lat dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydentowi Andrzejowi 

Dudzie polityka zrównoważonego rozwoju przynosi również oczekiwane od dawna efekty  

w rozwoju cywilizacyjnym województwa podlaskiego i wschodnich regionów Polski. 

 Pamiętamy wizytę Pana Andrzeja Dudy na Suwalszczyźnie (Suwałki, Raczki)  

21 marca 2015 roku podczas pierwszej kampanii prezydenckiej. Zapraszamy ponownie Pana 

Prezydenta na spotkanie z mieszkańcami naszej ziemi, abyśmy mogli bezpośrednio 

podziękować za wszystkie decyzje, dzięki którym znacznie poprawił się poziom życia w tej 

części naszego kraju, a jednocześnie przedstawić Panu Prezydentowi ważne problemy do 

rozwiązania i znaleźć w Nim orędownika w sprawach związanych z bezpieczeństwem, 

infrastrukturą komunikacyjną czy relacjami międzynarodowymi w kontekście poszukiwania 

prawdy historycznej (Obława Augustowska).  

  Wynik wyborów zależy  od aktywności i głosu  każdego z nas. W poczuciu 

odpowiedzialności za przyszłość Polski i jej obywateli zwracamy się do wszystkich 

mieszkańców Suwałk, powiatu suwalskiego, województwa podlaskiego i całego kraju  

o powszechne poparcie kandydatury Pana dr. Andrzeja Dudy na drugą kadencję Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku. W naszym 

apelu do Wyborców pragniemy powtórzyć słowa Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana 

Jarosława Kaczyńskiego, że „mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy 

odniesiemy zwycięstwo”. Zwycięstwo Prezydenta Andrzeja Dudy leży w najlepiej pojętym 

interesie Polski, jej przyszłości i wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. 

 

Suwałki, 16 czerwca 2020 roku 


