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1. Partie odbierają nam państwo. Pań-
stwo jest własnością obywateli, a nie 
łupem zmieniających się ekip. Pre-
zydent ma być prezydentem Polaków, 
a nie swoich partyjnych kolegów.
Dość partyjniactwa!

2. Kościół i władza muszą się rozejść, 
bo zeszły się za blisko. W imię ich 
rozdziału, ograniczę publiczną ak-
tywność religijną prezydenta. Świec-
kie instytucje są dla Polaków różnych 
wyznań, a także tych niewierzących. 
Kościół i władza na swoje miejsca!

3. Jesteśmy różni i tacy różni musimy 
się nauczyć ze sobą żyć. Podziały są 
i będą. My musimy najpierw szukać 
tego, co nas łączy. Ja chcę być prezy-
dentem różnych Polaków.

4. Będę prezydentem, który myśli 
w kategorii pokolenia, nie kadencji. 
Czas na prezydenta, który zastanowi 
się nad tym, jaki świat zostawimy po 
sobie dla naszych dzieci i wnuków.

Zamierzam sprawić, że Pałac Pre-
zydencki przestanie być domem 
jakiejkolwiek partii. Wierzę w ideę 
bezpartyjnego prezydenta.
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Polska polityka nie dzieje się na warszawskich 
salonach i w studiach telewizyjnych. Pora, aby 
wreszcie zacząć słuchać problemów tej Polski, 
którą się czasami nazywa Polską powiatową - 
problemów Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy.

Zmiana jest blisko, zmiana, która pozwoli nam 
ułożyć na nowo Polskę i zacząć na nowo myśleć 
o podstawowych problemach: o ochronie 
zdrowia, o edukacji, o środowisku i projek-
tować Polskę na pokolenia, a nie na kadencję 
partyjnych działaczy.

Jako prezydent będę chronił środowisko natu-
ralne. Zamierzam powołać Radę Klimatyczną, 
która oceni każdy projekt ustawy trafiający 
na biurko prezydenta. Jeżeli dana ustawa nie 
będzie współgrała z celami środowiskowymi, 
takimi jak choćby neutralność klimatyczna 
Polski do 2050 roku, spotka się z moim zie-
lonym wetem. Zielone weto będzie dotyczyło 
także ustaw związanych z suszą i podażą wody 
w Polsce, z którymi mamy dziś dramatyczny 
problem. Będę wspierał wszystkie inicjatywy 
mające na celu ochronę środowiska, zwłaszcza 
w wymiarze lokalnym.

Ekipa Szymona to zespół wolontariuszy, sympatyków 
i doradców Szymona Hołowni, którzy prężnie działają 
z całej Polsce inicjując i angażując się w szereg akcji 
niosących pomoc. Jedną z podjętych akcji jest „Ekipa 
z sąsiedztwa”. Wolontariusze Ekipy Szymona skupili 
swoją uwagę na tym by pomóc osobom najsłabszym, 
poprzez m.in. zrobienie zakupów, które znajdują się 
w trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem.
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