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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 salo-
nach i w studiach telewizyjnych. Pora, aby wreszcie za-
cząć słuchać problemów Polaków, którzy z różnych po-
wodów wyjechali za granicę, by tam ułożyć sobie życie.

Zmiana jest blisko - zmiana, która pozwoli nam upo-
rządkować na nowo naszą ojczyznę i zacząć na nowo 
myśleć o podstawowych problemach: o bezrobociu, 
braku perspektyw i projektować Polskę na pokolenia, 
a nie na kadencję partyjnych działaczy.

Mam dość tego, jak na wszelkie sposoby próbuje się 
nas dzielić - na Platformę i PiS, na wierzących i niewie-
rzących, na Polskę A i Polskę B. Mam serdecznie dosyć 
polityki w partyjnym wydaniu, bo to ona bezpośrednio 
przyczyniła się do tego, że Polak na Polaka - nawet poza 
granicami kraju - patrzy wilkiem.

Zamierzam sprawić, że wreszcie Pałac Prezydencki 
przestanie być domem jakiejkolwiek partii. Bezpartyj-
ny prezydent wolny od kajdan partyjnych zależności 
będzie mógł decydować o tym, jakie inicjatywy wspie-
rać, gdzie pojechać, kogo odwiedzić. I to nie po to, żeby 
realizować partyjne interesy, fotografować się z tymi, 
którzy są mu przychylni, ale żeby być z ludźmi.

Bardzo ważna jest dla mnie kwestia Polaków żyjących 
na całym świecie. Borykają się oni z jednej strony z ko-
niecznością integracji w nowym otoczeniu, z drugiej 
próbują kultywować swoje tradycje i tożsamość narodo-
wą. Bądźmy z nimi!

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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