Pietrzak: Komorowski to główny ruski serwer w Polsce
Autor: Łukasz Żygadło
Poniedziałek, 08 grudnia 2014

Celowo zrobili zamieszanie ze sprzętem i systemem, żeby odwlec o tydzień rezultat wyborów.
Inaczej nie mieliby czasu, żeby fałszować głosy – mówi w rozmowie z portalem Stefczyk.info
znakomity satyryk, pieśniarz i publicysta tygodnika „wSieci” Jan Pietrzak.
Stefczyk.info: Państwowa Komisja Wyborcza po tygodniu poinformowała nas o wyniku
wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość minimalnie wygrywa z Platformą
Obywatelską. Jak pan ocenia ten wynik?
Jan Pietrzak: Przyznam szczerze, że od pierwszych dni po wyborach, gdy zaczęliśmy
obserwować liczne nieszczęścia, które dotykały Państwową Komisję Wyborczą, uważałem, że
mamy do czynienia z fałszowaniem wyborów. Oni celowo zrobili zamieszanie ze sprzętem i
systemem, żeby odwlec o tydzień rezultat wyborów. Inaczej nie mieliby czasu, żeby fałszować
głosy. A tak skrupulatnie przez cały tydzień, głosy odpływały od PiS, a przypływały do PSL.

Europoseł Janusz Wojciechowski twierdzi, że sukces PSL leży w gminach, bo tam
społeczność lokalna jest zmobilizowana, aby zrobić wszystko dla lokalnego polityka.
Czynników jest wiele. Od dołu – PSL zabezpiecza wszystkie komisje wyborcze. Obsadza
stanowiska swoimi ludźmi, żeby mieć wszystko pod kontrolą. W efekcie uczestnicy
poprzedniego samorządu, liczą głosy do samorządu następnego. Tak być nie może, bowiem to
są ludzie zainteresowani posadami dla siebie i swoich znajomych.
Co obywatele mogą teraz zrobić?
Trzeba wychodzić na ulice i protestować. Robić demonstracje i nie poddawać się. Pokażmy
głośno nasze niezadowolenie z oszustwa.
Po wyborach nastąpi wymiana wszystkich członków PKW. Nowych powoła prezydent
Bronisław Komorowski. Czy taka zmiana pana uspokaja?
Mówi się często o ruskich serwerach. Ja również powtarzam, że w innym kraju liczą nasze
głosy. Jednak pragnę podkreślić, że główny ruski serwer w Polsce, to Bronisław Komorowski.
To bardzo ostre słowa.
Zgadzam się. Tylko ja mam konkretne argumenty, aby tak twierdzić. Prezydent naszego kraju
nie służy Polsce i jej obywatelom. Nie broni demokracji. Jego obelgi wobec ludzi, którzy chcą
uczciwych wyborów są skandaliczne. Prezydent nie powinien zachowywać się w taki sposób,
powinien stać po stronie prawa. Bronisław Komorowski jest przeciwko nam!
Rozmawiał Łukasz Żygadło, 23.11.2014
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Czytaj oryginalny artykuł na:
http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/pietrzak-komorowski-to-glowny-ruski-serwer-w-pols
ce,12291154331#ixzz3LI6XFGNd
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