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MAREK PIETRZYŃSKI
Radny Powiatu w Poznańskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU
Pan Piotr Burdajewicz

OŚWIADCZENIE

Dnia 24.10.2018r., podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Poznaniu w tej kadencji na
jej zakończeniu podziękowałem wszystkim radnych i Panu Staroście za wspólne przebyte
cztery lata pracy, podczas których nabyłem nowych doświadczeń, poznałem wspaniałych
ludzi. Gratulując kolejnej kadencji radnym i wygranych wyborów Staroście, przypominałem
czas, kiedy wspólnie rozpoczynaliśmy nasza karierę samorządową w roku 1994 w gminie
Czerwonak. Przeprosiłem za wszystko co złe, prosząc o wybaczenie.
W odpowiedzi Starosta oburzony mym wpisem na własnym Facebooku „JAK PAN
STAROSTA OSZUKUJE MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWONAK!” z dnia 19.10.br., o godz.
21:50 wybiórczo przytoczył jego treść, dopuszczając się haniebnej manipulacji słów i
sformułowań w nim zawartych. Wystąpienie Pana Starosty było oszczercze i obelżywe wobec
mojej osoby, godzące w moje dobre imię, podważającej wizerunku mojej osoby w opinii
publicznej, sprawującego mandat radnego powiatu poznańskiego.
OŚWIADCZAM PUBLICZNIE, że nigdy w mej 28 letniej karierze samorządowej nie
spotkałem się z tak podłym, ordynarnym i chamskim zachowaniem organu władzy publicznej
– jak w tym przypadku ze strony Starosty Poznańskiego, Pana Jana Grabkowskiego.
Pan Jan Grabkowski po raz kolejny posłużył się perfidną manipulacją treści
dokonanego wpisu cytując tekst w sposób wybiórczy. Wycinając z kontekstu całego zdania
cześć wypowiedzi zredagował własny kłamliwy przekaz, nieadekwatny do prawdziwego
brzmienia oraz mojej intencji. Wypaczający tym samym ich sens i znaczenie. Wszystko po
to, aby ukazać moją osobę w fałszywym obliczu. Takie wystąpienie ma cechy przestępcze
bowiem narusza moje dobra osobowe prawnie chronionych – dobre imię i wizerunek
radnego oraz człowieka.
Wiem, że Pan Starosta jest osobą zahartowaną w pysze, arogancji i bucie. Poniżaniu
osób go krytykujących, przypisując im czyny mierzone własna miarą. Nie toleruje osób o
odmiennych poglądach, mających inne niż on sam zdanie. Potrafi je opluć i obrażać. O
dawna obserwuje różne przejawy mowy nienawiści i agresji ze strony Pana Starosty wobec
mojej skromnej osoby, urągające przyzwoitości oraz godności urzędu, który sprawuje.
Celem poznania prawdy zapraszam wszystkich uczciwych i przyzwoitych ludzi dobrej
woli do zapoznania się z pełną treścią mego wpisu, celem poznania prawdy –
https://www.facebook.com/marek.pietrzynski.505 i zweryfikowania jej z wypowiedzią Starosty
na sesji Rady Powiatu w Poznaniu, w dniu 24.10.2018r. zamieszczoną w protokole z tej
sesji.

Oto jej pełna treść:
„W Polsce dziś mamy do czynienie z inwazją korników we wszystkich dziedzinach życia
Państwa Polskiego. Na każdych szczeblach strukturalnych naszego Państwa mamy do
czynienia z dywersją i sabotażem dokonywanym przez sztab urzędniczy opanowany przez
zwolenników platformersów i peeselowców, którzy winę na ich patologiczne zachowania
obarczają rządy „Dobrej Zmiany”.
Czas z współczesną V kolumną zdradziecką zrobić konkretny porządek, wysyłając ich do
Moskwy czy Berlina, bądź Brukseli.
Pracownikom samorządowych na wszystkich jej szczeblach za rządów PO-PSL na
nierządzie stojących zaszczepiono cipy (powiązano interesownie) przyjazne dla oszustów i
złodziei, uległych wrogiej i antypolskiej propagandzie, negatywnie i agresywnie reagujących
na prawdę, uczciwość i przyzwoitość.
KTO ZWYCIĘŻY? ZALEŻY OD NAS SAMYCH. ZŁO CZY DOBRO?
JEST NADZIEJA NA ZMIANĘ. PROSZĘ NIE ZMARNUJMY JEJ!”
Zważając na powyższe, wnoszę do Przewodniczącego Rady Powiatu o załączenie
niniejszego Oświadczenia jako załącznika do Protokołu wpisując w nim – zaraz po
wypowiedzi Pana Starosty, informacji o następującej treści: „W załączniku nr ….... do
Protokołu znajduje się Oświadczenia Radnego Marka Pietrzyńskiego do wypowiedzi
Starosty”.

Z wyrazami szacunku

