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Apel do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Patrząc na uśmiechnięte i zadowolone twarze animatorów wszystkich dziedzin życia społeczeństwa w
państwie polskim, cieszących się z uzyskanych mandatów do Parlamentu Europejskiego dające
odpowiednie profity i przywileje równe wszystkim europosłom w Unii Europejskiej których obywatele
cieszą się odpowiednią stopą życiową, czujących na co dzień komfort i opiekę sygnowanych do rządzenia i
reprezentowania – mamy wrażenie że nasi europosłowie nie rozumieją wymowy liczb obrazujących
determinację uprawnionych do udziału w wyborach.
W rzeczywista wymowa liczb w ostatnich wyborach do europarlamentu są porażające i przerażające.
Obywatele tego państwa krzyczą i błagają przez liczbę 76,18 %
 Nie chcemy tego Rządu
 Nie chcemy tych kandydatów do Parlamentu Europejskiego których promuje obowiązujący kodeks
wyborczy,
 Nie chcemy tych posłów do Sejmu RP, których wypromował nie demokratyczny kodeks wyborczy,
 Nie chcemy senatorów Senatu, których „podarowali” twórcy kodeksu wyborczego.
Ponad ¾ (a właściwie 4/5 ) obywateli tego państwa krzyczą i błagają - chcemy zagwarantowania nam
prawa zawartego w Art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej której jesteśmy obywatelami
 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu (Narodów dop. autora)
 2. Naród(Narody) sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

W imieniu obywateli stanowiących ponad ¾ (4/5) społeczeństwa polskiego zwracamy się do Sędziów
Trybunału Konstytucyjnego , organu mającego moc sprawczą o podjęcie decyzji o całkowitym zniesienie
progów wyborczych we wszystkich rodzajach wyborów oraz zalecenie opracowania w trybie pilnym
nowego kodeksu wyborczego, którego projekt zmian załączamy i chcielibyśmy go współtworzyć.
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