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Pół Polski płacze nad wiewiórką? Warto przypomnieć sobie te zdjęcia
polityków….

To zdjęcie właśnie staje się symbolem Lex Szyszko. Wiewiórka skulona w pniu drzewa – załamywała ręce Gazeta.pl.
Agnieszka Gozdyra pisała, że płakać jej się chce.
Agnieszka Holland mówiła, że są politycy ,,którym się wydaje, że mogą zapanować nad naturą, nad planetą.
Ale planeta ich zawsze, za przeproszeniem, kopnie w tyłek”.
Wszystko za sprawą ustawy forsowanej przez Ministerstwo Środowiska. Tymczasem, kiedy pojawiały się takie
zdjęcia jak poniżej, żaden z lewicowych komentatorów nie zabierał głosu, tak jak w sprawie wiewiórki.
Rafał Ziemkiewicz opublikował zdjęcie Włodzimierza Cimoszewicza:
@R_A_Ziemkiewicz Nie kupiony na targu, gdyby kto pytał pic.twitter.com/WKpXmHq2Ul

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 3 marca 2017

Tu inne zdjęcie z leśniczówki Cimoszewicza:
@Okocha821 @VicoBL @Dowcipny_R @R_A_Ziemkiewicz pic.twitter.com/p6UP4OViXs
— Antoni (@moralnykac) 3 marca 2017

Tu Bronisław Komorowski z trofeum:
prezydent Komorowski nad zabitym jelonkiem. Wtedy mainstream’owe media i lemingi nie płakały,
tylko tuszowały jego polowania #WiewiorkaGate pic.twitter.com/ZznPzdPRzy
— Waldemar Kowal (@waldekk08) 3 marca 2017

„Bronisław Komorowski był świetnym myśliwym” https://t.co/L6tw0TKdVX i https://t.co/AiP8g7twkj
pic.twitter.com/gnHpKjjAql
— STOP praniu mózgów (@BlogerPisarz) 3 marca 2017

Tu z kolei Stefan Niesiołowki ze swoją zdobyczą:
Dzielny Stefan Niesiołowski ustrzelił bardzo niebezpiecznych terrorystów, zagrażających Polsce.
Brawo! pic.twitter.com/9RY2ZNSejL
— Stanisław Janecki (@St_Janecki) 3 marca 2017

Przy okazji wyszło, że do ataku na ministra środowiska wykorzystuje się zdjęcie wiewiórki z 2015 z warszawskiego
publicznego parku. Tak więc to miasto stołeczne Warszawa ponosi odpowiedzialność:
HGW doprowadza lewicowych dziennikarzy do płaczu… pic.twitter.com/uDAxUaOKS7
— Sycylia (@sycylia6_) 3 marca 2017

Kiedyś opozycji nie przyszłoby do głowy robić nagonki na HGW za te 150 tys. drzew. Dziś nagonka
jest nawet za wiewiórkę z terenu… HGW. pic.twitter.com/eXzWF5aiyX
— Samuel Pereira (@SamPereira_) 3 marca 2017

To zresztą nie jedyny przypadek. Internauci przypomnieli również to zdjęcie:
Premier Ewa Kopacz z wizytą w nadleśnictwie Jabłonna w sierpniu 2015 roku. W tle cmentarz drzew

wyciętych przez PIS. pic.twitter.com/oHf7twLwfN
— Roman_Paliwoda (@roman_paliwoda) 3 marca 2017

Obrońcy drzew #WiewiorkaGate pic.twitter.com/LUYQftpDTc
— Radek K. (@kuleta_radek) 3 marca 2017

Autor: niezlomni.com
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

