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Prof. Krasnodębski: "System Tuska
zastąpił system Rywina, oligarchia
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postkomunistyczną"
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W "Fakcie" odnotowujemy ciekawy wywiad
z prof. Zdzisławem Krasnodębskim, który ocenia

H elena

skalę nepotyzmu w Polsce. Profesor opisuje to tak:
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NEWSLETTER

się liczy ć kry t eria mery t ory czne, a sieci

E-mail:

przekszt ałcają się w zamknięt e st rukt ury ,

Zapisz

gdy nikt z zewnąt rz nie ma szans, bez
względu na kompet encje.

- mówi Krasnodębski.
Pytany o reakcję na premiera na przypadki nepotyzmu i kolesiostwa w koalicji rządowej,
profesor podsumowuje to następująco:
Jeśli nawet zostanie uchwalona jakaś ustawa, niewiele ona zm ieni. Na jesieni będą już
dom inować inne tem aty . Od Donalda Tuska żadny ch realny ch działań w ty m względzie nie
oczekuję. To on jest pat ronem t ego sy st emu sy nekur i przy wilejów. „Sy st em Tuska”
zast ąpił

„sy st em

Ry wina”,

oligarchia

plat formowa

zast ąpiła

i

wchłonęła

post komunist y czną. Na t y m polega jego sposób rządzenia.

- uważa.
wpolityce.pl/…/33596-prof-krasnodebski-system-tuska-zastapil-system-rywina-oligarchia-platform…
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W wywiadzie pada także pytanie o szanse na zmianę obowiązujących zasad:
Pesy m isty czna prognoza by łaby taka, że tak już będzie, bo jest to stan dość naturalny
dla polskiego społeczeństwa. Polska zawsze będzie bardziej podobna w ment alności do
Sy cy lii niż przejrzy st ej Skandy nawii. Druga, m niej prawdopodobna prognoza każe m ieć
nadzieję, że Polacy zapragną ży ć w inny m , przy zwoity m państwie. Nie można wy kluczy ć,
że pojawi się pozy t y wna energia budowy lepszej Polski. Ale nie da się t akiej zmiany
przewidzieć. Jest jednak uderzające, że m łodzi ludzie są skłonni akceptować obecną
rzeczy wistość niż ją zm ieniać, niż się przeciw niej buntować.

- kończy prof. Krasnodębski.
Całość wywiadu w "Fakcie".
Lubię to!
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KRIS -90

(83.24.213.***)

ODPOWIEDZ

7 SIERPNIA, 18:29

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Tak jest i tak bedzie. Wy borcom to nie przeszkadza. Wy borcy znow wy biora Platform e i Tuska, co do tego nikt nie m a
watpliwosci. Wiec m oze to nie jest tak, jak Pan Krasnodebski pisze?

EWA

(109.243.136.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

7 SIERPNIA, 19:48

...wy borcom TO BARDZO PRZESZKADZA!...a Ty pilnowałeś wy borów od kom isji po Wpuszczanie W
KOMPUTER DANYCH W KRAJU? nikt nad ty m nie panuje! Pana profesora pozdrawiam -powinni Go w TV
Dworaka pokazy wać narodowi od rana do wieczora, żeby zobaczy ł, jak WYGLĄDA EUROPEJCZYK!

DARDAN (83.18.56.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

8 SIERPNIA, 12:12

@Ewa: jak wy gląda 'Europejczy k' to Ewa raczy zobaczy ć w lustrze. - I owszem , zm iany nie będzie, bo Polacy to
naród drobny ch kom binatorów i krętaczy bez am bicji, i w to im graj - rządy PO. - Zaczy na się od ściągania w
szkole, którą zresztą załatwili rodzice, kończy na załatwianiu tej szkoły własny m dzieciom , i patologia się
reprodukuje. - Tak to się dzieje, gdy są oby watele bez państwa, i "liczy ć m ogą ty lko na siebie". "Walka o
przetrwanie", tak to sobie oszuści tłum aczą.

POLIT YCZKA

(24.13.238.***)

ODPOWIEDZ

7 SIERPNIA, 18:39

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Slaba opozy cja,podzielona- sprawi,ze raczej dlugo bedziem y tkwic w ty m ,,zafalszowany m sy stem ie",kierowany m
przez Tuska,a sterowany m przez obce sluzby i m iejscowy ch oligarchow,dla ktory ch nieobojetne sa dochody
wlasne.Dlatego decy dentam i rzadowy m i sa sam i ,,fachowcy ".Filozof prawo reform uje,Mucha polskim sportem
trzesie,sprawy zagraniczne oddane kosm opolicie-szkoda gadac.

GOŚĆ

(79.184.216.***)

ODPOWIEDZ

7 SIERPNIA, 18:42

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Patrioty czni intelektualiści niepotrzebnie podkreślają,że Polacy głosujący na PO akceptują przekręty .To
uproszczenie-opozy cja nie potrafi dostrzec,że wy borcom PO chodzi o utrzy m anie tego statusu m aterialnego jaki
osiągnęli, o poczucie stabilizacji.PiS tego aspektu nie docenia,wy gra jeśli będzie um iał ty ch ludzi przekonać,że nie
stracą tego.Krasnodębski i inni nie potrafią tego wątku dostrzec.

NADSZYSZKOWNIK KILKUJADEK (62.21.57.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

7 SIERPNIA, 22:42

PiS nie m usi przekony wać lem ingów, że utrzy m ają stan posiadania. Wy starczy , że za rządów PełO lem ingi
ten dorobek stracą. Wtedy wszy stko się usra, towarzy szu!

GOŚĆ

(79.184.220.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

8 SIERPNIA, 13:40

Obawiam się ,że nie doceniasz zdolności m anipulacy jny ch PO i eurokom uny .

RTY (31.63.208.***)

7 SIERPNIA, 18:44

ODPOWIEDZ

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

ale jest py tanie czy jak wejdą struktury pis to czy będzie inaczej bo wtedy bedzie jedna jedy na struktura PIS.... a PIS
jest partią słabą.... brak kadr m ała liczebność. znów będzie wielki zaciąg do partii zwy cięskiej ludzi którzy po co tam
pójdą? przecież też się dorobić. Bo innej m oty wacji czy m entalności tu nie m a. Bo to cały naród jest
zdem oralizowany . Czy PIS jest inny ? a niby dlaczego? Bo Kaczy ński jest święty ? Może bardziej by nad ty m panował
ale wszy stkiego sam jeden nie upilnuje. Kaczm arek m inister, Lipiec m inister to ludzie Pisu.... by li ludzie pisu... taki
brak kadr ze aż strach. Macierewicz z Błaszczakiem m oże i uczciwi i lojalni ale głupi jak stodoła. Młodzi się nie garną.
Jedy ny m kry terium wszechwszy stkiego jest żądza posiadania i pieniądz. Zm ienim y Tuska na Kaczora a afery i tak
będą. Od 4 5 roku trwa nieustanna dem oralizacja. Najpierw sov iety zacja a teraz robienie z państwa układu
m afijnego-party jnego. Bez reform takich jak zrobił deng Xiao Ping w Chinach w 1 9 7 8 roku nie m a szans.

T AA (89.79.56.***)

7 SIERPNIA, 21:24

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Kiepskie porównanie.Lipiec siedzi, Kaczm arek tez by ł przez PIS ścigany . A teraz tacy ludzie sa nazy wani
ludźm i honoru albo ofiaram i nagonki i nic im nie grozi....

T IMDAN21

(83.26.40.***)

7 SIERPNIA, 21:57

ZGŁOŚ NADUŻYCIE
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RTY, POdaj kilku działaczy z PO przy który ch Macierewicz jest głupi jak stodoła. Małgorzata Kidawa Błońska,
Paweł Graś, Sławom ir Nowak, Ewa Kopacz, Aleksander Grad, a m oże Agnieszka Gołąbek. Masz tu link:
http://www.y outube.com /watch?v = X1 KaJJm 5G2 o
Masz
też
link
na
Macierewicza:
http://www.y outube.com /watch?v = m hw4 ZGjGjKM

???? (193.239.224.***)

ODPOWIEDZ

7 SIERPNIA, 19:01

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Stoją dwa lem ingi na przy stanku autobusowy m . Jeden py ta się drugiego: -Który m jedziesz autobusem ? -Jedy nką. A
ty ? -Dwójką. Jedzie autobus z num erem 1 2 , jeden lem ing m ówi do drugiego: -Patrz jedziem y razem .

BAJECZKA

(84.205.188.***)

ODPOWIEDZ

7 SIERPNIA, 20:48

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Poziom polactwa jest żałosny a Polacy pozwolili na rozkradanie m ajątku narodowego przez 2 3 lata. Jak m ożna
wy brać ponownie do władzy "nocną zm iane" i człowieka dla którego polskość to "nienorm alność"? Każdu naród m a
taki rząd na jaki zasłuży ł!Za głupote trzeba płacić a płacą wszy scy ,niezaleznie od wy sokości IQ!

KRIS -90

(83.24.213.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

7 SIERPNIA, 22:08

Każdy naród m a taki rząd, na jaki zasługuje. Polacy zasługują na ten rząd, bo 7 5 procent głosujący ch go
wy brało. Nie rozum iesz tego? Trzy czwarte wy borców m a w nosie PiS - i będzie m iało w nosie przy następny ch
wy borach, czy to tak trudno zrozum ieć? Zm ień chłopie partię - nie bądź razem z nieudacznikam i!

KRIS (85.222.86.***)

ODPOWIEDZ

8 SIERPNIA, 7:29

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Kolejny "intelektualista" buczy .Te publikacje PIS-owskich m y ślicieli są jak kalka.My śliciele jednej,dosłownie
jednej,m y śli.Jak Swiat jest i będzie piękny ,niezależnie od tego,jak długo będziecie szczuć,oraz czy jakaś party jka
będzie istnieć, czy nie.

CN

(178.43.34.***)

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

8 SIERPNIA, 13:31

Profesor akurat nic nie wspom niał o Pis, ale jak widać ty ty lko o jedny m potrafisz pisać.

CLASSIC

(80.239.243.***)

ODPOWIEDZ

8 SIERPNIA, 8:15

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Dzieci tego świata kierują się własną logiką zgodnie z którą ciepła woda w kranie jest filarem ich egzy stencji bo to dla
nich jest jedy na przestrzeń istnienia i nie m a co nakreślać im innej bo jej i tak nie zrozum ieją, trzeba odczekać ich
dojrzewanie – jak u dzieci.

KAZEK 12 (88.156.21.***)

ODPOWIEDZ

8 SIERPNIA, 8:19

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Celne stwierdzenie,aktualne od czasów KLD
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Redaktor Naczelny : Jacek Karnow ski. Zespół: Łukasz Adamski,
Artur Bazak, Michał Karnow ski, Joanna Miziołek,
Marzena Nykiel, Marek Pyza, Piotr Zaremba, Stanisław Żaryn.
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