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Rząd Platformy Obywatelskiej to wielka machina
patologii, która niszczy Polskę

Mocny apel egzorcystów w sprawie koncertu
Madonny

Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polityka
- Udowadniamy, że afera Amber Gold i OLT Express to nie sprawa interesów
pojedynczych ludzi i jednostkowych błędów państwa, lecz przykład wielkiej
machiny patologii, która niszczy Polskę pod rządami Platformy Obywatelskiej mówi
prof.
Krzysztof
Szczerski,
poseł
PiS,
przewodniczący
zespołu
parlamentarnego ds. obrony demokratycznego państwa prawa, w rozmowie z
"Gazetą Polską Codziennie".
Sprawa Amber Gold i OLT Express to wg. posła
Szczerskiego przykład na patologię państwa Polskiego pod
rządami Tuska. Z tej racji Prawo i Sprawiedliwość
przygotowują specjalny raport, który ma być podstawą do
powołania komisji śledczej w sprawie Ammber Gold i OLT.
Przygotowaliśmy
m.in.
szczegółowe
kalendarium
wydarzeń, wymieniając wszystkie instytucje i osoby
zamieszane w aferę Amber Gold i OLT Express. Znajdzie się
w nim przynajmniej 70 wydarzeń z ostatnich trzech lat, w
które uwikłanych jest 30 państwowych instytucji i ponad
50 osób, które nimi kierują. A ponieważ nie jest możliwe,
byśmy mieli do czynienia ze zbiegiem okoliczności, można
założyć dwa scenariusze wydarzeń. Albo w Polsce nic nie
działa, w związku z czym Amber Gold nie jest jednostkowym przypadkiem, a podobnych,
jeszcze niewykrytych afer jest o wiele więcej. Albo sprawa ogranicza się jedynie do tej
jednej patologii, co z kolei oznaczałoby, że państwo działa na rzecz konkretnej grupy
interesu i jest od wewnątrz przeżarte pokątnymi układami - tłumaczy poseł PiS w "Gazecie
Polskiej Codziennie".
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Hawking: Bóg nie był potrzebny

Kriss66 napisał/a:

poniedziałek, 24 września 2012, 11:11

Jak zwykle rozejdzie się po kościach. Jak w przypadku każdej afery skrojonej przez
POlszewię. Za każdym razem winni są ujawniający aferę a nie aferzyści. Tuskolandia to chyba
jedyne takie państwo, w którym skorumpowany i zakłamany polityk staje się bohaterem (vide
Sawicka), skompromitowany minister staje się Marszałkiem Sejmu (vide Kopacz "metr w głąb).
Przykłady można mnożyć w nieskończoność. Ale oczywiśie wszystko to wina tego wrednego
PiS-u. Amber Gold do czubek góry lodowej albo góry lodów, które ukręciła Platforma przez
osanie 5 lat.
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Tia. Bankructwo każdej spółki to wina Tuska. Nadmuchana pseudoafera, nadmuchanej
opozycji.

Krzysztowski napisał/a:

poniedziałek, 24 września 2012, 12:34

@Kriss66 - efekt powszechności patologicznych zachowań, od gminy po najwyższe urzędy.
Ludzie widzą, że nawet największe świństwo i draństwo uchodzi płazem.
Niestety - demokracja w wersji po-okragłostołowej to parodia demokracji. Kwiatek służący
legalizacji władzy środowisk które z Polską jeżeli nawet się identyfikują, to jedynie jako
zarządcy...
Największym nieszczęściem Polski początku XXI wieku, jest stosowany przez niemal
wszystkie formacje rządzące III RP od 1989 roku - priorytet prywaty nad dobrem wspólnym.

1
Tylko zalogowani użytkownicy mogą wyrażać komentarze.
fronda.pl/…/rzad_platformy_obywatelskiej_to_wielka_machina_patologii,_ktora_niszczy_polske_24…

1/2

