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Zuzanna Kurtyka dla Fronda.pl: Nie potrzebuję, aby
mnie ktokolwiek przepraszał
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polska
- Poseł Niesiołowski kłamie gdy lider jego partii przeprasza. To był zwykły piar,
szopka, widowisko cyrkowe dla społeczeństwa – podsumowuje portalowi
Fronda.pl wczorajszą debatę w Sejmie Zuzanna Kurtyka, żona śp. Janusza Kurtyki,
b. prezesa IPN.
- Odebrałam tą sejmową debatę z bardzo mieszanymi
uczuciami. Nie potrzebuję aby mnie ktokolwiek
przepraszał, bo uważam że jeśli rząd i premier państwa
rzetelnie wypełniał swoje obowiązki, aby nie musiałby za
nie przepraszać. Mi wystarczy, aby instytucje
państwowe wypełniały dobrze swoje obowiązki. Robiły
to, co do nich należy, a nie przepraszały za to, czego
nie zrobiły.
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Mocny apel egzorcystów w sprawie koncertu
Madonny
Penis, czyli tylko o tym marzą kobiety. Uwaga,
drastyczne treści!
Jeżeli celebryta nosi nitkę, to wiedz, że coś się
złego dzieje
Polka-prostytutka? Historia narodzin pewnego
stereotypu...
Nergal "Demon Demonów" reklamuje napój.
Szykuje się kolejny bojkot?
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Macierewicz: Premier pokazał bezsilność
Jeśli z jednej strony przeprasza się rodziny, choć
powinno się też przeprosić ofiary za to co zrobiono z ich
Zuzanna Kurtyka
ciałami, to z drugiej strony odbywa się festyn medialny
gdzie poseł PO Niesiołowski mówi publicznie, rodziny
ofiar, czyli moja rodzina, powinny zapłacić za ekshumację, bo tego żądały.
To jest bezczelne kłamstwo i perfidia tej formacji, bo nigdy nie żądałam ekshumacji widząc
jak ma się to odbywać. Poseł Niesiołowski kłamie gdy lider jego partii przeprasza. To jest
po prostu zwykły piar, szopka, widowisko cyrkowe dla społeczeństwa.
Not. Jarosław Wróblewski

Ziobro nie przemówi na marszu w obronie Trwam.
O. Rydzyk nie pozwolił
Francja chce prawnie zakazać terminy "matka" i
"ojciec"
Dzierżawski dla Fronda.pl: Wypowiedzi polityków
PO, to wykręty oparte na kłamstwie
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Biskup z Bractwa św. Piusa X: Beatyfikacja Jana
Pawła II była fałszywa

piątek, 28 września 2012, 19:53

,ludzie bezduszni ,bez honoru...jak mawiał mój śp. dziedek z rodu ....ELITY
WYMORDOWANO...do władzy bedą pod pozorem dobra rwać się tacy ludziejak wyżej
wymienieni. Dołaczam swoja refleksje...kto ma dzieci niech w nie inwestuje .Wiara,Mądrą
Miłoscią,mądroscią....,czasem dla nich abyświat przewrotnych ludzi ich nie wchłonął ...szkoła
jak to przed wojna bywało tym razem Was Kochani ludzie nie wesprze...to WASZA praca warta zachodu
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