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Cała Polska przyjeżdża do Warszawy!
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polska

Mocny apel egzorcystów w sprawie koncertu
Madonny

Do Warszawy przyjeżdżają uczestnicy marszu. Zapełnia się plac Trzech Krzyży.
Mobilizują się również siły porządkowe. Nasz reporter zauważył aż dziesięć
samochodów z działkami wodnymi jadącymi ulicą Marszałkowską.

Penis, czyli tylko o tym marzą kobiety. Uwaga,
drastyczne treści!

Czy powtórzy się scenariusz z 11 listopada 2011? (fot. Jarosław
Wróblewski)
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przyjazna atmosfera.

Jedynie służby porządkowe sprawiają wrażenie, że za chwilę może wybuchnąć jakaś
rewolucja. Policja przeprowadza ostatnie przygotowania samochodów z działkami
wodnymi. Można odnieść wrażenie, że rząd PO – PSL boi się tego, co za chwilę może
wydarzyć się na ulicach Warszawy, a do godziny 14.00 coraz mniej czasu. Czyzby
zależało im na zasugerowaniu, że Warszawę czeka pochód groźnych demonstrantów? W
końcu zawsze ten, kto ma coś na sumieniu panicznie się boi...
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Jan Paweł II błogosławionym jeszcze w tym
roku?

sobota, 29 września 2012, 11:54

Frondo niezła narracja, przestraszona totalitarna władza kryjąca się za plecami policji i
uciemięzony naród który da upust swemu niezadowoleniu.

MDK napisał/a:
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W końcu zawsze ten, kto ma coś na sumieniu panicznie się boi...
Właśnie. Czego takiego bała się fundacja Lux Veritas, że nigdy nie ujawniła treści złożonego
przez siebie wniosku koncesyjnego i zamiast tego postanowiła wyprowadzić ludzi na ulicę?

MDK napisał/a:
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Policja przeprowadza ostatnie przygotowania samochodów z działkami wodnymi.
Można odnieść wrażenie, że rząd PO – PSL boi się tego, co za chwilę może wydarzyć
się na ulicach Warszawy, a do godziny 14.00 coraz mniej czasu.
Skoro w Polsce nie jest potrzebna policja, to dlaczego dochodzi do gwałtów, morderstw i
napadów?
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