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Kaczyński o kompromitacji na Narodowym
- Mamy piłkarza u władzy i sytuację, w której meczu nie da się
przeprowadzić – Jarosław Kaczyński na specjalnie zwołanej konferencji
skomentował kompromitację na Stadionie Narodowym i przypomniał słowa
Donalda Tuska - „Mój rząd jest jak Stadion Narodowy”. - To jest wydarzenie
mające charakter symboliczny. Ono pokazuje w sposób iluminacyjny stan
polskich instytucji - mówił.
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- To trzeb a widzieć też z perspektywy ofensywy "ekonomicznej", którą ogłosił
Donald Tusk. Proszę zwrócić uwagę, że mają ją realizować ludzie i
instytucje, które nie są w stanie przeprowadzić tak prostego
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/10/jk- przedsięwzięcia jak mecz piłki nożnej w czasie deszczu – powiedział prezes
PiS.
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- Mamy piłkarza u władzy i sytuację, w której meczu nie da się
przeprowadzić. Mamy różne komiczne wydarzenia. Jest ciepło, b ardzo ciepło, zamyka się dach stadionu w meczu z
Grecją. Teraz z kolei się nie zamyka. Słyszymy wyjaśnienia, że w czasie deszczu nie można zamknąć dachu. To po
co ten dach? - pytał retorycznie Jarosław Kaczyński.
- To pokazuje co się u nas dzieje – dodał.
- Często b ez żadnego powodu, z jakiegoś małego artykułu mówiło się o kompromitacji Polski. Teraz rzeczywiście
się z nas śmieją! A w Anglii się z nas śmieją szczególnie - zaznaczył.
- Wiemy, że mają większość i żadne zasady się tu nie liczą. Bo gdyby się zasady liczyły, tego rządu dawno by nie
było – Jarosław Kaczyński w ten sposób odpowiedział na pytanie o odpowiedzialność za tą kompromitację.
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Tomaszewski: co teraz powie Donald Tusk?
Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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