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Ojciec nawigatora o Tusku: Ruski pachołek
W trakcie bardzo emocjonalnego wystąpienia ojciec porucznika śp. Artura
Ziętka, nawigatora Tu-154M, stwierdził, że to, co robi rząd ws. wyjaśnienia
przyczyn katastrofy smoleńskiej to obłuda i fałsz, a Donalda Tuska
porównał do „ruskiego pachołka”.
- Jak można ciągle sprawę gmatwać i podsyłać pod dywan? Jak można tak
oczerniać? Jakim prawem pan prezydent możne mnie później prosić na
ob chody Wojska Polskiego? Jakim prawem? Przecież ja nie mam do niego
nic... Ani go nie wyb ierałem, ani nie podam mu nigdy w życiu ręki. Pan Tusk
już 2 lata temu u Urzędzie Rady Ministrów powiedział, że wszystko
dostaniemy, a ja do tej pory nie mam sekcji zwłok... nie mam nic, absolutnie.

(foto. premier.gov.pl)

Tylko jeden świstek papieru, że syn zginął w Obwodzie Smoleńskim. Czy to jest rząd polski, czy to jest pachołek
ruski? Nie rozumiem tego. To jest ob łuda, fałsz. (...) Jak się obejmowali z Carem Rosji Putinem., to Putin powiedział
mu chyba w ucho: „Tak załatwiliśmy to, co chciałeś” - mówił drżącym głosem ojciec Artura Ziętka, nawigatora Tu154M.

Interwencje

Knebel

Płatne wydanie "Codziennej"

Szukaj

Lista hańby

Na ten temat
Trotyl? Prokuratura nie potwierdza (/34338trotyl-prokuratura-nie-potwierdza)

2012-10-30
Ciała ofiar były zamienione (/34337-ciala-ofiarbyly-zamienione)

2012-10-30
Rosyjskie media o mat. wybuchowych w
tupolewie (/34336-rosyjskie-media-o-matwybuchowych-w-tupolewie)

2012-10-30
Kaczyński spotka się z Seremetem (/34335kaczynski-spotka-sie-z-seremetem)

2012-10-30
Zdymisjonować szefa BOR (/34333zdymisjonowac-szefa-bor)

2012-10-30
więcej (/temat/48)

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)
Kliknij "Poleć" i promuj artykuł na swojej tablicy lub "Wyślij" do znajomego
Poleć

399

Wyślij

+6 Poleć to w Google

Autor: pł, | Źródło: niezalezna.pl, TVN24,

Archiwum działu: Polska
Powstanie styczniowe vs. czciciele basenu
narodowego (/34339-powstanie-styczniowe-vsczciciele-basenu-narodowego)

2012-10-30
Trotyl? Prokuratura nie potwierdza (/34338trotyl-prokuratura-nie-potwierdza)

2012-10-30
Ciała ofiar były zamienione (/34337-ciala-ofiarbyly-zamienione)

2012-10-30
Kaczyński spotka się z Seremetem (/34335kaczynski-spotka-sie-z-seremetem)

2012-10-30
Zdymisjonować szefa BOR (/34333zdymisjonowac-szefa-bor)

2012-10-30
Ojciec nawigatora o Tusku: Ruski pachołek

Opinie użytkowników
Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",

niezalezna.pl/34332-ojciec-nawigatora-o-tusku-ruski-pacholek

(/34332-ojciec-nawigatora-o-tusku-ruski-pacholek)

2012-10-30
Jarosław Kaczyński: to niesłychana
zbrodnia (/34329-jaroslaw-kaczynski-nieslychanazbrodnia)

2012-10-30
Prokuratura przesłuchuje Marcina P. (/34334-

1/6

