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Lider partii, której były członek dopuścił się mordu politycznego

Liczba osób, które lubią Portal Fronda.pl: 5,073.

powinien bardzo ważyć słowa. Niestety Donald Tusk tego nie robi, i
stwierdza, że „nie sposób ułożyć sobie życie w państwie z osobami jak
Jarosław Kaczyński.
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W ten sposób premier odniósł się do ostrych wypowiedzi lidera opozycji. I aż
trudno nie zadać pytania, co premier miał na myśli wypowiadając taką opinię.
Może chodziło tylko o to, że sam wybiera się gdzieś daleko (myślę, że wielu
Polaków jest gotowych wysłać premiera w darze dla Brukseli), ale niestety nie
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można wykluczyć także innej opcji, że premier chce gdzieś wysłać Jarosława
Kaczyńskiego. Ten ostatni już zresztą skomentował tę wypowiedź Donalda Tuska. - Nie wiem czy Tusk chce
mnie zamordować, czy poprzestać na banicji – podkreślił po spotkaniu z prokuratorem Andrzejem
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Seremetem. I niestety opinii tej nie należy traktować tylko jako żartu, bowiem w Polsce dokonał się już –
przynajmniej jeden – mord polityczny, którego ofiarą miał być Jarosław Kaczyński, a stał się nią Marek
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Panie redaktorze, jest pan przecież inteligentnym człowiekiem, dlatego nie potrafię pojąć, co panem
kieruje, gdy produkuje pan takie oto wrzutki, jak ta powyżej. Kto tu sieje nienawiść?
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