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Czas na pokojową rewolucję
Według najnowszych sondaży aż 36 proc. Polaków uważa, że w Smoleńsku
doszło do zamachu. Nie pomogły zmasowany atak rodzimych miłośników
Putina, krętactwa prokuratury ani bezczelne groźby Tuska. Mimo manipulacji
informacjami ze śledztwa około 10 mln ludzi uwierzyło takim mediom jak
nasze.
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Próbki z tupolewa wciąż są w Rosji (/34406-

To wystarczy, by wygrać wybory i przejąć władzę, a potem rozliczyć
odpowiedzialnych za zbrodnię. Jest nas tylu, ilu liczyła pierwsza Solidarność.
Czas na nową pokojową rewolucję. III RP straciła swoją legitymację. Nie
potrafiła nawet pochować ostatniego prezydenta II RP. Panujący system
odejdzie w hańbie. Tego już nie da się zatrzymać.
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Otwarte groby polskie (/34408-otwarte-grobypolskie)
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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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