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Prof.Jadwiga Staniszkis wieszczy kryzys, jakiego jeszcze w
Polsce nie było. I nie zostawia na premierze Donaldzie
Tusku suchej nitki. Przez jego rząd będziemy mieć krach
gorszy, nawet niż ten w Grecji, a premiera - zdaniem
Wspieraj Frondę prenumeratą »

Staniszkis - właściwie już nie ma.
Profesor Jadwiga Staniszkis jest przekonana, że

Znajdź nas na Facebooku

nasz kraj pogrąży się w totalnym kryzysie. Coraz biedniejsi ludzie
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wybiorą emigrację, bo za coś trzeba będzie żyć. Będziemy mieć

Lubię to!

taką plajtę państwa, jak w Grecji?
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– Niestety nie, bo tam były zaangażowane banki, zainteresowane w ratowaniu swoich pieniędzy. U nas
zaangażowanie jest nieporównywalnie mniejsze, nie będzie więc powodu do wzięcia nas na garnuszek –
oceniła Staniszkis w wywiadzie dla tygodnika "W sieci". Pani profesor nie wierzy w to, żeby Donald
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Tusk poradził sobie z tymi problemami.
– Tak naprawdę jego w jakimś sensie już nie ma. Istnieje jako zwornik zgniłego układu, słabego państwa i
słabego społeczeństwa – stwierdziła Staniszkis.
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Teorie Staniszkis są doskonałe. Pamietam kilka lat temu jej piętrową teorię o wybitnej charyzmie
Marcinkiewicza i roli jaką odegra w Polce (wszystkich zjednoczy jako moralny odnowiciel polskiej
sceny politycznej). Faceta nie było po 2 tygodniach w polityce a resztę wszyscy znają.

To Be Born – cała prawda o aborcji.
Zobaczcie koniecznie!!!
„Panowie, w której drużynie gracie?”
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Biorąc pod uwagę trafność wywodów p. Staniszkis, zwolennicy PO mogą spać spokojnie.....
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