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KONTROWERSJE PO SŁOWACH PREMIER
SZYDŁO W AUSCHWITZ
POLSKA | Dzisiaj, 14 czerwca (18:55)

"Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby
uchronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli" – powiedziała podczas uroczystości z okazji 77.
rocznicy deportacji polskich więźniów do Auschwitz. Słowa te wywołały spore kontrowersje, a wpis z
właśnie tym cytatem, jaki opublikowano na o�cjalnym Twitterze PiS, został usunięty.

Premier Beata Szydło przemawia podczas obchodów 77. rocznicy pierwszej deportacji polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu
Auschwitz /Jacek Bednarczyk /PAP

W środę premier Beata Szydło podczas uroczystości w Oświęcimiu mówiła, że wstrząsający i haniebny
proceder mordu prowadzony w obozach koncentracyjnych na zawsze pozostawił piętno na losach świata.
Podkreśliła, że wielkim zadaniem dla polityków, jest doprowadzić do tego, by "tak straszliwe wydarzenia, jak
te, które miały miejsce w Auschwitz, a także innych miejscach kaźni nigdy więcej się nie powtórzyły. Auschwitz
to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że trzeba czynić wszystko, aby uchronić
bezpieczeństwo i życie swoich obywateli" - powiedziała.
Ten ostatni cytat pojawił się na o�cjalnym pro�lu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze. Kiedy pod wpisem
zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze, tweet został usunięty.
http://fakty.interia.pl/polska/newskontrowersjeposlowachpremierszydlowauschwitz,nId,2406269
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Rafał Bochenek
@RafalBochenek

Obserwuj

Jeżeli ktoś chce się doszukać złych intencji może je znaleźć w
każdej wypowiedzi. Proponuję wysłuchać całe wystąpienie
Premier@BeataSzydlo
14:21  14 Jun 2017
58

192

"Jeżeli ktoś chce się doszukać złych intencji, może je znaleźć w każdej wypowiedzi Proponuję wysłuchać całe
wystąpienie premier Beaty Szydło - tak rzecznik rządu Rafał Bochenek odniósł się, również na Twitterze - do
krytycznych wypowiedzi wobec wystąpienia premier Beaty Szydło z okazji 77. rocznicy deportacji polskich
więźniów do Auschwitz.
"Takie słowa nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej
Donald Tusk.

Donald Tusk
@donaldtusk

Obserwuj

Takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust
polskiego premiera.
18:38  14 Jun 2017
806

3 099

Pełna treść przemówienia premier Szydło dostępna jest tutaj (kliknij)

Wpis, który zniknął z o�cjalnego pro�lu PiS /Twitter

http://fakty.interia.pl/polska/newskontrowersjeposlowachpremierszydlowauschwitz,nId,2406269
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PODZIEL SIĘ

UDOSTĘPNIJ

SORTUJ

WASZE KOMENTARZE (1771)

PODPISZ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ

REGULAMIN

WPISZ KOMENTARZ

DODAJ KOMENTARZ

W komentarzu możesz zamieszczać linki

NAJCZĘŚCIEJ WYRÓŻNIANE

~pl - 17 min temu
Znowu na POratalu Merkelowej manipuluje się ocenami Mamy najlepszy rząd premiera i
prezydenta . UWAŻASZ ŻE ŻY DOWSKIE ATAKI HEJTERÓW NA NASZĄ PANIĄ PREMIER TO
PRZESTĘPSTWO, KLIKNIJ PALEC W DÓŁ
ODPOWIEDZI: 6

WYRÓŻNIJ 1

40

30

ODPOWIEDZ

~Vice Hrabia - Dzisiaj (20:55)
szanowny panie Tusk......nie wiem co chciał pan powiedzieć,lub co miał pan na myśli,ale ten(jak
mniemam) skrót myślowy i tak pana kompromituje.Czy nie zgadza się pan ze słowami premier
Szydło ,że państwo powinno robić wszystko dla bezpieczeństwa swoich obywateli?!To gratuluję
sposobu myślenia.....oraz proponuję udać się do psychiatry.
ODPOWIEDZI: 28

WYRÓŻNIJ 1

1748

1880

ODPOWIEDZ

~wątpię - 9 min temu
Czy wśród elektoratu PiSu ktoś przekroczył IQ 60?

http://fakty.interia.pl/polska/newskontrowersjeposlowachpremierszydlowauschwitz,nId,2406269
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ODPOWIEDZI: 5

WYRÓŻNIJ

14

33

ODPOWIEDZ

~wojtek - 1 min temu
dyu nawet Ponad 10 lat tyralem na etacie i nie starczalo mi nawet na oplaty dragowemu. Teraz
mam to gdzies, jestem na swoim tzn pracuje w necie zwojkowateb, mnostwo ludzi tak zyje,
chociaz by tu: goldcash.co.gp ja spokojnie wyciagne ok 20 tys miesiecznie. paszczakow
przekisnac ale bakelit poszorujze. nigdy bzikowaty pacta loskach, dyszlowemu czy salonem
untargi sposepnial. obtracenie skazonym cienina, zmudne umiary
WYRÓŻNIJ

0

0

ODPOWIEDZ

Reklama

Wstydzisz się
haluksów?
Wypróbuj tego i zapomnij o
problemie.

~prawda nas wyzwo - 35 min temu
li....jakie kontrowersje ?? Okazalo sie po przemowieniu premier ,ze niemiecki oboz
koncentracyjny nie byl w istocie POLSKIM OBOZEM SMIERCI >>??
ODPOWIEDZI: 3

WYRÓŻNIJ

39

33

ODPOWIEDZ

~Pepiczki - 15 min temu
Czeska opozycja wspiera rząd czeski w decyzji o nieprzyjmowaniu imigrantów.To są klasa
goście,a nie te targowickie POszołomy.
ODPOWIEDZI: 2

WYRÓŻNIJ

28

4

ODPOWIEDZ

~fsa - 17 min temu
zmasowana manipulacja łapami wszystkie teksty które przeciw polskiemu mądremu rządowi
dowartosciowują pakietami po 30łap.
ODPOWIEDZI: 3

WYRÓŻNIJ

23

6

ODPOWIEDZ

~Rawa - 2 min temu
Doskonale pani premier tak może i powinien mówić premier o bezpieczeństwie Polek i
Polaków. A szczególnie w Oświęcimiu gdzie Niemcy zbudowali obóz śmierci dla Polaków i
innych nacji. Takich słów oczekiwali prawdziwi Polacy.

http://fakty.interia.pl/polska/newskontrowersjeposlowachpremierszydlowauschwitz,nId,2406269
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WYRÓŻNIJ

1

0

ODPOWIEDZ

15

8

ODPOWIEDZ

1

6

ODPOWIEDZ

~kolo - Dzisiaj (19:57)
widac kto jest pro-niemiecki slask byl niemiecki i pozostalosci zawsze beda
ODPOWIEDZI: 2

WYRÓŻNIJ

~loki40 - 3 min temu
bo to zla kobieta byla... P.Beato wstyd!
ODPOWIEDZI: 1

WYRÓŻNIJ

~Polański - 3 min temu
Kontrowersje ? Brawo Pani premier !!! Szkopy zbrodniarze i niszczyciele Europy !
WYRÓŻNIJ

2

0

ODPOWIEDZ

WYRÓŻNIJ

5

1

ODPOWIEDZ

~Langyroasz - 3 min temu
Beato jestem dumny że jesteś premierem

1

POPRZEDNIE

2

3

4

5

6

...

87

NASTĘPNE

NAJLEPSZE TEMATY
Kolejne nieprawidłowości
ekshumacji

Jak pozbyć się much z domu?

Zmieniła trzy rzeczy w swoim
śniadaniu i zaczęła chudnąć!

Tych rzeczy nie wniesiesz do
samolotu

http://fakty.interia.pl/polska/newskontrowersjeposlowachpremierszydlowauschwitz,nId,2406269
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