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Zobacz i posłuchaj Niedzielnej Loży Radiowej z 23 grudnia
2018 roku!
Podsumowanie mijającego roku w polskiej polityce było głównym tematem Niedzielnej Loży
Radiowej 23 grudnia 2018, w przeddzień Wigilii i świąt Bożego Narodzenia.
Zaproszenie Marka Świercza przyjęli: Kamil Bortniczuk (Porozumienie), Katarzyna Czochara
(Prawo i Sprawiedliwość), Ryszard Galla (Mniejszość Niemiecka), Stanisław Rakoczy (Polskie
Stronnictwo Ludowe), Tomasz Trzaska (Kukiz’15), Piotr Wach (.Nowoczesna), Ryszard
Wilczyński (Platforma Obywatelska), Małgorzata Wilkos (Solidarna Polska).
Poseł MN Ryszard Galla mówił o zakończeniu smoleńskich miesięcznic, wyborach samorządowych,
które - jego zdaniem - potwierdziły siłę polskiej samorządności, wspomniał też o zmianach w
polityce międzynarodowej, z której odchodzi Angela Merkel.Katarzyna Czochara z PiS mówiła o
obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości, rekordowej frekwencji na Marszu
Niepodległości, wysokim wzroście gospodarczym i najniższym w historii bezrobociu, wyliczała
także ważne inwestycje na Opolszczyźnie: w Nysie i Prudniku.Piotr Wach z Nowoczesnej
przypomniał o sukcesach polskich sportowców, mówił też o niewykorzystanej, w jego ocenie,
rocznicy odzyskania niepodległości i deficycie budżetu państwa, którego w tych realiach
gospodarczych być nie powinno.Małgorzata Wilkos, polemizując z przedmówcą, stwierdziła, że
badania opinii publicznej jasno pokazują optymizm Polaków, stwierdziła także, że dług publiczny,
o którym mówił Wach, powstał za poprzednich rządów.Stanisław Rakoczy z PSL stwierdził, że
okrągła rocznica odzyskania niepodległości nie zjednoczyła Polaków a ostatni rok będzie mu się
kojarzył z problemami w rolnictwie wywołanymi przez suszę i ASF.Kamil Bortniczuk z
Porozumienia zaapelował do opozycji o sportowego ducha, który zakłada, że przegrany godzi się z
porażką i czeka na rewanż. Mówił także o wsparciu dla rolników i strategicznym zbliżeniu z
USA.Ryszard Wilczyński z PO podniósł kwestie utraty przez Polskę szacunku w relacjach
międzynarodowych, problemach z sądownictwem i - jak stwierdził - propagandy PiS, która
przykrywa „afery PiS”, takie jak SKOK czy KNF.Tomasz Trzaska z ruchu Kukiz ’15 stwierdził z
kolei, że dla jego formacji był to czas wejścia w struktury samorządowe - Kukiz ’15 ma jednego
prezydenta i sporą grupę radnych.Gośćmi Marka Świercza byli: Stanisław Rakoczy (PSL),
Katarzyna Czochara (PiS), Ryszard Wilczyński (PO), Małgorzata Wilkos (SP), Kamil Bortniczuk
(Porozumienie), Piotr Wach (Nowoczesna), Tomasz Trzaska (Kukiz ’15) i Ryszard Galla (MN).

