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Łukasz Warzecha o debacie PiS: PO wypada
blado i żałośnie
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W sieci opinii
Nałęcz po raz kolejny, jak
mantrę powtarza "państwo
zdało egzamin"
Tomasz Nałęcz: Teza, że
państwo nie zdało
egzaminu, to teza
największych wrogów
Polski
wsieci.rp.pl
Doradca prezydenta Tomasz
Nałęcz nie ma problemu w
powtarzaniu słów, że po
katastrofie smoleńskiej
państwo zdało egzamin
2,843 people like W sieci opinii.

fot. Marek Obremski (Fotorzepa)

Publicysta "Faktu" Łukasz Warzecha uważa, że debata ekonomiczna zorganizowana
przez partię Jarosława Kaczyńskiego spowodowała, że PiS wyprzedził Platformę o
kilka długości

Nawet bez udziału Leszka Balcerowicza (który przecież nie mógł pozwolić się
wykorzystać Jarosławowi Kaczyńskiemu), debata ekonomiczna, zorganizowana przez
PiS, jest względnym sukcesem.
I analizuje:

Po pierwsze – przy około 30 ekspertach, prezentujących najróżniejsze podejścia do
gospodarki, nie sposób zarzucić PiS, że zgromadziło sobie klakę, która wychwala
wszystkie jego pomysły. Na sali byli i prof. Ryszard Bugaj, i dr Robert Gwiazdowski, i
prof. Stanisław Gomułka. Po drugie – sięgając także po ekspertów dalekich od
własnego środowiska, PiS pokazało, że nie obawia się krytyki. Po trzecie –
ugrupowanie Kaczyńskiego pokazało się jako poważne, mające konkretne pomysły,
otwarte na dialog.
Warzecha zastanawia się jakie będą efekty debaty:

wsieci.rp.pl/…/891373,936405-Lukasz-Warzecha-o-debacie-PiS--PO-wypada-blado-i-zalosnie.html
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Rafał Ziemkiewicz o „posmoleńskich
wariatach”
Joanna Lichocka: Urok Tuska prysł
Paweł Lisicki: Można było przeprowadzić
ekshumację, tak żeby nie było takich
napięć
Seaman o Milewskim: Idiota czy usłużny?
Stawiam na interesownego służalca
Dominik Zdort: PiS zrobił to czego władza
nie chce, nie potrafi, nie chce zrobić
Łukasz Warzecha: Wystarczy trochę
empatii
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Czy z debaty coś wyniknie? Zapewne – niewiele. Pomysły gospodarcze PiS nie były
tak naprawdę przedmiotem debaty, a jedynie punktem wyjścia do prezentowania
własnych poglądów, zaś z rozbieżnych wizji nie da się oczywiście złożyć jednej
całości. Wątpliwe także, aby PiS w jakiś sposób plon tej debaty wykorzystał w praktyce
– gdy ewentualnie dostanie taką możliwość.

Waldemar Kuczyński: PiS to bolszewicy
trzeciej RP
Janina Jankowska: Gowin jest jednym z
najuczciwszych polityków w Polsce
Jacek Blida: Platforma tańczy na trumnie
mojej mamy

Publicysta pisze również o odwadze PiS:

Lecz i tak Prawo i Sprawiedliwość wygrywa to starcie z Platformą o kilka długości.
Liczy się samo pokierowanie debaty na temat bieżący, nie najłatwiejszy i bardzo
merytoryczny oraz odwaga, aby skonfrontować własne propozycje z krytyką. PO nie
jest w stanie zaproponować żadnej odpowiedzi poza ogranymi kpinami. W starciu z
wczorajszą debatą wypada to blado i – prawdę mówiąc – żałośnie.

Europoseł Marek Migalski do
prowadzącego Poranek TVN24 Jarosława
Kuźniara:
Debilizm nie jest przymiotnikiem. To
rzeczownik. Jak na przykład...zadufanie:)

Przeczytaj więcej o: PO, PiS, łukasz warzecha

Jarosław Kuźniar odpowiada:
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Leo (gość) pisze:

25 września 2012 14:39:19

Czyzby tonaca platforme oszukancza tak chyzo opuszczaja znawcy ekonomicznego fachu? To dobry
znak ze ida szybkie i konkretne zmiany w dobrym kierunku. Nieudolne komentarze w radiu i tv,
pytania do Beaty Szydlo kto zostanie premierem, nie robi juz wrazenia. Jedynka nadal w kokonie sld i
po.
Rekomenduj wpis

Oddano głosów: 31

plokryf (gość) pisze:

25 września 2012 14:37:49

@to ja k. - Oglądałem debatę z zainteresowaniem i uważam, że PiS ma po niej materiał do
wyciągnięcia wniosków (np. w kwestii tego, czy hipermarkety przerzuciłyby ewentualny podatek
przychodowy na klientów - zdania wśród dyskutantów były różne, co jest zachętą dla ewentualnego
wprowadzenia). Krótko mówiąc księżycowy to jest pański komentarz w tej kwestii, napisany pod
założoną tezę.
Rekomenduj wpis

Oddano głosów: 24

to ja k. (gość) pisze:

25 września 2012 12:39:52

Pan Warzecha ocenił debatę jak rezultat bitwy po Grunwaldem, „odwaga, męstwo i obecność znanych
wojów”. Zapomniał, że była ona rezultatem publikacji księżycowych pomysłów gospodarczych
Jarosłowa Kaczyńskiego. Jako zdezorientowany wyborca, słuchając wypowiedzi trzydziestu mędrców,
zabierajających głos w debacie, nie dowiedziałem się czy plan gospodarczy dla Polski zgłoszony
przez partię PiS można uznać za realną, mądrą alternatywę. Pan Warzecha pomija tę kwestię i cieszy
się „bo warto rozmawiać”. Może i warto rozmawiać, choć ten slogan od kiedy był zapowiedzią pewnego
programu telewizyjnego nabrał wątpliwej konotacji.
Rekomenduj wpis

Oddano głosów: 10
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