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Parlamentarzysci, w wiqkszosci wywodzacy s/? z SdRP, zdominufa pierwszy Kongres SLD 

Jak wybrac przewodnicz^cegoi 7 
Polska lewica przeszla kolejny etap trans-

formacji politycznej. Przeksztalcenie 
koalicji okolo 30 ugrupowari spolecznych, 
politycznych i zwiazkowych w jednolita. par
ti? uznac nalezy za sukces wladz SdRP. Jako 
ugrupowanie dominojace w SLD, SdRP 
byla naturalnym fiderem zmian. 

SLD raczej nigdy nie miat problem6w 
z dyscyplina. w swoim klubie parlamentar-
nym, ktory zdumiewal zwartoscia. i spojno-
sciaj potwierdzana. w licznych gtosowa-
niach sejmowych. Zlosliwi twierdzili, iz to 
duch komunistycznej jednosci scala ugru
powanie postkomunistyczne. Nie wcho-
dzac w szczegory, ktorych, niestety, AWS 
do tej pory nie zdotata rozszyfrowac, nale
zy zauwazyc, iz przeksztalcenie koalicji le-
wicowej w parti? mialo na celu nie tylko 
dalsze wzmbcnienie i tak trwalej jednosci 
bloku pariamentarnego SLD, ale przede 
wszystkim samej SdRP. 

Osoby rejestrujace nowy SLD byly glow
nie czlonkami SdRP, co od poczajku po-
twierdza przyszla. dominujaca. pozycj? poli-
tykow tejze partii. Parlamentarzysci, w wi?k-
szosci wywodzacy si? z SdRP, zostana. wy-
slani przez swoje lokalne kluby na pierwszy 
Kongres SLD. Zdominuja.go, 

wybierajqc pofitykdw bylej SdRP 

do nowych wladz. IvHodzi, ktorych dostrze-
zono, pozwalajac im bye pierwszymi osoba-
mi, rejestrujacyrni nowa. parti?, wywodza.si? 
z Frakcji Mlodych SdRP. Inne ugrupowania 
w SLD raczej nie moga. pechwalic si? "przy-
sziosciowym narybkiem''. Takze przedstawi-
ciele mlodych na Kongres SLD pojda.w sla-
dy swoich starszych kolegow. 

Nikt takze nie moze i nie chce w obecnej 
sytuacji wyzywac na pojedynek Leszka 
Millera. Nie ulega watptiwosci, iz obejmie 
on funkcje przewodniczacego SLD. Jest 
rzecza. takze naturalnaj iz przewedniczacy 
dobierze'-sobie ludzi, ktorych zna i ceni. 
Wi?kszosc z nich wywodzic si? bedzie z tej 
samej partii co Leszek Miller. 

Oczywiscie, mozna wymieniac wiele po-
woddw, ktoreskkmily SdRPdo przeksztalce-
nia SLD w parti?. Jednak istota. przemiany na 
lewicy jest to, ze SLD stanie si? podmiotem 
politycznym, w duzym stopniu uniezaleznio-
nym.od partykularnych wph/w6w grup inte-
resow. Znacznemu oslabieniu ulegna. zwiaz-
kowcy z OPZZ i ZNP oraz innych ugrupo-
wan, dotychczas skupionych w Sojuszu. 
Zdominowani zostana. przez profesjonalnych 
polityk6w ze szkoly SdRP-owskiej. 

Wazny etap reformy bloku lewicowego 
zostal zakonczony. Uwazam jednak, iz byl to 
tylko etap, a na finisz przyjdzie nam dhigo 
czekac. Od establishment bylej SdRP, 
ktory zachowal potencjahu} wladz?, a na-
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jac wszystkich do wyt?zonej pracy, 
wzmacniajac parti?. Stanowia. one szkol? 
kampanii, ktora swietnie integruje i przy-
gotowuje dziaiaczy do wyborow parla
mentarnych, czy prezydenckich, gdzie ry-
walami beda. inne partie. 

Powszechny wybor lidera moze takze 
wprynac zasadniczo na kas? partii. Cz?stym 
kryterium uczestniczenia w wyborach partyj-
nych jest regularne ptacenie skladek. 

wet ja. umacnia, zaleza. dalsze losy nowej 
partii. 

Lewica, mimo utrzymujacego si? wyso-
kiego poparcia spolecznego, winna myslec 
dhigofalowo o powi?kszeniu swojego elek-
toratu. Dzisiejsze sukcesy sondazowe SLD 
sa. bardziej wynikiem nieudolnosci rzadza.-
cych niz efektem pracy samych dziaiaczy le-
wicowych. Sytuacja moze si? 

szybko odwrocic w druga. strong, 

jezeli tylko reformy zainicjowane przez rzad 
zaczna. przynosic pozytywne efek-
ty.-Nie ma co liczyc na ich totalna. 
klesk?. Opozycja i rzad musza. re
formy modyfikowac i poprawiac, 
ale Ostatecznie to koalicja AWS-
U W zbierze punkty za wprowadza
ne zmiany. 

Nowa partia SLD, chcac 
utrwalic swoja. przewag? w son-
dazach i przyszle zwyciestwo 
w wyborach, powinna zaczqc 
prowadzic polityk? "ekspansji 
kadrowej". Teraz jest wlasnie na 
to odpowiednia pora. Do wyborow 
parlamentarnych pozostalo dwa la
ta. Z drugiej strony, obecny prezy-
dent nie bedzie potrzebowal tak 
wiele porhocy od swoich kolegow, 
aby wygrac zblizajace si? wybory 
prezydenckie. Mozna wi?c spokoj-
nie zasiasc do dalszych reform. 

Kongres partii SLD ma si? 
odbyc pod koniec roku. Do tej po- ~ 
ry ludzie beda. rejestrowac si? jako ifj 
nowi czlonkowie partii. Jest realna "̂  
szansa, iz SLD skupi okolo 60-70 
tysiecy dziaiaczy. Z samej tylko 
SdRP okolo 50 tysiecy. Jednakze 
wladze SLD wybierze Kongres, u 
ktory bedzie liczyl co najwyzej | 
400-500 delegatow. To oni tak na- -
prawd? zdecyduja.o wyborze lide- Nikt nie chce wobb^^jWyWa^i wzyii^ ha pojedynek Leszka 
row i obliczu SLD. Pozostale Millera. Nie ulega watpliwosa, it obejmie oh funkcje przewod-

... niczacego SLD. 
kilkadziesia.t tysiecy 

Uwaga medidw moze .zostac przycia.-
gni?ta do nowej partii i to nie tylko na je-
den dzien. Kampania b?dzie trwala kilka 
tygodni, a wybory moga. odbywac si? 
przez kilka dni np. cary weekend. Wiado-
me jest, iz wybory lidera najwi?kszej 
partii opozycyjnej beda. obchodzic nie 
tylko samych jej czlonkow. 

Najwazniejsze jest to, iz powszechny 
wyb6r lidera przychjgnie nowych zwo-
lennik6w i czlonkow, poszerzajac baz? 
polityczna. partii. Cz?sto osoby naleia. 
do danej organizacji, jezeli maja. na nia. 
wplyw. W tym wypadku wybor lidera la
dzie stanowil taka^zach?t?-

czlonkow pozpstanie w domach, 

Nowa partia potrzebuje utrwalenia swo
jego wizerunku jako organizacji wyjatko-
wej, powaznej i otwartej na ludzi. SLD be
dzie nowa.partia.nie tylko w sensie czasu, ale 
idei i sposobu dzialania Powszechne wybo
ry beda. wlasciwym krokiem w tym kierun-
ku. 
. Lider wybrany w powszechnych wybo

rach ma o wiele silniejsza.pozycj?. Legitymi-
zacja wladzy i przewodnictwo w partii jest 
jego niezaprzeczalnym atutem. SLD, jak 
kazda inna partia, potrzebuje lidera silnego. 
Trzeba myslec perspektywicznie. Teraz, kie

dy Leszek Miller jest niekwestio-
nbwanym liderem, dzialacze SLD 
raczej nie dostrzegaja. problemu 
przywodztwa. Ale jezeli go za-
braknie, parti? moga. czekac trud-
ne chwile. Warto wi?c pomyslec 
o przyszlosci. Wybory moga. bye 
tak zorganizowane, iz dany kan-
dydat b?dzie od razu prezentowal 
zespol ludzi, z ktorymi zamierza 
wsp6lpracowa6 (taki "gabinet cie-
ni"). Zwi?kszy to przejrzystosC 
dzialah i struktur partii, a takze 
zlikwiduje przepychanki przed-
kongresowe i. targowisko poli
tyczne. Lider wybrany w wybo
rach bedzie naturalnym kandyda-
tem na stanowisko premiera. 

SLD jest na tyle silne orga-
nizacyjnie, iz bez trudu moze 
przeprowadzic powszechne v 

wybory lidera. Siedziby klubow 
znajduja. si? w wi?kszych, jak 
i marych miastach. Biura sa. 
skomputeryzowane i moga. shi-
zyC jako punkty wyborcze. Prze-
sylanie danych moze odbywac 
si? za pomoca. Internetu lub po-
czry kurierskiej czy telefonicz-
nej. Jezeli zaden z kandydatow 
nie otrzyma wymaganej wi?k-
szosci, tak jak w wyborach pre
zydenckich moga. odbywac" si? 
dwie tury wybonSw parryjnych. 
Same wybory powinny odbyc si? 

poznajesieniaj kiedy b?dzie juz 

sledzac wydarzenia w telewizji, nie czujac 
si? tak naprawd? tw6rcami sukcesu partii. 

Uwazam, iz sytuacj? zmienihyby po
wszechne wybory lidera SLD. Przez po
wszechne wybory rozumiem sytuacj?, 
w ktorej na lidera glosuje kazdy zareje-
strowany czlonek partii. 

Powszechne wybory wzmacniaja. struk
tury partii i mobilizuja. jej dziaiaczy. 
Wprowadzaja.poj?cie aktywnego czlonko-
stwa w partii, w odroznieniu od jej dzisiej-
szej, pasywnej wersji. Kazde wybory sta
nowia. wyzwanie organizacyjne, zmusza-

mozliwosc weryfikacji cztonkostwa 

i placenia skladek. Do tego czasu wladze par
tii powinny energicznie promowac nowy 
SLD i ide? samych wyborow. 

Aby ograniczyd absolutna. wolnosC, nale
zy si?gnaC po rozwiajzania istniejace w na-
szym systemie wyborczym. Okreslona liczba 
podpisow pod nazwiskami kandydatow wy
daje si? byd sensownym rozwiazaniem. Wla
dze centralne partii moglyby utworzyc 
organ, ktory ostatecznie zatwierdzalby kan
dydatow w wyborach. 

Do rozwazenia pozostaje kwestia wybo
ru kandydata na prezydenta. Na razie le
wica ma swojego kandydata, ale warto si? 
juz zastanowic nad sposobem wyboru na-
st?pnego, na rok 2005. 

Z pewnoscia.znajdzie si? wielu przeciwni-
k6w mojej propozyeji. Pojawia.si? argumen-
ty o mozliwosci wyboru demagogow, ludzi 
hiekompetentoych, o kosztach kampanii i sa
mych wyborow, o mozliwosci rozhunow 
w partii. Inni beda. po prostu obawiac si? 
utraty obecnych wpryw6w i wladzy. ;•• 

Nalezy jednak pamietac, iz wczeshiej czy 
pozniej podobhe propozyeje pojawia. si? 
z nowa. ostroscia. i silâ . Szczegolnie w sytua
cji, kiedy 

partia znajdzie sie. 
w nietasce wyborcow. 

Wtedy pomysl powszechnych wyborow 
nie tylko nie bedzie niczym nowym, ale 
nie b?dzie w ogole pomyslem, lecz ko-
niecznoscia.. 

Idziemy za swiatem demokrarycznym. 
W Hiszpanii, USA, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, powoli w Niemczech, we Wloszech, 
w Meksyku i wielu innych krajach istnieja^ 
lub wprowadzane sa, powszechhe wybory 
parryjnych liderow. W Polsce AWS juz teraz 
mysli o powszechnych prawyborach kandy
data na prezydenta. SLD powinien zdecydo-
wac si? na dalsze zmiany, tym bardziej, iz sil-
na pozyeja Leszka Millera gwarantuje spo-
kojny przebieg pierwszych, powszechnych 
wyborow. Beda. one stanowily wyraz siry 
i jednosci nowej partii. Beda. sondazem efde-
rywnosci SLD. Chociaz wynik moze bye 
z gory przesadzony (wygrana Leszka Mille
ra), to nie przekresla on samej istoty po
wszechnych wyborow, co powinno procen-
towa6 w dhizszym czasie. 

Partia jest w najkorzysmiejszej sytuacji 
od wyborow w 1997 roku. Duie poparcie 
w badaniach opinii publicznej, wyrazisty 
lider, silnie dzialajace struktury. Dlaczego 
z tego nie skorzystad i nie wejsc w dwu-
dziesry pierwszy wide z pierwsza. polsk^ 
partig, dzialaj^cq na zasadach calkowicie 
demokratycznych? 

Juz teraz powinien powstac zespol ludzi 
pracujacy nad systemem wyborow w SLD. 
Wszystko teraz za?ezy od lidetow bylej 
SdRP. i samego Leszka Millera. Czy si? 
odwaza? • 
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