DWUGŁOS O JOW

Wrocławski fizyk, prof, Jerzy Przystawa może być zadowolony z ostatnich efektów swojej wieIoletniej pracy. To głównie dziękijego uporowi i poświęceniu,tnłająca ponad 10 lat walka o zmianę
ordynacji wyborczej, wkroczyła w nowy, miejmy nadzieję, że korzystniejszy dla Polski etap, Dziennik ,,Rzeczpospolita" w numerze z 15-'16 marca wydrukował apeI o nową ordynację wyborczą, adresowany do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Wśród sygnatariuszy znajdują się nazwiska
niezwiązane z bieżącą polityką, ale znaczące ze względu na dorobek i środowiskowe uznanie.

No §ukte§ pocaekumy

Kiedy w 1993 roku we Wrocławiu
zawiry,ał się Ruch Obpvatelski naRzecz

odwołania posła i to ptzez jego wyborców. Wordynacji proporcjonalnej posła

Jednomandatowych Okręgów Wyborczych pierwsza lista sygnatariszy zawierńa 2000 Ęsiące nazwisk i trudno było
znalęźó na niej choć jedno, zwyjątkiem

wybierają fakĘcznie partie poliĘczne.

szczęrze, zmianie obowiązującej ordynacji proporcjonalnej na większościową
pomaga konsekwentnie Ęątkowo zła,

niach świata bżnęsu i polityki. Dodają

prof. J. Przystawy, zĘch,które umieścila
w apelu do pre4,denta Rzeczpospolita.
Kropla drą!:y skńę, a cierpliwość jest
najwyzszą zcnót. Ale powiedzmy sobie

karykaturalna polska demokracj a.
Przypomnę, że jńw 1997 roku idąca

do nłycięstwa AWS miała wśród swoich haseł wyborczych dwa podstawowe

-

zmianę konsĄrtucji i zmianę ordynacji

wyborczej. Oba hasła zostĄ zapomniane
dokładnie z chwllą, kiedy posłowie AWSu zasiedliw ławach sejmowych. Jak ładnie

komponuje się tu powiedzonko o punkcie
widzenia w zależnościod miejsca siedzenia. Zfotela sejmowego widzi się najczęściejwłasne interesy i to jest również
ęfekt obowiązywania obecnej ordylacji
wyborczej. Kiedy juz poseł znajdzie się
w Sejmie żadna s]Ąa nie może go ztego
miejsca ruszyć. Nawet jazda po pijanemu,

kradzieże, przekupstwa, matactwa itd. ,
itd. Właśnieze względu na immunitet.
uytaj bezkarność,tak wielu nieodpowiedzialn),ch ludzi pcha się do Sejmu. W
orĄnacji rriekszosciorvej byłaby szansa

One to głównie bronią swoich członkówposłów i bronią tak konsekwentnie, jak by
to byli człoŃowie ich mafii. Wracając do
apelu do Pre4ldenta, sygnatariusze piszą
o korupcji, która stała się normą w Ęciu
społeczryrm, o erozji fundamentów pol_
skiej demokracji, o zglbnych powiąza-

i słusznie, ze nie ma cudownego leku na

naprawę Rzeczpospolitej, ale można,
ttzeba, zacząć właśnieod zmiany ordynacji wyborczej, czyli od zastąpienia ordlmacji proporcjonalnej większościową.
Nim powiem o reakcjach na ten apel,
krótko wyjaśnię, o co chodzi w tej postu-

lowanej zmianie. Ordynacja większościo-

wa polega na tym, żekłajjestpodzielony
na okręgi wyborcze odpowiadające ilości

miejsc w Parlamencie. W 4ó0 okręgach
wyborcy wybierają z nieograniczonej liczby kandydatów tylko jednego, który uzyskawszy największą ilośćgłosów, staje się
posłem. Głosujemy więc na konkretnego

anie na partię polityczną.
Ocrywiście kandydaci mogą być człolkami partii politycznych, ale to oni \yycrywają, a nie ich partia. Zwycięski kandydat
zyskuje nięzależlośći czerpie siĘ z faktu,
że głosowano na niego osobiście, a nię na
jego partię polityczną. Tworzy się więc
nowy silniejszy rwiązek posła z jego wykandydata,

borcami,

§m bardziej, że procedura
odwołania posła
możę mtęć ten sam

5ll proc glo§ów. Wprowadzenie go absolutnie nie zmieni
obecnej sceny poliĘwnej - liczne pańie i parfyjki nadal będą
istnieć. Ich poparcie zawsze będzie przydatne w drugiej turze,
co musi sprowadzić życie polityczne do pańio}racji. A pzecież w imię jej likrvidacji postuluje się te zmiany. . .
Sceptycznie naleĘ się odnieśćzarówno do skutków, jak

mechanŁm. Nie-

zadowoleni z posła
zbierają

wyborry
podpisy

do szans realizacji takiej reformy. Wymagałaby ona zmian
i doprow KonsĘtucji, tak niegdyśwychwalanej przez niesławnej pa- wadzają do j.go
mięci Unię W. obecnie spr zyjaj ącą proj ektodawcom zmian... ustąpienia.
Z ostatnich wypowiedzi czołowych polskich poliĘków możInną zaletą
na się domyślić,ze jednym z warunków popierania SLD ordynacji większoprzez prezydenta jest nienaruszalność obęcnie obowiązu- ściowej jest to, że
jącej Konstytucji. Jaka szkoda, że KonsĘtucję i ordynację juz przedwyborami
,,Ordynacka" ceni wyzej nź suwerenność.

partie

zmuszone są two-
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rzyć koaliĄe i to takie, które pozwalają

się porozumięć na bazie

podobnych,
zbieżnychprogramów. W ordynacji obec,
nej kżda zpartii chce przede wszystkim

ulokować w Sejmie swoich czołowych

funkcjonariuszy, dlatego, nie jest zajntęresowana tworzeniem przed wyborami
koalicji. Stąd Ęle partii i parfiek, często
zawiąrywanych tuż przed wyborami. Dopiero po wejściu do Parlamentu tworzą
one koalicje i to z tego powodu mieliśmy
tak egzoĘczne porozumienia jak ZChN
z UW czy inne, Budziło to Ęlko rozczarowanie wyborców,którzy głosując na swoją
partię znajdywali ją potem wkleszczach
innej, nawet tejzńenawidzonej. W odpowiedzi przedstawiciele Ęch partii tfumaczyli nam,że takie są wymogi demokracji,
żę trzęba budować porozumienia, dzjryć
do kompromisu itd.
Jest szansa na zerwanie ztąprakĘką,
Ale jak wielka? Zwwońędzi premiera
iprezydenta oraz czołov,ych polityków
mozemy się dowiedzieć, że zmiana ordynacji wyborczej nie znajduje u nich
uznania. Akcentowane są wady ordlnacji
większościowej, mimo, że jest ich mniej,
nż w ordynacji proporcjonalnej. Panuje
tu

Ęątkowa zgodnośćpoglądów.
O cz>.rn to świadczy? Obecna klasa

polityczna

ńe

zaryzykuje zmiany ordy-

naĄi, gdyż ma pełną świadomość,że
mogłaĘ nastąpić kompletna wymiana
obecnych elit polĘcznych. W naszJĄn

Parlamencie niektóre osoby zasiadają już
od więlu lat. Są też itaq,którzy funkcję
posła sprawują jak angielscy lordowie,
prawie że od urodzęnia i doryrrotnio.
Mogę się zńoĘć, że gdyby Ęlko mogli,
to by kupili tę funkcję, byleĘ Ęlko być
posłem czy senatorem.
Tak, wybory większościowe mogłoby
zmięnić poliĘczny obraz Polski i za-

początkować zmiany. Jest tylko jeden
problem. Tylko obecni posłowie mogą
zmienić konsĘtucję i zapis o wyborach.

Już wiem, że prof. Jerzy Przystawa na peł-

ny Ąciowy sukcęs będzie musiał jeszcze
poczekać.
Wojciech Reszczyński
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