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DEMOKRACJA I AFERY

GoÊciem w Dworku Prezydentów RP, które odby∏o
si´ 2 lipca by∏ pose∏ Bogdan Lewandowski (SDPL).
Spotkanie up∏yn´∏o pod znakiem afer i komisji Êled-
czych, których toruƒski pose∏ jest cz∏onkiem. Po krót-
kim wystàpieniu dotyczàcym modeli demokracji sej-
mowy Êledczy odpowiada∏ na pytania licznie zebranych
kuracjuszy.

„Zdrowy rozsàdek doÊç rzadko pojawia
si´ wÊród pos∏ów”

W trakcie spotkania pose∏ zwraca∏ uwag´ zebra-
nych na sytuacje kryzysowe zwiàzane z korupcjà, z
jakimi mieliÊmy do czynienia w Polsce w ciàgu osta-
tnich lat. Przytaczajàc tez´, którà postawili specjaliÊci
Banku Âwiatowego, ˝e w Polsce mo˝na kupiç ustaw´
za ∏apówk´ - Bogdan Lewandowski zwraca∏ uwag´ na
„wybryki” niektórych parlamentarzystów. Pytany przez
zebranych o to, co „lewa strona” zrobi∏a by zwalczyç
korupcj´ - przyzna∏, ze mia∏ nadziej´, ˝e SLD podejmie
walk´ z tà przypad∏oÊcià polskiej sceny politycznej.
Walki jednak nie by∏o, a korupcja stawa∏a si´ coraz
wi´ksza, prze∏omowym momentem sta∏a si´ afera
Rywina.

Opowiadajàc o pracach pierwszej komisji Êledczej
pose∏ podkreÊla∏ fakt, ˝e to w∏aÊnie dzi´ki pracom
Êledczych uda∏o si´ ujawniç fakt fa∏szowania projektu
ustawy o mediach. Zebrani w Dworku Prezydentów
RP prosili tez o ocen´ prac pozosta∏ych komisji. Bogdan
Lewandowski nie kry∏ swojego niezadowolenia ze
sposobu prac komisji badajàcej afer´ paliwowà. Gani∏
zasiadajàcych w niej pos∏ów za zbytnie manifestowanie

polityki w pracach komisji. Zdrowy rozsàdek doÊç
rzadko pojawia si´ wÊród pos∏ów - skwitowa∏ ostate-
cznie post´powanie Êledczych. Jako o wiele mniej
medialnà, ale za to bardzie skutecznà przedstawi∏
Komisj´ badajàcà spraw´ prywatyzacji PZU. Spra-
wozdanie komisji b´dzie wolne od politycznych wp∏y-
wów - podkreÊla∏ pose∏.

Pytany o sposoby na popraw´ sytuacji, wskaza∏
koniecznoÊç wprowadzenia zmian w Konstytucji. We-
dle poprawki proponowanej przez SDPL pose∏ skaza-
ny prawomocnym wyrokiem sàdowym nie móg∏by
ponownie kandydowaç. Poprzez podniesienie stan-
dardów wÊród polityków, ale i wÊród dziennikarzy
mo˝na upatrywaç sposobu na popraw´ sytuacji - prze-
konywa∏ zebranych Bogdan Lewandowski. Swojà rol´
b´dzie mia∏ te˝ do odegrania kolejny prezydent, który
zdaniem goÊcia powinien wi´kszà uwag´ skoncentro-
waç na patologiach ˝ycia publicznego.

Cz´Êç pytaƒ w zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ wielkimi
krokami kampanià wyborczà dotyczy∏a bezpoÊrednio
pos∏a. Uczestnicy spotkania chcieli poznaç dok∏adne
zarobki parlamentarzysty oraz o powody rozpadu SLD
- partii, która zdoby∏a najwi´ksze poparcie w ostatnich
wyborach parlamentarnych. Bogdan Lewandowski
skrupulatnie wyliczy∏ zebranym swoje dochody, któ-
re jak podkreÊli∏ sà ca∏kowicie jawne. Szukajàc przy-
czyn rozpadu SLD, wskaza∏ plan oszcz´dnoÊciowy
Hausnera, który jego zdaniem sta∏ si´ poczàtkiem
rozpadu w partii. Sam myÊla∏em, ˝e SLD majàc tak
du˝e poparcie doprowadzi do pomyÊlnych zmian -
t∏umaczy∏ zebranym pose∏.

W trakcie spotkania z Bogdanem Lewandowskim
da∏o si´ zauwa˝yç zarówno zwolenników, jak i prze-
ciwników prezentowanych przez pos∏a poglàdów. Fakt
ten sprawi∏, ˝e dyskusja prowadzona pomi´dzy goÊ-
ciem a zabranymi kuracjuszami i mieszkaƒcami uzdro-
wiska by∏a ciekawa, a dla wielu jej uczestników bardzo
emocjonujàca.

       Jakub Giza
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