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Tylko polska lewica
chce wygrać z PiS-em
Wystąpienie przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego,
Łódź, 18 lipca 2019 r.

a w stępie prag n ę po
dziękow ać panu G rze
gorzowi Schetynie, pani
Małgorzacie Tracz oraz pani Ka
tarzynie Lubnauer na współpracę
w ramach Koalicji Europejskiej.
W wyborach do Parlamentu Euro
pejskiego w ramach tego projektu
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wziął 6% głosów w skali całego
kraju. 50% osób, które głosowało
na Koalicję Europejską dziś uwa
ża, że to najlepszy projekt w Pol
sce na zwycięstwo z PiS-em. My,
jako SLD, czekaliśmy do końca
i dzisiaj ze zdziwieniem zobaczy
liśmy, jak projekt, który dał 38%
głosów Polek i Polaków został
rozwalony. 38% Polek i Polaków
głosowało na pół roku przed wy
borami parlamentarnymi na pro
jekt demokratyczny, największy
po polskiej transformacji z 1989 r.
projekt jednoczący polską opozy
cję. Dzisiaj niektórzy członkowie
tego projektu z niego zrezygnowa
li i muszę przyznać, iż jestem tym
zadziwiony.
Przyjrzyjmy się studium rozpa
du wiary w zwycięstwo. Wpierw
koalicjanci SLD stworzyli ułom
ne wrażenie, że najważniejsze są
wybory do Senatu, zapominając,
iż to Sejm tworzy prawo. Zaczęto
opowiadać, iż dużym sukcesem
nie będzie zwycięstwo, ale do
prowadzenie do sytuacji, w której

N

PiS nie zdobędzie konstytucyjnej
większości w polskim parlam en
cie. Następnie przez miesiąc prze
ciągano decyzję, nie potrafiono
jej podjąć i wypowiadano uwagi
w mediach, iż na listach powinni
być jedni a nie drudzy politycy.
Zaczęto prowadzić rozmowy polityczkami i politykami SLD oraz
lewicy, co możliwości ich startu na
listach Platformy Obywatelskiej.
Mówiono o niektórych polityczkach i politykach Sojuszu, iż nie
będą mogli startować z list Koali
cji Europejskiej, ponieważ mają
swoją przeszłość. W tym miejscu
należy przypom nieć, iż swoją
przeszłość ma dwukrotny prezy
dent naszego kraju Aleksander
Kwaśniewski, swoją przeszłość
mają również: Włodzimierz Cimo
szewicz, Marek Belka oraz Józef
Oleksy. My z tej przeszłości jeste
śmy dumni, ponieważ oni zostali
wybrani przez obywatelki i oby
wateli naszego kraju. Nikt nikomu
nie będzie mówił kto ma lepszą,
a kto gorszą historię, to jest na
sza przeszłość, która dała Polsce
transformację ustrojową, Konsty
tucję z 1997 r. oraz wprowadziła
Polskę do Unii Europejskiej.
SLD opuszcza Koalicję Euro
pejską jako ostatni, ponieważ
wierzyliśmy w ten projekt i uwa
żaliśmy, że jedna lista to najlepsza
droga do zwycięstwa w wyborach.

Ocena. PSL w ybrał niejasną
drogę, na granicy w spółpracy
z PiS-em. Grzegorz Schetyna,
lider Platform y Obywatelskiej,
abdykował z pozycji lidera opo
zycji. Grzegorz Schetyna, jako
szef największej partii w koalicji
partii opozycyjnych był liderem
tejże opozycji. Przewodniczący
PO m iał ogromną szansę, aby
być przywódcą polskiej demokra
cji, dzisiaj abdykował. Grzegorz
Schetyna stworzył wielki projekt,
ale nie potrafił go obronić. Zabra
kło odwagi, wiary oraz umiejętno
ści liderskich na trudne czasy, a li
derem jest się głównie w czasach
trudnych. W łatwych sytuacjach,
kiedy decyzje do podjęcia są łatwe
liderem potrafi być każdy. Zwycię
żyły partykularyzmy partyjne, we
wnętrzne dyskusje o jedynkach,
m ałostkowe pretensje oto kto
wziął 5, kto 12, kto 14 mandatów
do Parlamentu Europejskiego oraz
to ile kto powinien wziąć.
Grzegorz Schetyna, człowiek
o którym mówię dobrze, zrobił
wielki krok w stronę zwycięstwa
PiS-u. Informowanie na konferen
cji prasowej, iż satysfakcjonujące
będzie to, iż Koalicja Obywatel
ska weźmie ponad 38% głosów,
to jest przyznanie się do tego, że
zaprzestano walki o zwycięstwo.
My, jako SLD, nigdy się na to nie
zgodzimy. Nie zgodzimy się na

to, aby przestać walczyć o zwy
cięstwo z PiS-em. Dzisiaj trzy
partie: Platform a Obywatelska,
Nowoczesna oraz Inicjatywa Pol
ska zawiązując Koalicję Obywa
telską mówią - dość z partyjniactwem. Są granice absurdu. To jest
ściema, kiedy trzy partie tworzą
komitet partyjny i mówią - dość
z partyjniactwem i zapraszają na
swoje listy. Dziękujemy, mamy
swoje listy.
Za chwilę zostanie stworzona
narracja, że warto głosować tylko
na Koalicję Obywatelską, ponie
waż głosy oddane na inne bloki
zostaną stracone. Mam nadzieję,
że nikt nie da się na to nabrać.
Nie chcę być z kimś, kto nie
chce wygrać. Ktoś musi mieć wia
rę w zwycięstwo, ktoś musi mieć
w takim momencie jaja. Dlatego
mówię jasno - budujem y Blok
Lewicy! Dzisiaj o 20.30 nastąpi
spotkanie pana Adriana Zandberga i pana Roberta Biedronia oraz
przedstawicieli SLD. Zaprasza
my wszystkich na lewicy, z Partią
Zieloni na czele. Stworzymy Blok
Lewicy, a słowo „lewica” będzie
odmieniane we wszystkich przy
padkach. Na sobotę Sojusz Lewi
cy Demokratycznej zwołał Zarząd
partii, mamy na tę chwilę gotowe
listy wyborcze, ale w ram ach
współpracy z ugrupowaniami na
lewicy będziemy tworzyli wspólne

listy. Nasza koalicja będzie zapra
szała wszystkie podmioty lewico
we, samorządowców, wszystkich
tych, którzy będą chcieli z jej list
wystartować.
Lewica wyciągała nasze pań
stwo z kłopotów, tzw. „Dziura Bauca” jest tego najlepszym przy
kładem i tak będzie i tym razem.
Wracają z pełną godnością hasła,
które nigdzie nie zginęły, hasła:
państw a świeckiego; państw a
praworządnego; walki o prawa
kobiet, o prawa mniejszości, walki
o prawdziwą politykę historycz
ną; walki oto, aby Konstytucja,
którą polska lewica dała naszemu
krajowi, była wypełniana; wal
ki z problemem mieszkalnictwa.
Polska powinna być zakorzeniona
tam gdzie wprowadziła ją polska
lewica - w Unii Europejskiej.
Przypominam, iż obecnie polska
lewica ma 8 eurodeputowanych
w Parlamencie Europejskim.
Tylko polska lewica chce wy
grać z PiS-em, nie chcę siedzieć
w ławach opozycji przez 4 lata.
Jeżeli komuś się wydaje, że za
2 lata zła sytuacja ekonomiczna
pozbawi Jarosława Kaczyńskiego
władzy, to za te dwa lata możecie
być już w więzieniu.
Włodzimierz Czarzasty, prze
wodniczący SLD
Łódź, 18 lipca 2019 r.

