Nr 2

Maj 2000 r.

Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych

PO
SE
£
PO Z
W KA
IA ¯
TU DE
! GO

BIULETYN
INFORMACYJNY

I Walne Zebranie

Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
O Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze

W

Okrêgów Wyborczych. Stowarzyszenie, posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, posiada te wszystkie
mo¿liwoci, których nie ma otwarta struktura ruchu obywatelskiego, przede wszystkim posiada
mo¿liwoæ pozyskiwania rodków finansowych,
otwarcia konta bankowego, itp. Jedynym celem
statutowym Stowarzyszenia jest wspomaganie
Ruchu i doprowadzenie do zmiany systemu wyborczego w Polsce. Po wprowadzeniu JOW, Stowarzyszenie siê automatycznie rozwi¹¿e i zakoñczy dzia³alnoæ.
W zebraniu wziê³o udzia³ ok. 80 osób, które podpisa³y deklaracje cz³onkowskie. Zasadniczym celem spotkania by³o wy³onienie w³adz
Stowarzyszenia, a wiêc Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej. Zebranie otworzy³ prof. dr hab. Andrzej
Czachor, z Instytutu Energii Atomowej w wier-

sobotê, 11 marca 2000, odby³o siê
w Warszawie. przy ul. Chmielnej 9,
I Walne Zebranie nowo za³o¿onego
Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego O Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze. StowarzyszeJerzy Przystawa
nie zawi¹za³o siê podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³ z ka¿dego powiatu,
jaka mia³a miejsce w Nysie, w
Sk¹d w Konstytucji III Rzeczypospolitej wziê³a siê
dniach 13-14 listopada 1999. Za- ordynacja proporcjonalna? Po co i dlaczego wprowa³o¿yciele Stowarzyszenia sformudzono ten, sprzeczny z polsk¹ tradycj¹, siêgaj¹c¹ nie tyl³owali w statucie cel powo³ania
tej nowej organizacji spo³ecznej: ko Konstytucji 3 Maja, ale przede wszystkim tradycji
Stowarzyszenie ma byæ struktur¹ sejmów I Rzeczypospolitej, dziwaczny i, dodajmy, bez
pomocnicz¹ dla dzia³aj¹cego ju¿ ogródek, z³owrogi zapis? Komu i do czego jest potrzebod kilku lat Ruchu Obywatelskie- ny, komu i czemu s³u¿y?
go na Rzecz Jednomandatowych
Czytaj na stronie 3

Ordynacja ze strachu

ku, który by³ obok p. Leszka Borowskiego, g³ównym organizatorem spotkania. Uczestnicy powierzyli przewodniczenie obradom prof. Jerzemu
Przystawie z Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W tajnym g³osowaniu wybrano
siedmioosobowy Zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes  mgr. in¿.
Janusz Sanocki, burmistrz Nysy; wiceprezes  prof. dr hab. Andrzej
Czachor; sekretarz  lek. med. Jan
Pokrywka z K³odzka; skarbnik 
mgr Jerzy Gieysztor, przedsiêbiorca z Wroc³awia; cz³onkowie: re¿.
Bohdan Porêba z Warszawy, mgr
in¿. Andrzej Urbañczak, radny Rady Józef Teliga, z ty³u: za³o¿yciele Ko³a Akademickiego JOW
Miejskiej Poznania i prof. dr hab.
Prof. Andrzej Czachor przedstawi³ Projekt
Jerzy Przystawa z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Do Komisji Rewizyjnej weszli: przewodni- Ordynacji Wyborczej, który przygotowa³ Zespó³
cz¹cy  prof. dr hab. Miros³aw Dakowski Legislacyjny utworzony podczas konferencji
z Akademii Podlaskiej oraz cz³onkowie: prof. dr w Nysie. Poniewa¿ Projekt by³ dyskutowany
hab. Antoni Kamiñski, przewodnicz¹cy Polskiej uprzednio drog¹ internetow¹, wiêc przedstawioSekcji Transparency International, Warszawa, ny uczestnikom tekst nie wywo³a³ zastrze¿eñ.
Wa¿ne jest, ¿e projekt w³aciwej ordynacji wyi mgr in¿. Lucyna Zabie³³o z Gdañska.
Uchwa³¹ Walnego Zebrania ustalono wyso- borczej jest gotowy i wystarczy siê z nim zapokoæ sk³adek cz³onkowskich na 10 z³. miesiêcznie. znaæ. Parlamentarzyci nie mog¹ wiêc utrzymyW obszernej dyskusji omówiono problemy waæ, ¿e w tej sprawie czeka ich ciê¿ka i ¿mudna
i perspektywy, przed którymi stoi Stowarzyszenie praca. Potrzebna jest wy³¹cznie wola polityczna.
i Ruch. Zadeklarowano wolê dalszego zbierania
Dr Jan Pokrywka, w imieniu K³odzkiego
podpisów pod ¿¹daniem przeprowadzenia referen- Stowarzyszenia Samorz¹dowego, poinformowa³,
dum w sprawie wprowadzenia JOW. Prof. Jerzy ¿e Stowarzyszenie organizuje w dniach 13-14
Przystawa pozostaje pe³nomocnikiem grupy oby- maja 2000, II Ogólnopolsk¹ Konferencjê Samowateli, którzy domagaj¹ siê tego referendum.
rz¹dow¹ o JOW pod nazw¹ Pose³ z ka¿dego
powiatu. Konferencja odbêdzie siê w K³odzku.
Wezwa³ wszystkich uczestników do wsparcia tej
imprezy.
Pan Tomasz Pompowski powiadomi³, ¿e
zawi¹za³o siê Ko³o Akademickie na Rzecz JOW
i przygotowuje konferencjê studenck¹ na jednej
z uczelni warszawskich.
Zebrani uchwalili, ¿e Dzieñ Konstytucji
3 Maja bêdzie dniem ogólnopolskiej akcji na
rzecz JOW. Podjêli zobowi¹zanie, ¿e w dniu tym
podejm¹ siê, na miarê swoich mo¿liwoci, do
przeprowadzenia akcji ulicznych zbierania podpisów i innych dostêpnych dzia³añ.
Podczas przerwy w obradach odby³a siê
konferencja prasowa. Na konferencjê przybyli
dziennikarze Rzeczpospolitej, Naszego Dziennika, Naszej Polski i Polskiego Radia.
Na pierwszym planie: prof. Antoni Kamiñski, dr Micha³
Drozdek
n
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Jerzy Przystawa

Ordynacja ze strachu
Gdybymy nawet nie mieli ju¿ w³asnych i ca³kowicie negatywnych przyk³adów funkcjonowania
ordynacji proporcjonalnej, gdybymy nie widzieli,
na w³asne oczy, jak taka ordynacja rodzi i rozwija
korupcjê w³adzy, która niczym rak prze¿era nasze
¿ycie publiczne na wszystkich szczeblach, gdybymy na co dzieñ nie byli wiadkami nieustannych,
potêpieñczych swarów przedstawicieli naszej elity politycznej, to o niskiej jakoci takiej ordynacji
móg³by nas przekonaæ prosty fakt, ¿e wszystkie
kraje Grupy G-7, a wiêc zarówno USA, jak Wielka Brytania, Kanada, Francja, W³ochy, Japonia
i Niemcy maj¹ u siebie jednomandatowe okrêgi
wyborcze (JOW). Dlaczego u siebie stosuj¹ inne
metody wyborów, stosuj¹ JOW, a Polsce zasugerowano (a mo¿e narzucono?), ¿e lepsza dla nas by³aby ordynacja proporcjonalna?
Wydaje siê, ¿e dzisiaj, po 10 latach eksperymentów z demokracj¹ w Polsce, mo¿emy pokusiæ
siê o odpowied na to pytanie: ordynacja proporcjonalna zosta³a wprowadzona w Polsce i zapisana w Konstytucji, ze strachu! Ze strachu, ¿e
gdyby Polakom umo¿liwiæ prawdziwie demokratyczne wybory, w których wyborcy nie tylko g³osuj¹, ale i maj¹ wp³yw na ich wynik, wówczas ten
ciemny polski mot³och wyborczy, nie uszanowa³by pó³wiekowego dorobku komunistów polskich,
ale po dojciu do w³adzy, rozprawi³by siê z nimi
w sposób mo¿e nazbyt okrutny, a w ka¿dym razie
pozbawi³by ich jakiegokolwiek wp³ywu na ¿ycie
publiczne Polaków! W³anie dlatego konieczne
by³o wmontowanie konstytucyjnego bezpiecznika, zapisu ordynacji, która jak to pokazuje dowiadczenie innych krajów, uniemo¿liwia wy³onienie
partii posiadaj¹cej bezwzglêdn¹ wiêkszoæ parlamentarn¹, a co za tym idzie, mandat do samodzielnego rz¹dzenia. Gdyby w roku 1989, zamiast
tych wszystkich machinacji wyborczych, jakie zastosowano, wprowadzono JOW, wówczas Solidarnoæ zgarnê³aby ca³¹ pulê i nast¹pi³aby prawdziwa, mo¿e bolesna, dekomunizacja systemu. I przede wszystkim po to, ¿eby tak siê nie sta³o, spreparowano nam system wyborczy, taki jaki mamy.
No có¿, zapewne te obawy komunistów by³y
jak najbardziej uzasadnione. Po 45 latach panowania w Polsce mieli siê czego obawiaæ i mo¿emy
to zrozumieæ. Jednak¿e, jak pokaza³ rozwój wypadków w ci¹gu minionych 10 lat, polskie spo³e-

czeñstwo nie jest w krwio¿erczym nastroju i nie
pa³a ¿¹dz¹ odwetu czy zemsty. Bodaj¿e jedynym
przypadkiem gwa³townego dzia³ania by³ kamieñ
Helskiego, ale przecie¿ nawet i ten ma³o krwio¿erczy gest spotka³ siê raczej z niechêci¹ i potêpieniem ni¿ ze spo³ecznym uznaniem. Dlatego dzisiaj mo¿emy z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ stwierdziæ,
¿e nasi byli w³adcy i ich gorliwi pomocnicy nie
potrzebuj¹ siê obawiaæ nie tylko szubienic, ale
w ogóle jakiego nadmiernie bolesnego rewan¿u.
W ci¹gu 10 lat sta³o siê wiele i dzisiaj, kto wie czy
Polacy nie braliby raczej odwetu na Lechu Wa³êsie i jego dru¿ynie ni¿ na wczorajszych czy przedwczorajszych komunistach?
Dlatego teraz nie ma ju¿ ¿adnego uzasadnienia stosowanie ordynacji proporcjonalnej, nie stanowi ju¿ ona os³ony przed krwawym odwetem. Jest
tylko wygodn¹ os³on¹ egoistycznych interesów wygenerowanej przy Okr¹g³ym Stole klasy politycznej, której zapewnia wieczne trwanie przy pañstwowej kiesie. Ponosimy co raz wiêksze koszta zwi¹zane ze s³aboci¹ rz¹dów, korupcj¹, klientyzmem,
nepotyzmem i jestemy wiadkami degeneracji
w³adzy, zniechêcenia spo³eczeñstwa do demokracji i coraz bardziej wyranego tej demokracji wykolawiania. Czas najwy¿szy, ¿eby ten zaklêty, pookr¹g³osto³owy kr¹g przerwaæ. Czas wyprowadziæ
Polskê na drogê, któr¹ od stuleci pod¹¿aj¹ najbogatsze, najwy¿ej rozwiniête kraje wiata. Czas odrzuciæ z³owrog¹ i szkodliw¹ pseudoproporcjonalnoæ i wprowadziæ w Polsce JOW!
Takie w³anie przes³anie zawarli w swoich
uchwa³ach zebrani wczoraj w Warszawie cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze.
Wezwali do wzmo¿enia akcji zbierania podpisów
pod ¿¹daniem przeprowadzenia referendum w tej
sprawie oraz wezwali polskie samorz¹dy, aby posz³y ladem Rady Miejskiej Nysy (a dzisiaj ju¿ i ladem dziesi¹tków innych rad gminnych i powiatowych) do podejmowania uchwa³ w tej sprawie i innych dzia³añ, które przyspieszy³yby realizacj¹ tego
celu. W najbli¿szy czwartek, razem z wybranym
w³anie prezesem Stowarzyszenia burmistrzem
Nysy, p. Januszem Sanockim udajê siê na sesjê
Rady Miejskiej Radlina, która ma tak¹ w³anie
uchwa³ê podj¹æ.
Wroc³aw, 12 marca 2000
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MIÊDZY
NYS¥ A K£ODZKIEM
Kronika Ruchu
od Konferencji Nyskiej
do Konferencji K³odzkiej

NYSA, 13-14 listopada 1999. I Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa pod has³em Pose³ z ka¿dego
powiatu (relacja w poprzednim numerze Biuletynu).
Z¥BKOWICE L¥SKIE, 15 listopada 1999. Zarz¹d
Powiatu w Z¹bkowicach l¹skich, wystêpuje do Rady
Powiatu z wnioskiem o podjêcie uchwa³y popieraj¹cej
stanowisko Konferencji Nyskiej.
PORAJ, 16 listopada 1999. Zarz¹d Gminy podejmuje
uchwa³ê popieraj¹c¹ deklaracjê Konferencji Nyskiej.
KOCIERZYNA, 18 listopada 1999. Do akcji na rzecz
JOW w³¹cza siê Zarz¹d i Rada Gminy Kocierzyna.
Wójt mgr in¿. Waldemar Tkaczyk wystêpuje do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin z wnioskiem o poparcie
Deklaracji Nyskiej.
IMIELIN, 26 listopada 1999. Uchwa³ê w sprawie JOW
podejmuje Rada Miejska.
GROMADKA, 1 grudnia 1999. Rada Gminy podejmuje
uchwa³ê w sprawie JOW.
LUBACZÓW, 3 grudnia 1999. Uchwa³ê w sprawie JOW
podejmuje Zarz¹d Powiatu Lubaczowskiego.
WROC£AW, 6 grudnia 1999. Z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab. Romana Gellesa, wyk³ad na temat JOW dla studentów II roku Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych wyg³asza prof. Jerzy Przystawa.
BIECHÓW, 7 grudnia 1999. Prof. Krzysztof Cena (Uniwersytet w Perth, Australia) i prof. Jerzy Przystawa wystêpuj¹ na Sesji Rady Powiatu Nyskiego. Rada jednomylnie podejmuje uchwa³ê domagaj¹c¹ siê wprowadzenia JOW i popieraj¹c¹ Deklaracjê Nysk¹.
GOCZA£KOWICE ZDRÓJ, 7 grudnia 1999. Uchwa³ê
w sprawie wprowadzenia JOW podejmuje Rada Gminy.
ZABRZE, 13 grudnia 1999. Na zaproszenie prezydenta Zabrza, mgr in¿. Romana Urbañczyka, burmistrz
Janusz Sanocki i prof. Jerzy Przystawa wystêpuj¹ na
sesji Rady Miejskiej.
MSZANA, 17 grudnia 1999. Uchwa³ê w sprawie JOW
podejmuje Rada Gminy.
CZÊSTOCHOWA, 20 grudnia 1999. O godz. 17 odczyt
Jerzego Przystawy w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej.
O godz. 21.00, prof. Przystawa w rozmowie z ks. Ryszardem Umañskim w diecezjalnym Radio Fiat.
RUDNA, 22 grudnia 1999. Zarz¹d Gminy wystêpuje do
Rady Gminy z wnioskiem o podjêcie uchwa³y popieraj¹cej ¿¹danie JOW.
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W rodê, 12 kwietnia na Uniwersytecie Opolskim
odby³a siê konferencja naukowa pod has³em: Jednomandatowe okrêgi wyborcze  pytanie o model demokracji.
W konferencji zorganizowanej przez Akademickie Ko³o Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego, przy
Instytucie Prawa i Administracji UO wziê³o udzia³ ponad 70 uczestników. Referaty wyg³osili prof. Jerzy Przystawa z Uniwersytetu Wroc³awskiego: Rewolucja ustrojowa we W³oszech, a transformacja ustrojowa w Polsce, prof. Tomasz Kamierski (Uniwersytet Southampton): Wp³yw proporcjonalnej ordynacji wyborczej na
zjawiska korupcji i Janusz
Sanocki  burmistrz Nysy,
który przedstawi³ referat:
Leninowska struktura partii politycznych w ordynacji
Prof. Tomasz Kamierski
proporcjonalnej.
Studenci zrzeszeni
w kole Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego przy
Uniwersytecie Opolskim, przyjêli apel, o zmianie ordynacji wyborczej i skierowali go do m³odzie¿y wszystkich uczelni polskich. Oto ekst apelu.

Do studentów uczelni Rzeczypospolitej Polskiej

Apel w sprawie zmiany ordynacji wyborczej
do Sejmu RP

My, studenci Uniwersytetu Opolskiego, zrzeszeni
w Akademickim Kole Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego, wzywamy wszystkich studentów, wszystkich
polskich wy¿szych uczelni, do czynnego wsparcia dzia³añ Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych, poniewa¿ uwa¿amy ¿e:
1. Obecny system wyborczy oparty na ordynacji proporcjonalnej jest ród³em wielu patologii w ¿yciu publicznym Polski. Odrywa pos³ów od spo³eczeñstwa,
a zamykaj¹c struktury partii politycznych, utrudnia obywatelom skuteczny wp³yw na ¿ycie publiczne kraju.
2. Wybory proporcjonalne zapewniaj¹ politykom praktyczn¹ nieusuwalnoæ. W ten sposób proporcjonalnoæ
prowadzi do politycznej korupcji, afer i nadu¿yæ.
3. System wyborów proporcjonalnych sprowadza wyborcê do roli podmiotu manipulacji i uniemo¿liwia racjonalny wybór sporód kilkuset kandydatów.
4. Ordynacji proporcjonalnej przeciwstawiamy jasny,
prosty i zrozumia³y dla ka¿dego obywatela system wy-

borów jednomandatowych  1 pose³ z ka¿dego okrêgu-powiatu lub dzielnicy wiêkszych miast! W taki sposób wybieraj¹ Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy, W³osi, Francuzi,
Japoñczycy.
Jednomandatowe okrêgi wyborcze s¹ jedyn¹ szans¹ dla
uzdrowienia sytuacji politycznej w naszym kraju. Wzywamy zatem ka¿dego, komu los Ojczyzny le¿y na sercu, do
przy³¹czenia siê do akcji na rzecz wprowadzenia w Polsce
jednomandatowych okrêgów wyborczych.
Apelujemy o przy³¹czenie siê do akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w tej
sprawie, poprzedzonego uczciw¹ i wszechstronn¹ dyskusj¹.
Opole, 12 kwietnia 2000
Za Akademickie Ko³o Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego przy Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu
Opolskiego:
Rafa³ Tkacz, Miros³aw Marsza³ek, Justyna Piêdzioch, Magda
Budy³a, Tomasz Kwiatek, Pawe³ Nakonieczny, Micha³ £abus, Przemys³aw Kwapisz, Marcin £uczak, Jacek Wojdy³o.
Akademiskie Ko³o Sympatyków
Samorz¹du Terytorialnego
IPiA Uniwersytetu Opolskiego
ul. Plebiscytowa 5, Opole
tel./fax 077 456-65-69

Przemówienie burmistrza Nysy Janusza Sanockiego
podczas manifestacji 3-majowej w Nysie
Mieszkañcy Nysy! Rodacy!
Zbieramy siê dzisiaj, w dniu 3 maja 2000 roku, w sercu prastarej piastowskiej Nysy, by uczciæ pamiêæ naszych przodków  autorów s³ynnej
Konstytucji 3 Maja  uchwalonej 209
lat temu. Przypomnijmy pokrótce ówczesny kontekst historyczny po to, by
zrozumieæ na czym polega³a wielkoæ
wydarzenia, które dzi wiêtujemy
i wielkoæ ludzi, którzy byli jego twórcami.
Pod koniec XVII wieku Rzeczpospolita Polska by³a  pañstwem terytorialnie ogromnym bo obejmuj¹cym
ca³y obszar tzw. miêdzymorza, czyli
terytorium, na którym dzisiaj le¿¹
oprócz Polski Ukraina, Bia³oru, Litwa, £otwa. Jednak si³y tego ogromnego organizmu zosta³y wyczerpane
d³ugotrwa³ymi wojnami: domow¹ wojn¹ z kozakami, najazdem wojsk Moskwy, najazdem szwedzkim, wojn¹
z potêg¹ tureck¹. Nie tylko przecie¿
wojny os³abia³y si³ê Rzeczypospolitej.
Pañstwo niegdy potê¿ne znalaz³o siê
w op³akanym stanie na skutek licznych
wad ustrojowych, os³abienia w³adzy

królewskiej, s³aboci s¹downictwa,
zniszczenia rodzimego handlu i przedsiêbiorczoci.
G³ówna wada ustrojowa blokuj¹ca mo¿liwoci naprawy Rzeczypospolitej, prowadz¹ca wprost do parali¿u prawno-politycznego tkwi³a w systemie parlamentarnym. By³a to zasada liberum veto, pozwalaj¹ca jednemu
pos³owi lub grupie pos³ów zablokowaæ
prace sejmu, co te¿ od roku 1652 coraz czêciej mia³o miejsce.
Wady ustrojowe, parali¿ w³adzy
pañstwowej sk³oni³y wzrastaj¹cych
w si³ê s¹siadów do podejmowania prób
uzale¿nienia Polski. Odby³o siê to najpierw przy zachowaniu pozorów niepodleg³oci, a nawet z formaln¹ aprobat¹ tzw. Sejmu Niemego z 1717 r. Zjawiskiem, które towarzyszy³o upadkowi politycznego znaczenia Polski,
a wrêcz umo¿liwi³o obc¹ ingerencjê
w nasze sprawy, by³o obni¿enie poziomu elity politycznej kraju. Polityczna
korupcja  przechodzenie pos³ów i senatorów na obcy ¿o³d  stanowi³a
najbardziej jaskrawy instrument uzale¿nienia i upadku znaczenia pañstwa.

SIERPEC, 22 grudnia 1999. Uchwa³ê domagaj¹c¹ siê wprowadzenia JOW podejmuje Rada
Powiatu.
MIEDNA, 28 grudnia 1999. Uchwa³ê w sprawie JOW podejmuje Rada Gminy.
DZIER¯ONIÓW, 28 grudnia 1999. Rada Gminy podejmuje uchwa³ê popieraj¹c¹ Deklaracjê
Nysk¹.
PAKOS£AWICE, 30 grudnia 1999. Uchwa³ê popieraj¹c¹ JOW podejmuje Rada Gminy.
TORUÑ, 2 stycznia 2000. W Radio Maryja, w audycji Rozmowy niedokoñczone wystêpuje prof.
dr hab. Miros³aw Dakowski.
WROC£AW, 8 stycznia 2000. Profesorowie: Marco Mazzamuto (Uniwersytet w Palermo) i Jerzy
Przystawa, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk
we Wroc³awiu, wystêpuj¹ na seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych.
TORUÑ, 12 stycznia 2000. Prof. Marco Mazzamuto (Uniwersytet w Palermo) wystêpuje w Rozmowach niedokoñczonych w Radio Maryja.
WROC£AW, 18 stycznia 2000. Na zaproszenie
Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego, ze studentami II roku,
spotyka siê prof. Marco Mazzamuto.
BRZEG OPOLSKI, 20 stycznia 2000. Z inicjatywy Redakcji Kuriera Brzeskiego w Auli II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Brzegu odby³o siê
spotkanie profesorów Marco Mazzamuto i Jerzego Przystawy z nauczycielami i uczniami tego
Liceum.
K£ODZKO, 26 stycznia 2000. Z inicjatywy przewodnicz¹cego Rady Powiatu K³odzkiego, p. Juliana Golaka, odby³o siê spotkanie Jerzego Przystawy i Janusza Sanockiego z Konwentem Seniorów Rady Powiatu K³odzkiego.
STALOWA WOLA, 29 stycznia 2000. Jerzy Przystawa i Janusz Sanocki na spotkaniu w filii KUL.
Po odczycie spotkanie z Ksiêdzem Biskupem
Edwardem Frankowskim, a nastêpnie z dyrektorem i Rad¹ Nadzorcz¹ Huty Stalowa Wola.
SANDOMIERZ, 30 stycznia 2000. Janusz Sanocki i Jerzy Przystawa na spotkaniu w Domu
Akcji Katolickiej. Po odczycie kolejne spotkanie
z ks. biskupem E. Frankowskim.
TARNOBRZEG, 31 stycznia 2000. Janusz Sanocki i Jerzy Przystawa wystêpuj¹ w Radio Leliwa. Po audycji spotkanie z Prezydentem Tarnobrzega. Prezydent, mgr in¿. Jan Dziubiñski, sk³ada podpis pod ¿¹daniem referendum w sprawie
JOW. Wieczorem otwarte spotkanie publiczne
w Klubie Inteligencji Katolickiej. Udzielaj¹ te¿
wywiadu tygodnikowi Sztafeta, który zamieszcza du¿y artyku³ na temat JOW.
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ZABRZE, 26 lutego 2000. Na zaproszenie prezydenta
Zabrza, Romana Urbañczyka, odby³o siê spotkanie
Janusza Sanockiego i Jerzego Przystawy z Konwentem
Prezydentów Miast Aglomeracji Katowickiej. W spotkaniu udzia³ wziêli prezydenci: Roman Urbañczyk (Zabrze), Marek Lipczyk (D¹browa Górnicza), Zygmunt
Frankiewicz (Gliwice), Piotr Uszok (Katowice, Prezes
Zwi¹zku Miast Polskich), Edmund Sroka (Ruda l¹ska), Marek Kopel (Chorzów), Micha³ Czerski (Sosnowiec), K. Wójcik (Bytom). Omówiono znaczenie ewentualnej zmiany systemu wyborczego dla funkcjonowania samorz¹dów lokalnych. Pad³a propozycja zorganizowania konferencji samorz¹dowej powiêconej
temu problemowi na terenie Aglomeracji Katowickiej.
OPOLE, 7 marca 2000. Z inicjatywy Akademickiego
Ko³a Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego, przy Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, spotkanie studentów i pracowników naukowych z Jerzym Przystaw¹ i Januszem Sanockim. Na spotkaniu obecna by³a ekipa lokalnej telewizji i Radia Opole. Zarówno TV, jak i RO nada³y póniej bardzo dobre i rzeczowe relacje ze spotkania.
WARSZAWA, 11 marca 2000. Przy ul. Chmielnej 9, odby³o siê I Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz
Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze. Wybrano w³adze Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ burmistrz Janusz
Sanocki, przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej prof.
Miros³aw Dakowski.
RADLIN (pow. wodzis³awski), 16 marca 2000. Na
sesji Rady Miejskiej Radlina wystêpuj¹ Janusz Sanocki i Jerzy Przystawa. Rada podjê³a uchwa³ê, w której apeluje do Prezydenta, Sejmu, Senatu i wszystkich samorz¹dów o poparcie sprawy JOW. W sesji
uczestniczyli te¿ przewodnicz¹cy i radni Rady Powiatu Wodzis³awskiego.
OPOLE, 18 marca 2000. W sali Instytutu l¹skiego
w Opolu, odby³a siê dyskusja panelowa, zorganizowana z inicjatywy regionalnej struktury PPChD, powiêcona sprawie zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Do panelu zaproszono,
m.in. sen. Bogdana Tomaszka i pos³a opolskiego
Franciszka Szelwickiego, sekretarza Rady Krajowej
PPChD Ryszarda Iwana, by³ego wojewodê opolskiego, Ryszarda Zembaczyñskiego i innych dzia³aczy
opolskiej prawicy. Do udzia³u w dyskusji zaproszono
równie¿ burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego i prof.
Jerzego Przystawê. Dyskusjê zdominowa³ temat JOW.
POZNAÑ, 5 kwietnia 2000. Na zaproszenie wiceprezydenta Poznania, dr Andrzeja Grzybowskiego, odby³o siê, w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Poznania, spotkanie z radnymi i innymi zaproszonymi osobami, z wyk³adem prof. Jerzego Przystawy: Sk¹d i po co wziê³a
siê w naszym kraju ordynacja proporcjonalna?.
K³ODZKO, 6 kwietnia. Prof. Jerzy Przystawa i mgr
in¿. Jerzy Gieysztor, wystêpuj¹ na Sesji Rady Miejskiej K³odzka.
WARSZAWA, 11 kwietnia 2000. W sali NOT przy ul.
Czackiego 21, zwo³ane z inicjatywy prof. Andrzeja
Czachora, pierwsze spotkanie Warszawskiego Oddzia³u Stowarzyszenia JOW.
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W pierwszej po³owie XVIII w. zaczyna kszta³towaæ siê szeroki ruch obywatelski zmierzaj¹cy do zreformowania instytucji politycznych i spo³ecznych. Patrioci, widz¹c upadek wielkiego narodu, s³usznie upatruj¹ g³ównej przyczyny z³a w wadach ustrojowych, wród których najbardziej
zgubn¹ by³a zasada liberum veto.
Innym zjawiskiem niszcz¹cym polski
sejm by³ tzw. system klientyzmu szlacheckiego. (...)
Konstytucja 3 maja usuwa³a za
jednym zamachem wady ustroju
Rzeczpospolitej  liberum veto, odbiera³a szlachcie-go³ocie, stanowi¹cej klientelê magnaterii prawa do zasiadania w sejmie, tworzy³a podstawy do wzmocnienia w³adzy wykonawczej i s¹downiczej, czyni³a obywateli z mieszczan i stwarza³a podstawy do podniesienia warstwy
ch³opskiej. Gdyby dzie³o Konstytucji ocala³o, Polska wkrótce wróci³aby do dawnej potêgi. Niestety, ocienne mocarstwa wykorzystuj¹c rodzimych zdrajców, si³¹ obali³y Konstytucjê. Najpierw agresja Rosji, a potem zdrada ob³udnego sojusznika 
Prus, doprowadzi³y do rozbiorów
i ostatecznego zniesienia na d³ugie
123 lata suwerennego bytu Polski.
Oderwijmy siê w tym miejscu od
refleksji historycznej i spójrzmy na
sytuacjê Polski u schy³ku XX wieku.
Sytuacja ta bowiem niepokoj¹co
przypomina kryzys pañstwa, jaki Polska prze¿ywa³a przed uchwaleniem
ustawy majowej. Pleni¹ca siê korupcja, parali¿ w³adzy s¹downiczej, drastyczne obni¿enie poziomu elity politycznej narodu, niezdolnej do spo¿ytkowania inteligencji i ofiarnoci
spo³eczeñstwa. Bezkrytyczne, wrêcz
niewolnicze przyjmowanie wytycznych naszych nowych sojuszników,
a tak¿e wiara w ich bezinteresownoæ,
brak dba³oci o nasze, polskie interesy, wyprzeda¿ narodowego maj¹tku na pokrycie bie¿¹cych wydatków
pañstwa, partyjna prywatyzacja dokonywana w interesie aparatów poszczególnych partii politycznych,
jawna prywata w blokowaniu niezbêdnych rozwi¹zañ prawnych, zinstytucjonalizowanie i ochrona interesów by³ej obcej agentury w parlamencie  czego najlepszym dowodem
jest blokowanie ustawy o Instytucie
Pamiêci Narodowej. Czy to wszystko nie przypomina parali¿u Rzeczpospolitej sprzed dwustu lat? Przypomina a¿ nadto wyranie. Nasze pañstwo, sta³o siê ³upem poszczególnych,
w¹skich krêgów partyjnych, których
interes zdominowa³ wszystkie sfery
¿ycia publicznego. W dyskusjach o
najwa¿niejszych tematach ustrojo-

wych Polski nie s³ychaæ ju¿ prawie
powo³ywania siê na dobro Ojczyzny.
W to miejsce kryterium staje siê zgodnoæ z interesem takiej czy innej partyjnej koterii.
Dwa wieki temu, przyczyn¹
upadku Pierwszej Rzeczpospolitej
sta³y siê wady ustrojowe, z których
najbardziej zgubn¹ by³o liberum veto.
Co dzisiaj jest przyczyn¹ polskiego
kryzysu? Korupcji, parali¿u pañstwa,
zepchniêcia obywateli na dalszy plan.
Co dzisiaj jest liberum veto wspó³czesnej Polski?
Ta przyczyna, podobnie jak dwa
wieku temu tkwi w systemie politycznym pañstwa. Jest ni¹ z³y, korupcjogenny system wyborczy oparty na
tzw. ordynacji proporcjonalnej. Odbiera on w istocie obywatelom mo¿liwoæ kontroli nad pos³ami, którzy
staj¹ siê klientami partii politycznych.
Ordynacja proporcjonalna uniemo¿liwia utworzenie silnego rz¹du, parali¿uje Sejm, obni¿a jakoæ polskiej
elity politycznej do tego stopnia, ¿e
jak pisze w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prof. Antoni Kamiñski:
W procesach podejmowania decyzji w sprawach publicznych brak jest
zinstytucjonalizowanej inteligencji.
System rz¹dów jest niewydolny intelektualnie. Inteligencja spo³eczeñstwa nie jest spo¿ytkowana i nie ma
instytucji, które umo¿liwia³yby w³aciwe jej wykorzystanie. Towarzyszy
temu, co normalne, niechêæ do wspierania owiaty, instytucji akademickich i nauki. Oto diagnoza wspó³czesnej sytuacji Rzeczpospolitej.
Efekt funkcjonowania wspó³czesnego liberum veto  proporcjonalnej ordynacji wyborczej, wed³ug której to partie, a nie obywatele w istocie wybieraj¹ parlamentarzystów.
Jak g³êboko siêga lekcewa¿enie
spo³eczeñstwa przez polityków zasiadaj¹cych obecnie w Sejmie polskim,
obrazuje los uchwalonej jednomylnie przez Radê Miejsk¹ w Nysie rezolucji domagaj¹cej siê odrzucenia
proporcjonalnej ordynacji wyborczej
i wprowadzenia jednomandatowych
okrêgów wyborczych, nb. takich samych jakie sankcjonowa³a Konstytucja 3 maja. Za naszym przyk³adem
podobne rezolucje przyjê³o do tej
pory 17 samorz¹dów ró¿nego szczebla, w tym Rada Powiatu Nyskiego.
Rezolucja przes³ana do Sejmu, Senatu, Prezydenta opublikowana w prasie nie wywo³a³a ¯adnej reakcji naczelnych w³adz III Rzeczpospolitej.
¯aden pose³, ¿aden senator, nie mówi¹c ju¿ o prezydencie wszystkich
Polaków nie raczyli jednym s³owem
odpowiedzieæ na stanowisko Rady 60
tysiêcznej gminy, ani na podobne

stanowiska 17 innych rad. To lekcewa¿enie g³osu spo³eczeñstwa jest charakterystycznym objawem choroby demokratycznego ustroju wspó³czesnej Polski. Ka¿e nam zadaæ pytanie, gdzie jest
nasze  obywateli miejsce w obecnym
systemie opartym na proporcjonalnym,
partyjnym systemie wyborczym.
Drodzy Rodacy! Mieszkañcy
Nysy! Historia  jak mówi przys³owie  jest nauczycielk¹ ¿ycia. Historia te¿ lubi siê powtarzaæ. Oto w ponad 200 lat po tym, jak nasi wspaniali
i ofiarni przodkowie, powodowani
mi³oci¹ Ojczyzny, chc¹c odbudowaæ
Jej potêgê podjêli siê wiekopomnego
dzie³a naprawy pañstwa, dzisiaj stajemy przed podobnymi problemami
i wyzwaniami jakie by³y ich udzia³em.
Ojczyzna dzisiaj wymaga nie
mniejszego dzie³a naprawy ni¿ to, którego rocznicê wiêtujemy. Ustrój Polski wspó³czesnej jest bowiem równie
niewydolny jak ten, który próbowa³a
naprawiæ Konstytucja 3 maja. Nasze
wspó³czesne liberum veto, parali¿uj¹ce funkcjonowanie pañstwa obywatelskiego, to proporcjonalny, czyli partyjny, system wyborczy. Odbiera on
Polakom wp³yw na losy pañstwa,
kszta³tuje skarla³¹, niezdoln¹ do obrony narodowego interesu polityczn¹
elitê, sprzyja nies³ychanej korupcji na
ka¿dym szczeblu w³adzy. Opatrznoæ
da³a nam po raz pierwszy w historii
szansê dokonywania zmian pokojowymi metodami, w warunkach o niebo
lepszych ni¿ by³y udzia³em pokolenia
twórców Konstytucji 3 Maja. Tym
wiêksza bêdzie jednak nasza odpowie-

dzialnoæ gdybymy dzie³a naprawy
pañstwa zaniedbali. Jeli Polska ma
staæ siê krajem zdrowym i silnym, jeli Polacy maj¹ zaj¹æ nale¿ne im w
Europie miejsce, musimy dzi odrzuciæ proporcjonaln¹ ordynacjê wyborcz¹, tak jak odrzucili liberum veto 
nasi przodkowie  twórcy Konstytucji. To nasze wielkie narodowe zadanie, które musimy wykonaæ.
W imiê pamiêci o odwadze i m¹droci przesz³ych pokoleñ Polaków i
w imiê troski o przysz³oæ naszej Ojczyzny, nas, naszych dzieci i wszystkich pokoleñ które przyjd¹ po nas.
Witaj, majowa jutrzenko, wieæ
naszej polskiej krainie..., dodaj nam
si³, bymy z Polski uczynili pañstwo
silne i rz¹dne. Bymy przezwyciê¿yli
wspó³czesne wady ustroju Polski tak,
jak nasi przodkowie przezwyciê¿yli
wady ustroju I Rzeczpospolitej. Bymy jak najszybciej doprowadzili do
odrzucenia wspó³czesnego liberum
veto  proporcjonalnej ordynacji wyborczej i podwignêli Polskê z kryzysu i upadku. Bymy jak najszybciej
wród europejskiej rodziny narodów
zajêli nale¿ne nam miejsce. Nie chcemy miejsca w olej ³awce, miejsca dla
ubogich krewnych. Chcemy i musimy
osi¹gn¹æ miejsce wród licz¹cych siê
krajów Europy i wiata, bo takie miejsce nale¿y siê Polsce i Polakom. Osi¹gniêcie tego jest obowi¹zkiem naszego pokolenia i dzi w wiêto 3 Maja
przyrzekamy ten obowi¹zek wype³niæ.
Janusz Sanocki
Burmistrz Nysy

APEL DO SPO£ECZEÑSTWA
MIASTA LEGNICY

Rada Regionalna Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarnoæ
Zag³êbie Miedziowe w Legnicy  zwraca siê do wszystkich mieszkañców
naszego miasta, którym le¿y na sercu dobro naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej, a¿eby w miesi¹cu maju br. od dnia 1 do 30.05.2000 r. z³o¿yli
swoje podpisy na listach, które stanowiæ bêd¹ poparcie zmiany obecnie obowi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej do Parlamentu RP oraz samorz¹dów terytorialnych, które preferuj¹ tylko i wy³¹cznie ugrupowania partyjne  na
ordynacje wyborcze wiêkszociowe, które likwiduj¹ listy krajowe wystawiane przez poszczególne partie. Ordynacja wiêkszociowa natomiast daje
mo¿liwoæ wybrania obywatela  mieszkañca danego miasta, do którego
mamy bezporednie zaufanie, a tak¿e mo¿liwoæ jego odwo³ania  o ile siê
nie sprawdzi.
Nowa ordynacja wyborcza pozwoli wyeliminowaæ z rz¹dzenia Polsk¹ ludzi przypadkowych, a tym samym uporz¹dkowaæ scenê polityczn¹ Kraju. Ratunkiem dla naszej Polski pozosta³o tylko jedno: zmieniæ ordynacje wyborcze!
Podpisy pod listami zbierane bêd¹ codziennie w siedzibie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarnoæ w Legnicy, ul. Libana 10, od dnia 1 do 30 maja 2000 r., w godz. od 9.00 do 14.00 (z wyj¹tkiem
sobót, niedziel i wi¹t), Nale¿y zabraæ ze sob¹ dowód osobisty. Zapraszamy.
Apel podpisali: Andrzej Wyporkiewicz i Tadeusz Konopka, przewodnicz¹cy i sekretarz Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ
Solidarnoæ Zag³êbie Miedziowe

OPOLE, 12 kwietnia 2000. Akademickie Ko³o Sympatyków Samorz¹du Terytorialnego i NZS Uniwersytetu Opolskiego zorganizowa³o, w sali im. Ksiêcia
Jana II Dobrego, w Gmachu G³ównym UO, konferencjê na temat JOW. Referaty wprowadzaj¹ce wyg³osili: prof. dr Tomasz Kamierski z Uniwersytetu
w Southampton, z Wielkiej Brytanii, burmistrz Nysy
Janusz Sanocki i prof. Jerzy Przystawa. W konferencji wzi¹³ udzia³, m.in., wiceprezydent Poznania
Pawe³ Leszek Klepka. Po zakoñczeniu konferencji,
oko³o godziny 15.00, studenci wystosowali apel do
rodowisk akademickich w sprawie JOW.
WARSZAWA, 12 kwietnia 2000. W Auli IV Szko³y
G³ównej Handlowej, rozpoczê³y siê dwudniowe Dni
JOW, zorganizowane przez pierwszy w Polsce Akademicki Ruch na Rzecz JOW. W pierwszym dniu
wyk³ady wyg³osili: prof. dr hab. Miros³aw Dakowski
i prof. dr hab. Antoni Kamiñski.
WARSZAWA, 13 kwietnia 2000. W drugim dniu konferencji w SGH, z referatami wystêpuj¹ profesorowie Andrzej Czachor (Warszawa) i Jerzy Przystawa
(Wroc³aw).
WROC£AW, 15 kwietnia 2000. W Domu Katechetycznym OO. Franciszkanów na Kar³owicach, Jerzy
Przystawa spotyka siê z grup¹ s³uchaczy Instytutu
Edukacji Narodowej.
K£ODZKO, 26 kwietnia 2000. Z inicjatywy radnego
Rady Miejskiej K³odzka p. Jana Zwijacza, Jerzy Przystawa wystêpuje na sesji Rady Gminy K³odzko. Wyst¹pienie i dyskusjê relacjonuje obszernie lokalna
Telewizja Kablowa
K£ODZKO, 28 kwietnia 2000. W Domu Katechetycznym przy kociele O.O. Franciszkanów, Jerzy
Przystawa wystêpuje na posiedzeniu przewodnicz¹cych komisji zak³adowych MKK NSZZ Solidarnoæ.
3 MAJA 2000. Ogólnopolska akcja zbierania podpisów pod ¿¹daniem przeprowadzenia referendum
w sprawie wprowadzenia JOW. Z dotychczasowych
informacji wynika, ¿e akcjê przeprowadzono w Warszawie, Wroc³awiu, Poznaniu, Opolu, Krakowie,
Nysie, K³odzku i Polanicy.
LEGNICA, 4 maja 2000. Z inicjatywy p. Andrzeja Wyporkiewicza, na posiedzeniu Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarnoæ Zag³êbie Miedziowe, z prelekcj¹ na temat JOW, wyst¹pi³ Jerzy Przystawa. W spotkaniu i dyskusji udzia³
wzi¹³ pose³ AWS Jacek Swakoñ, który podpisa³ siê
pod ¿¹daniem referendum w sprawie JOW. Obecny tak¿e p. Tadeusz Tumilewicz, przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoæ Zag³êbie Miedziowe zadeklarowa³ gotowoæ w³¹czenia siê do
Ruchu na Rzecz JOW. Obecna by³a ekipa TVP,
przedstawiciele radia i prasy. Zwi¹zkowcy wystosowali apel do mieszkañców Legnicy o poparcie idei
JOW.
K£ODZKO, 13-14 maja 2000. II Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu (Relacja w nastêpnym numerze Biuletynu).
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NASZA SPRAWA JEST
S£USZNA I NAJWA¯NIEJSZA!
Nie ma sprawy wa¿niejszej, poniewa¿ ordy- od Konferencji Nyskiej, pó³ roku temu, jak tego donacja wyborcza jest najbardziej fundamentalnym roz- wodzi zamieszczona obok Kronika, nast¹pi³o znaczne
strzygniêciem ustrojowym w demokracji. Przes¹dza przyspieszenie. W akcjê nasz¹, na wiêksz¹ skalê w³¹ona o tym, w jaki sposób wy³aniane s¹ elity, którym czy³y siê samorz¹dy lokalne, gdy¿ samorz¹dowcy cospo³eczeñstwo powierza sprawowanie rz¹dów. Jest raz lepiej rozumiej¹, co oznacza biurokratyczny cenwa¿niejsza nawet od konstytucji, gdy¿ w³anie te elity tralizm pañstwa, rozumiej¹ jak centralna biurokracja
decyduj¹ o tym, jaka ta konstytucja ma byæ. Warto po¿era coraz wiêksz¹ czeæ funduszy publicznych, ok.
zwróciæ uwagê, ¿e np. w Wielkiej Brytanii w ogóle nie 2/3 wszystkich podatków, podczas gdy na samorz¹dy
ma pisanej konstytucji. Spróbujmy te¿ przypomnieæ, lokalne spadaj¹ wszystkie ciê¿ary. Przyk³ad Nysy po¿e najwa¿niejszym z ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u by³a
w³anie kuriozalna ordynacja wyborcza, która 2/3
miejsc w Sejmie zagwarantowa³a dla przedstawicieli PZPR. W nastêpnych wyborach mo¿na ju¿ by³o
wprowadziæ ordynacjê proporcjonaln¹, bo ta tylko
utrwala w³adzê pookr¹g³osto³owej dru¿yny.
Sprawa nasza jest s³uszna, albowiem nie
mamy ambicji wymylania demokracji na nowo, tak
jakby demokracja zaczê³a siê na wiecie od Polski,
lecz domagamy siê wprowadzenia wzorów sprawdzonych na wiecie przez dziesi¹tki pokoleñ, przez
ponad dwa wieki funkcjonowania pañstw o ustrojach demokratycznych. Nie chcemy, ¿eby wszystkie b³êdy i wady æwiczono i testowano na polskiej
skórze, chcemy skorzystaæ z dowiadczenia innych.
Przede wszystkim z dowiadczenia krajów, w któ- Organizatorzy Konferencji w K³odzku: Jan Pokrywka, Lerych demokracja doprowadzi³a do dobrobytu, roz- onarda Karbownik, Jan Zwijacz
woju gospodarczego i cywilizacyjnego, z dowiadczenia krajów, które nadaj¹ ton polityce wiatowej i eu- kaza³ nam drogê obejcia i prze³amania medialnej bloropejskiej. Wszystkie kraje Grupy G-7 maj¹ u sie- kady. Mamy nadziejê, ¿e II Konferencja Samorz¹dobie Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze! Jedne, jak wa Pose³ z ka¿dego powiatu, która odbêdzie siê
USA, Wielka Brytania czy Kanada maj¹ JOW od wie- w dniach 13-14 maja w K³odzku, stanie siê kolejnym
ków. Inne, jak, Francja, W³ochy czy Japonia, odesz³y i po- wa¿nym krokiem w tym samym kierunku. Ufamy, ¿e
rzuci³y u siebie ordynacjê proporcjonaln¹, kiedy na w³a- za przyk³adem Nysy i K³odzka pójd¹ inne samorz¹dy
snej skórze dozna³y wszystkich wad systemu proporcjo- i spo³ecznoci lokalne, ¿e w ten sposób wyrwiemy nasz
nalnego. Rzeczpospolita Polska nie ma ¿adnego po- kraj z pu³apki rozbuchanego partyjniactwa, partyjnewodu, ¿eby wszystkie te negatywne dowiadczenia go egoizmu, nie licz¹cego siê ani z potrzebami Pañpowtarzaæ na nowo. Czas z tym skoñczyæ, dziesiêæ stwa Polskiego, ani ogromnych rzesz Polaków. A przylat partiokracji powinno nam wystarczyæ!
k³ad W³och, Japonii i innych krajów dowodzi, ¿e droChcemy demokracji, a nie partiokracji! Par- ga, któr¹ wybralimy, droga walki o Jednomandatowe
tyjna oligarchia broni siê przed wprowadzeniem JOW Okrêg Wyborcze, jest s³uszna i w³aciwa.
i usi³uje uniemo¿liwiæ nam dostêp do mediów publicznych. Dlatego ruch nasz rozwija siê powoli. Jednak¿e Wroc³aw-Nysa-K³odzko, 3 Maja 2000
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