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W numerze: Prezydent Czech Vaclav Havel i Marsza³ek Sejmu RP Maciej P³a¿yñski
domagaj¹ siê wprowadzenia JOW. Natomiast Marsza³ek Senatu RP Alicja
Grzekowiak, na s³owo JOW rzuca sztuæcami i opuszcza restauracjê w Nysie. Pose³
Jan Maria Rokita podejmuje siê przyjechaæ do Nysy na obiad. Relacje z konferencji
w K³odzku i Opolu: kto narzuci³ Niemcom proporcjonalne wybory?
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Nie obawiajcie siê,
dopóki Las Birnamski
nie podejdzie do Dunsinane.
(Wiliam Szekspir, Makbet)

Nysa, K³odzko,
Poznañ

Sukces I Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³ z Ka¿dego Powiatu, jaka odby³a siê
w Nysie, w dniach 13-14 listopada 1999, aktywny
udzia³ przedstawicieli samorz¹dów z ca³ego kraju,
uchwa³y rad gminnych i powiatowych, domagaj¹cych
siê ladem Nysy zmiany systemu wyborczego  zainspirowa³ naszych kolegów w K³odzku. 13-14 maja,
w K³odzkim Orodku Kultury, odby³a siê II OKS Pose³ z Ka¿dego Powiatu.
Tym razem trud organizacji wziê³o na siebie
K³odzkie Stowarzyszenie Samorz¹dowe. Ma³a, kilkuosobowa grupa, z której wymieniæ nale¿y przede
wszystkim pana Jana Zwijacza, radnego Rady Miejskiej K³odzka; znanego k³odzkiego lekarza doktora
Jana Pokrywkê; pani¹ Leonardê Karbownik i pana
Tomasza Jandzisia, z niezwyk³¹ ofiarnoci¹ i zapa³em,
w ci¹gu kilku tygodni, przygotowali wspania³¹ konferencjê, nie ustêpuj¹c¹ wyczynowi burmistrza i Rady
Miasta Nysy. Swoim entuzjazmem zarazili, sceptyczne pocz¹tkowo, w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu. Dziêki wsparciu, jakie KSS uzyska³o od Przewodnicz¹cego Rady Powiatu K³odzkiego, p. Juliana Golaka, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej K³odzka, dr
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JERZY GIEYSZTOR

Co ró¿ni³o
K³odzko od Nysy?

W³anie minê³o pó³ roku od I Ogólnopolskiej
Konferencji: Pose³ z Ka¿dego Powiatu w Nysie. Pod
takim samym has³em, umieszczonym na frontonie okaza³ej kamienicy Orodka Kultury przy placu W³adys³awa Jagie³³y, obradowano w K³odzku, 13 i 14 maja.
Jeszcze kilka dni wczeniej, niepokoilimy siê, czy
gospodarzom uda siê dorównaæ s¹siadom zza miedzy.
Bo przecie¿ listopadowe spotkanie w Nysie, zawdziêcza³o swoje znaczenie dla propagowania idei JOW,
nie tylko (chocia¿ przede wszystkim) jasno mówi¹cym referentom, ale bardzo interesuj¹cym dyskutantom. Gocinnoæ Nysy i wietna organizacja, sprzyja³y
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Nysa, K³odzko, Poznañ

Stefana Mroza, burmistrza K³odzka p. Zbigniewa
Biernackiego i jego zastêpcy, p. Romana Lipki, ¿yczliwoci starosty, p. Dariusza Mikosy, do dyspozycji
Konferencji oddano piêkny K³odzki Orodek Kultury, a jego dyrektor, p. Bogus³aw Michnik, s³u¿y³ ofiarn¹ pomoc¹. Ogromne znaczenie dla popularyzacji idei
JOW w Kotlinie K³odzkiej mia³ fakt, ¿e p. Stefan
Dynysiuk, w³aciciel telewizji kablowej DES, odda³
do dyspozycji konferencji kamery i ca³y przebieg dwudniowych obrad transmitowano na ¿ywo. Niebiosa
sprzyja³y organizatorom, bo i pogoda wypad³a na medal, co jeszcze przyda³o atrakcji i podkreli³o urok
malowniczego K³odzka.
W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 200 uczestników. Do osób, które poznalimy w Nysie, do starych dzia³aczy Ruchu JOW do³¹czyli nowi przedstawiciele kolejnych samorz¹dów, a co najbardziej cieszy, m³odzi akademicy z Opola i Warszawy.
Znamienny dla postêpów Ruchu by³ fakt, ¿e podczas gdy do Nysy nie dotar³ jeszcze ani jeden przedstawiciel Sejmu czy Senatu, K³odzko zaszczycili swoj¹
obecnoci¹ pos³owie Adam Wêdrychowicz i Ryszard
Wawryniewicz.
Do ostatniej chwili oczekiwalimy grupy pos³ów
SLD, na czele z prof. Markiem Mazurkiewiczem, którzy dwukrotnie zapowiedzieli swój przyjazd, ale jakie sprawy, niew¹tpliwe pañstwowej wagi, przeszkodzi³y im w dotarciu do K³odzka. Wielka szkoda, gdy¿
oczekiwalimy, ¿e nareszcie, z otwart¹ przy³bic¹, wyst¹pi¹ przeciwnicy jednomandatowych okrêgów wyborczych, kto podejmie siê trudu przekonania Polaków, i¿ kuriozalna ordynacja wyborcza, jak¹ w³anie
pichc¹ w Sejmie, jest tym najlepszym sposobem na
budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dajemy
im bez przerwy szansê, nie tak jak oni nam  zamykaj¹c przed nami dostêp do publicznych rodków masowego przekazu  ale, jak widaæ, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e dla wszystkich Polaków staje siê z ka¿dym
dniem coraz bardziej oczywistym, ¿e ich ordynacja
proporcjonalna s³u¿y wy³¹cznie ich egoistycznym,
partyjnym interesom. Taka szansa pojawi³a siê znowu. Na zakoñczenie Konferencji K³odzkiej, pan W³odzimierz Urbañczak, radny Rady Miejskiej Poznania,
og³osi³, ¿e w 16 czerwca odbêdzie siê w Urzêdzie
Wojewódzkim w Poznaniu, III Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu, a protektorat nad tym spotkaniem roztoczy³ sam Pan Marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski. Tak wiêc, w krótkim
czasie, Ruch nasz, z dalekich nysko-k³odzkich kresów,
puka dzi do bram Wielkopolskiej Metropolii! Jeszcze maluczko, a Las Birnamski roz³o¿y siê obozem
na Ulicy Wiejskiej!
n
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Co ró¿ni³o K³odzko
od Nysy?
ð

swobodzie wyra¿ania myli, co z pewnoci¹ dla k³odzkich gospodarzy stanowi³o du¿e wyzwanie.
I oto pierwsze novum: od pocz¹tku do koñca,
dziêki prywatnej TV kablowej, referaty i dyskusjê
ogl¹da³a na ¿ywo rzesza telewidzów Kotliny K³odzkiej. Co prawda nie ca³y jej obszar mieci³ siê w zasiêgu, ale transmisja z konferencji poruszy³a mieszkañców kotliny. Do dzi nie brakuje ¿ywych reakcji
widzów. Wród referentów mielimy dwóch nowych. Jeden z nich to dziennikarski wyga  by³y
redaktor Wolnej Europy Jerzy IranekOsmecki, syn
szefa przedwojennej dwójki (wywiad wojskowy).
Znajomoæ polityki powojennej Europy i wiata,
a zw³aszcza dziejów Polskiego Wojska na Zachodzie
i Emigracji, nam nieznane z powodu ¿elaznej kurtyny  ca³y ten bezcenny baga¿ doprowadzi³ Go do
najwa¿niejszego dla wspó³czesnej Polski wniosku: PO
PIERWSZE JOW.
Innych referentów pozna³em wczeniej, z satysfakcj¹ konstatujê, ¿e s¹ coraz lepsi. ¯yj¹ spraw¹ i dlatego to, co mówi¹, jest ciekawe. Profesor Antoni Kamiñski zilustrowa³ swój wyk³ad zwierzeniami czeskiej
pos³anki, która ju¿ trzeci¹ kadencjê sprawuje mandat.
Dwie pierwsze zawdziêcza³a ordynacji proporcjonalnej, wybrana po raz trzeci w okrêgu jednomandatowym, tak oto oceni³a swój obecny status, zwracaj¹c
siê do kolegów parlamentarzystów z Krajów Ba³tyckich, na konferencji w Wilnie: ...dopiero teraz czujê
siê zwi¹zana z wyborcami... Ta wiadomoæ wyranie
nie spodoba³a siê m³odemu pos³owi na Sejm, siedz¹cemu na sali K³odzkiego Orodka Kultury, ale wprost
o tym nie powiedzia³. Za to w trakcie swojego wyst¹pienia pan pose³ zamiast u¿ywaæ argumentów wyprasza³ sobie twierdzenia o korupcji w Sejmie. Trwaj¹ca
w czasie przerwy wymiana pogl¹dów z rozz³oszczonym dzieckiem partyjnej ordynacji, przenios³a siê a¿
na ulicê. Górskie powietrze otrzewi³o naszego gocia i rozmowa skoñczy³a siê w poprawnej atmosferze, bo pose³ wyje¿d¿a³. W tym momencie przypomnia³a mi siê m³odsza kole¿anka ze studiów, kiedy w padzierniku 56 z ulg¹ oddawalimy ZMP-owskie legitymacje, krzycza³a: To by³a nasza organizacja!  To
nie by³a nasza organizacja  odpowiadalimy równie spontanicznie, gdy na zawsze wyje¿d¿a³ z Polski
radzieckopolski marsza³ek Konstanty Rokossowski.
Czy podobnie mylê o obecnym Sejmie i takich pos³ach, jak ten, co w³anie odjecha³?

Za to drugi z pos³ów, goszcz¹cych na spotkaniu,
popiera JOW i obiecuje podj¹æ w Sejmie odpowiednie dzia³ania. Chcia³oby siê ¿yczyæ mu wiêkszej ¿arliwoci. Jednak obu pos³om nale¿y siê uznanie ju¿ za
samo przybycie, tak¿e temu, który woli byæ pomazañcem partii korzystaj¹cej z przywilejów ordynacji
proporcjonalnej ni¿ ryzykowaæ, staraj¹c siê o uznanie
wyborców w prawdziwej konkurencji, jak¹ stwarza
JOW. Byli i obaj chcieli rozmawiaæ o sprawie dla Polski pierwszoplanowej. Ich obecnoæ kontrastowa³a z unikiem k³odzkiego pos³a Czes³awa Pogody, a jeszcze
bardziej Marka Mazurkiewicza, konstytucjonalisty,
który zapowiedzia³ swoj¹ obecnoæ z du¿ym wyprzedzeniem. Mo¿e SLD zabroni³a im udzia³u w nies³usznej konferencji tak, jak ostatnio swoim radnym we
Wroc³awiu. Tym bardziej intryguj¹ce staje siê pytanie
o udzia³ Marsza³ka Sejmu Macieja P³a¿yñskiego, w zapowiedzianej na 16 czerwca w Poznaniu, nastêpnej
Konferencji JOW. Patronat nad ni¹ obj¹³ Marsza³ek
wespó³ z Wielkopolskim Wojewod¹. Co bêdzie wa¿niejsze dla Pierwszego Pos³a RP, w czasie koalicyjnego przesilenia (chronicznej choroby powodowanej
przez proporcjonaln¹ ordynacjê), ratowanie swojej
partii czy ratowanie Polski? Zaiste trudny to dla niego
egzamin. Czy oka¿e siê na tyle wielki, na ile wa¿na
jest piastowana przez niego godnoæ i na ile wa¿na
dla Polski jest sprawa JOW?
Drugiego dnia, po Mszy wiêtej u OO Franciszkanów konferencji ci¹g dalszy. Znaleli siê wród nas
kandyduj¹cy w prezydenckich wyborach: Tadeusz
Wilecki i Janusz Korwin-Mikke. Genera³a nie musielimy naciskaæ  deklaruje siê jako zwolennik
JOW. Inaczej by³o z Prezesem. Zawiód³ oczekiwania
nawet swoich zwolenników. Miesza³ logikê i prawdê
z nieprawdziwymi argumentami. Prof. Kamiñski nie
mia³ trudnoci w rozprawieniu siê z twierdzeniami
Prezesa. Dba³oæ o interes w³asnej partii tak dalece
zdominowa³a wyst¹pienie szefa UPR, ¿e niektórzy s³uchacze wstydzili siê za niego. Musia³ to odczuæ, bo 
w przeciwieñstwie do genera³a  ani na chwilê nie
zosta³ dla kameralnych rozmów, tak cennych w nawi¹zywaniu osobistych kontaktów. A toczono ich wiele, na ka¿dej przerwie i po zakoñczeniu ogólnej dyskusji, kiedy uczestnicy zapominali, ¿e do domów maj¹
nieraz bardzo daleko.
Co ró¿ni³o K³odzko od Nysy? Trudno jest oceniæ, ale na pewno jestemy bli¿ej uwiadomienia znaczenia JOW tym naszym rodakom, którym na Polsce
zale¿y. Kronika wydarzeñ JOW ostatniego pó³rocza
jest bogata. Do wielu Polaków dotar³y nasze ulotki
i materia³y. Kto naprawdê zrozumia³ istotê ich treci,
nie pozostaje obojêtny. I tê narastaj¹c¹ wiadomoæ
czu³o siê na Konferencji w K³odzku. By³a wa¿nym
impulsem s³u¿¹cym idei zmiany ustrojowej. Wa¿ne

Jerzy Gieysztor i Jerzy Iranek-Osmecki

wyst¹pienia bêd¹ nied³ugo dostêpne na kasetach. Temat ten, co i raz wynurza siê w ró¿nych miejscach nad
powierzchniê informacyjnego szumu. Ostatnio w publicznej TV prof. Micha³ Kulesza wskaza³ na koniecznoæ wprowadzenia JOW.
A 19 maja nasi dwaj aposto³owie (J. Przystawa i J. Sanocki), z pomoc¹ radnego Strzelc Opolskich
Piotra Koby³eckiego, uwiadamiali uczestnikom konferencji zorganizowanej w Opolu przez UW, ¿e nie da
siê przykryæ czapk¹ najwa¿niejszego problemu ustrojowego, przed którym stoi pañstwo.
Jak gospodarze K³odzka ze swoj¹ (nasz¹) konferencj¹ wypadli na tle poprzedniej? Tej listopadowej,
w ludniejszej i bogatszej Nysie? Po dwóch dniach
w K³odzku, gdzie dominowa³a WIELKA SPRAWA,
gdzie czulimy serdeczn¹ gocinnoæ i wszystko gra³o  mamy pewnoæ: mog¹ byæ dumni, bo jedni
warci s¹ drugich. Oprócz tej samej, nieraz gronej
rzeki ³¹czy ich to samo d¹¿enie: chc¹ bez partyjnych
przyzwoleñ wybieraæ pos³a, w Jednomandatowym
Okrêgu Wyborczym.
Czy szesnastego czerwca jednym i drugim dorówna Poznañ? Czy mo¿e ju¿ nied³ugo ca³a Polska?
Wroc³aw, 30 maja 2000
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Kronika Ruchu
od Konferencji
K³odzkiej
Legnica, 15 maja 2000. Prof. Jerzy Przystawa referuje sprawê JOW
na posiedzeniu Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoæ Zag³êbia Miedziowego.
Leszno, 16 maja 2000. Pani Krystyna Kalitka, zak³ada now¹ i atrakcyjn¹ stronê internetow¹:
kalitka.dhs.org
Wroc³aw, 18 maja 2000. Z inicjatywy p. Krystyny Kilewicz, prof.
Jerzy Przystawa omawia sprawê
ordynacji wyborczej z uczniami
starszych klas Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 8 we Wroc³awiu.
Opole, 19 maja 2000. Burmistrz
Janusz Sanocki, radny ze Strzelc
Opolskich, p. Piotr Koby³ecki i Jerzy Przystawa na konferencji Ordynacje wyborcze jako element
demokracji w Urzêdzie Wojewódzkim (relacja obok).
Warszawa, 24 maja 2000. Rzeczpospolita drukuje wywiad z warszawsk¹ radn¹, p. Juli¹ Piter¹, która domaga siê JOW.
Kietrz, 25 maja 2000. Rada Miejska w Kietrzu podejmuje uchwa³ê
domagaj¹c¹ siê wprowadzenia
JOW. Uchwa³ê przekazuje nam burmistrz Kietrza, p. Józef Matela.
Warszawa, 25 maja 2000, W programie Monitor TVP, w zwi¹zku
z afer¹ wokó³ gminy Warszawa
Centrum, wystêpuje prof. Micha³
Kulesza, który opowiada siê za koniecznoci¹ wprowadzenia JOW.
Ciechanów, 27 maja 2000. Radio
Las Vegas nadaje pierwsz¹ audycjê z cyklu Przy unijnym stoliku
 rzecz o UE powiêcon¹ w ca³oci problemowi ordynacji wyborczej. Audycjê prowadz¹ cz³onkowie Akademickiego Ruchu na
Rzecz JOW, Anna Niedzia³kowska i Tomasz Pompowski. Gociem programu jest Burmistrz Janusz Sanocki.
Warszawa, 31 maja 2000. W programie radiowym Trójki pojawia
siê Jan Zwijacz z tematem JOW.
Goæ programu, doc. Kostrzewa
Zorbas z Instytutu Nauk Politycznych PAN, uwa¿a, ¿e dla lepszego kierowania pañstwem, ograniczenia korupcji, zwiêkszenia odpowiedzialnoci w ¿yciu publicz-
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Jako sui generis echo konferencji organizowanych przez Ruch na Rzecz JOW,
w pi¹tek 19 maja, w Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu, odby³a siê konferencja pt.:
Ordynacje wyborcze jako element demokracji. W roli organizatorów konferencji
wyst¹pili: Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (zwi¹zany z Fundacj¹ Friedricha Eberta), Fundacja Konrada Adenauera oraz Unia Wolnoci. Tak
wysokie umawiaj¹ce siê strony, w odró¿nieniu od konferencji organizowanych
przez Ruch na Rzecz JOW, nie mia³y k³opotu z zape³nieniem sali przez najwy¿szych rang¹ urzêdników i dzia³aczy (obecni byli wojewodowie i wicewojewodowie
opolski i l¹ski), z zapewnieniem niezwykle

Polsko-Niemieckiej p. Tadeusza Schaepe.
Wed³ug s³ów tego oficjalnego przedstawiciela, jednej z trzech g³ównych rz¹dowych
fundacji niemieckich, celem spotkania by³o
poszukiwanie systemu wyborczego, najbardziej korzystnego dla Unii Wolnoci!
Wiemy  twierdzi³ mówca  ¿e system
wiêkszociowy by³by dla UW niekorzystny.
Powinnimy, zatem pomyleæ o systemie
wyborczym, który nie wyeliminuje Unii
Wolnoci z parlamentu. Zasugerowa³, ¿e do
przyjêcia by³by system mieszany, taki jak
w Republice Federalnej. W tym miejscu interweniowa³ drugi przedstawiciel RFN, dr
Henning Tewes, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera, stwierdzaj¹c, ¿e siê nie zgadza z p. Schaepe, jakoby system niemiecki

Jerzy Przystawa

Przyt³umione echo JOW
kosztownego symultanicznego t³umaczenia wyst¹pieñ na niemiecki i francuski
(obecny by³ Pierwszy Sekretarz Ambasady Francuskiej Nicolas de Lacoste oraz
wicedyrektor Fundacji Konrada Adenauera), a tak¿e wykwintnego przyjêcia. Nie
by³o te¿ problemu z odpowiedni¹ reprezentacj¹ parlamentarn¹: na sali obecnych
by³o 5 pos³ów, w tym rzeczniczka SLD,
Aleksandra Jakubowska; rzecznik AWS,
Piotr ¯ak oraz Sekretarz Generalny Unii
Wolnoci i Przewodnicz¹cy Komisji Nadzwyczajnej ds. Ordynacji Wyborczej, Miros³aw Czech.
O konferencji poinformowa³ nas
prof. Tomasz Kamierski, co wskazuje na
to, ¿e czasem bli¿ej z Opola do Londynu
ni¿ do Nysy lub Wroc³awia. Na interwencjê Janusza Sanockiego, uda³o siê w ostatniej chwili trzem przedstawicielom Ruchu
znaleæ miejsce wród uczestników spotkania. Byli to: burmistrz Nysy Janusz Sanocki, radny Rady Miejskiej Strzelc Opolskich Piotr Koby³ecki i ni¿ej podpisany.
Prawdopodobnie organizatorzy powinni
okazaæ wdziêcznoæ Burmistrzowi za tê
interwencjê, gdy¿ jak siê wydaje, bez naszej obecnoci konferencja by³aby jeszcze
jedn¹ drêtw¹ urzêdnicz¹ nasiadówk¹.
Wnoszê o tym, na tej podstawie, ¿e poza
zaproszonymi prelegentami, praktycznie
nikt poza nami nie zabiera³ g³osu w dyskusji. A by³o o czym dyskutowaæ!
Zelektryzowa³o nas ju¿ wstêpne wyst¹pienie dyrektora Domu Wspó³pracy

by³ mieszany czy te¿ kompromisowy.
Zauwa¿y³, ¿e system niemiecki jest czysto proporcjonalny i udowodni³ to w swojej prelekcji.
Po tych zwiastunach z nadziej¹
czekalimy, co bêdzie dalej. Nastêpnym
prelegentem by³ dr Artur £awniczak z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytetu Wroc³awskiego, który bardzo ³adnie
i szczegó³owo przedstawi³ system wyborczy Wielkiej Brytanii, od powstania parlamentaryzmu brytyjskiego w XV wieku
do dzisiaj. W zwi¹zku z dyskusj¹, jaka
toczy³a siê na Konferencji K³odzkiej nad
projektem naszej ordynacji wyborczej,
warto zwróciæ uwagê, ¿e w Wielkiej Brytanii oficjalne zg³oszenie kandydata na
pos³a w JOW wymaga podpisów zaledwie 10 (dziesiêciu!) obywateli  mieszkañców tego okrêgu. Natomiast nasze
(moje) zastrze¿enie wywo³a³ fakt, ¿e Prelegent utrzymywa³, i¿ brytyjski system
wyborczy i dwupartyjnoæ parlamentu s¹
wynikiem mentalnoci anglosaskiej, tradycji Brytyjczyków, zawsze sk³onnych
wynagrodziæ zwyciêzcê (zwyciêzca bierze
wszystko) itp. magicznym czy spirytualistycznym uwarunkowaniom. Zwrócilimy
uwagê, ¿e dwupartyjnoæ jest WYNIKIEM ordynacji z JOW, a nie magii czy
stanu ducha Anglosasów, jak tego dowodzi chocia¿by przyk³ad Republiki W³oskiej czy Francji. Dr £awniczak okaza³ siê
cz³owiekiem go³êbiego serca i przyzna³,
¿e przyk³ad w³oski jest zastanawiaj¹cy.

Kolejny mówca, dr Henning Tewes,
m³ody i kulturalny wychowanek uniwersytetów w Oxfordzie, Birmingham i Bonn,
zreferowa³ solidnie i precyzyjnie system
wyborczy obowi¹zuj¹cy w Republice Federalnej. Jak wiadomo, w RFN po³owa
mandatów w Bundestagu przydzielana jest
pos³om wybranym w jednomandatowych
okrêgach wyborczych, a dopiero drug¹ po³owê obsadzaj¹ partie, proporcjonalnie do
iloci uzyskanych g³osów. Tym niemniej
dr Tewes utrzymywa³, ¿e jest to system
proporcjonalny.
Podskoczylimy natomiast, kiedy dr
Tewes, omawiaj¹c rozwój parlamentaryzmu
niemieckiego od czasów Bismarcka, powiedzia³ nam, ¿e po II wojnie wiatowej CDU
proponowa³a wprowadzenie w Niemczech
systemu wiêkszociowego, takiego jak
w USA i Wielkiej Brytanii. Nie zgodzi³y siê
na to rz¹dy krajów okupacyjnych i narzuci³y
Niemcom ordynacjê proporcjonaln¹!
Nie wierz¹c w³asnym uszom i obawiaj¹c siê, czy przypadkiem siê nie przes³ysza³em albo rzecz zosta³a zniekszta³cona przez t³umacza kabinowego, zapyta³em
Prelegenta czy tak w³anie powiedzia³
i czy potwierdza swoj¹ wypowied? Prowadz¹cy spotkanie usi³owa³ interweniowaæ, ¿e jakoby co imputujê, ale dr Tewes spokojnie potwierdzi³, ¿e tak w³anie
by³o. Ju¿ tylko po to, aby us³yszeæ co
takiego, warto by³o pojechaæ do Opola!
Temat wyst¹pienia przedstawiciela
Republiki Francuskiej, p. Nicolasa de Lacoste, zapowiedziano jako System proporcjonalny na przyk³adzie Francji. Poniewa¿, jak nie wszyscy wiedz¹ (w szczególnoci pos³owie na Sejm RP, np. Piotr
¯ak!), we Francji w wyborach do parlamentu obowi¹zuj¹ w 100% jednomandatowe okrêgi wyborcze. Jad¹c do Opola,
zaopatrzy³em siê w materia³y ród³owe,
na wypadek, gdyby Przedstawiciel Francji chcia³ agitowaæ za systemem proporcjonalnym. Niepotrzebnie. Pan Lacoste
ograniczy³ siê do przedstawienia ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz powiedzia³, ¿e w wyborach samorz¹dowych wystêpuje we Francji ordynacja proporcjonalna. Do swojego parlamentu Francuzi stosuj¹ JOW!
Kolejnym mówc¹ by³ Sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego, by³y senator
i G³ówny Komisarz Wyborczy Kraju, do
niedawna podsekretarz stanu w MSWiA,
p. Jerzy Stêpieñ. Ku naszemu mi³emu zaskoczeniu, Jerzy Stêpieñ nie wypar³ siê
swoich dawnych pogl¹dów na sprawê or-

dynacji wyborczej i w bardzo dobrym
wyst¹pieniu przedstawi³ zalety JOW na tle
ordynacji proporcjonalnej, zwracaj¹c
uwagê przede wszystkim na fakt, ¿e JOW
prowadzi do wy³onienia silnego, skutecznego rz¹du, który ma oparcie w rzeczywistej wiêkszoci parlamentarnej.
Wystêpuj¹cy prominenci Sejmu niczym nie zachwycili. Widaæ by³o zreszt¹,
¿e swoj¹ pos³ugê poselsk¹ odbêbniaj¹,
jak przykry i uci¹¿liwy obowi¹zek. Pan
Pose³ Czech przedstawi³ propozycje Komisji Nadzwyczajnej i wyrazi³ przekonanie, ¿e nowa ordynacja wyborcza zostanie ju¿ niebawem uchwalona. Istnieje pe³ny konsens, w Sejmie panuje zgoda i harmonia. Powstanie 50 wielomandatowych
okrêgów wyborczych, bêdzie metoda
dHondta, 7-12 mandatowe okrêgi, Lista
Krajowa na 50 mandatów. Senatorzy bêd¹
wybierani w dwu- do piêciomandatowych
okrêgach w systemie wiêkszociowym.
Karty zosta³a ju¿ rozdane, nie ma o czym
dyskutowaæ. Pani Aleksandra Jakubowska wobec tej sytuacji, wyjani³a, ¿e ona
ju¿ tylko historycznie: SLD opowiada³a
siê za zniesieniem listy krajowej! Na czym
by to polega³o? Ano na tym, ¿e zamiast
przyznawania mandatów z listy krajowej
tym, którzy nie uzyskali wystarczaj¹cej
iloci g³osów w swoich okrêgach wyborczych, mandaty z listy krajowej przyznawaæ tym, którzy dostali NAJWIÊCEJ g³osów w okrêgach, a z list okrêgowych
wchodziliby ci, którzy dostali MNIEJ!
By³a to wiêc prawdziwie dialektyczna likwidacja: zlikwidowaæ, ale tak, ¿eby
wszystko pozosta³o po staremu.
Na tym tle najbardziej niebanalnie
wypad³ rzecznik AWS Piotr ¯ak. W zarysie
przedstawi³ koncepcjê rewolucji parlamentarnej w zakresie ordynacji wyborczej. Oto
pierwsze jego s³owa: Polsce potrzebna jest
generalna dyskusja nad prawem wyborczym!
Zaraz po tym wyjani³, ¿e wcale nie chodzi
mu o to, ¿eby zaraz rzeczywicie co generalnie dyskutowaæ. Koncepcja AWS jest taka,
aby najpierw uchwaliæ tê ordynacjê, któr¹ ju¿
wydyskutowali, a potem dopiero, pod koniec
kadencji. przyst¹piæ do generalnej dyskusji,
¿eby kiedy ju¿ wszystko jest zdecydowane
i rozdane, nie stwarzaæ wra¿enia, ¿e chodzi
im o jak¹ grê polityczn¹. Wtedy wydyskutuj¹ now¹ ordynacjê wyborcz¹, która bêdzie
obowi¹zywa³a od... roku 2005! Vacatio legis, uczenie poinformowa³ Rzecznik: niech
ta rewolucyjna zmiana najpierw trochê
sobie powakacjuje, odpocznie, a potem....

nym konieczne jest wprowadzenie
JOW.
Nysa, 3 czerwca 2000. Skandal
w Nysie! Janusz Sanocki zadaje,
podczas obiadu, Marsza³kowi Senatu, Alicji Grzekowiak pytanie
dlaczego AWS sprzeniewierzy³ siê
swojemu programowi wyborczemu i porzuci³ ideê JOW? Oburzona Marsza³ek opuszcza restauracjê, senator Bogdan Tomaszek
pisze list do Rady Miejskiej domagaj¹c siê odwo³ania burmistrza!
Sprawa JOW trafia na ³amy prasy
i rozg³oni radiowych. Nawet Gazeta Wyborcza, w wydaniu z dnia
6 czerwca, zamieszcza spory materia³ na temat incydentu.
Wroc³aw, 6 czerwca 2000. Zarz¹d
Oddzia³u Wroc³awskiego Zwi¹zku
M³odocianych Wiêniów Politycznych z lat 1944-1956 Jaworzno,
wystosowa³ Owiadczenie-Apel domagaj¹cy siê wprowadzenia w Polsce JOW.
Opole, 9 czerwca 2000. W Radio
Opole program z udzia³em Burmistrza Janusza Sanockiego, w zwi¹zku z incydentem w Nysie, na temat JOW.
Z³oty Las k. widnicy, 10 czerwca 2000. Prelekcja Jerzego Przystawy podczas Krajowego Seminarium i Debaty Dziennikarzy pod
nazw¹: Powinnoci i funkcje publikatorów na tle zapowiadanej reformy instytucji europejskich. Tytu³ wyst¹pienia: Ordynacje i partie a spo³eczeñstwo obywatelskie.
Ciechanów, 10 czerwca 2000.
Druga audycja Anny Niedzia³kowskiej i Tomasza Pompowskiego
w Radio Las Vegas. W programie
rozmowa z Jerzym Przystaw¹ na
temat JOW.
widnica, 11 czerwca 2000. Doktor Jan Pokrywka z p. Janem Zwijaczem i p. Loni¹ Karbownik,
wspomagani przez K³odzki Zwi¹zek Strzelecki, prowadz¹ akcjê
ulotkowo-informacyjn¹, po³¹czon¹
ze zbieraniem podpisów, podczas
tzw. prareferendum w sprawie
przyst¹pienia do Unii Europejskiej.
Wroc³aw, 11 czerwca 2000. Odczyt Jerzego Przystawy na otwartym spotkaniu w Duszpasterstwie
Akademickim przy ul. Katedralnej 4: Ordynacja wyborcza a spo³eczeñstwo obywatelskie.
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ð Przyt³umione echo JOW
Zapytalimy Pana Rzecznika, skoro AWS jest za dyskusj¹ generaln¹ prawa wyborczego, co mu przeszkadza³o
rozpocz¹æ tê dyskusjê ju¿ trzy lata temu? Tym bardziej ¿e
w swoim programie, przedstawionym wyborcom ju¿ PO
uchwaleniu Konstytucji, deklarowa³, ¿e zmieni system wyborczy i wprowadzi JOW? Pose³ ¯ak wyjani³ nam, ¿e pod
s³owem dyskusja generalna wcale nie ma na myli, ¿eby
sprawê ordynacji wyborczej dyskutowali jacy ludzie nie
wiadomo sk¹d, tylko ¿eby tê dyskusjê prowadzili w wewnêtrznym gronie nasi parlamentarzyci, i ¿e taka dyskusja
ca³y czas siê toczy. Na czym wiêc polegaæ by mia³a propozycja rozpoczêcia dyskusji generalnej po zatwierdzeniu
ordynacji, która to dyskusja toczy siê bez przerw, nie uda³o
nam siê zrozumieæ. Doszlimy do wniosku, ¿e jest to forma
tej samej dialektyki, któr¹ zaprezentowa³a pos³anka Jakubowska. Dialektyki, jak wiadomo, zrozumieæ siê nie da,
gdy¿ oznacza ona jednoæ przeciwieñstw. W tym sensie brak
jakiejkolwiek publicznej dyskusji i dyskusja generalna pos³a ¯aka to jedno i to samo. Podobnie jak likwidacja listy
krajowej, czyli jej pozostawienie.
Z nadziej¹ czekalimy na wyk³ad prof. Gerharda Bartodzieja: Mniejszoci narodowe a ordynacje wyborcze
w pañstwach europejskich. Mielimy bowiem nadziejê,

SEAN HANLEY

Vaclav Havel domaga siê JOW!

Debata nad znalezieniem w³aciwego systemu wyborczego toczy siê w Czechach od 1990 r. Od samego pocz¹tku
Aksamitnej Rewolucji, energicznym obroñc¹ i promotorem brytyjskiego systemu wyborczego by³ Prezydent Havel, który mia³
nadziejê, ¿e wyznacznikiem dzia³añ polityków zostan¹ wyborcy oddaj¹c swoje g³osy na osobowoci, a nie na partie polityczne. W owym czasie wielu szeregowych dzia³aczy Forum
Obywatelskiego równie¿ by³o zwolennikami tego rozwi¹zania.
Spodziewali siê oni, i¿ taki system wyborczy, pomimo 10-14%
poparcia, jakie w spo³eczeñstwie mieli komunici, spowoduje
ich wyeliminowanie z ¿ycia politycznego, uniemo¿liwiaj¹c
zdobycie mandatów poselskich.
Jednak¿e, ku wielkiemu i trwa³emu niezadowoleniu
Havla oraz oburzeniu dzia³aczy antykomunistycznych, liderzy
Forum Obywatelskiego przeforsowali wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej, z progiem 5-procentowym.
Jak siê wydaje, takie stanowisko wynika³o z dwóch przes³anek:
(1) uwa¿ano, ¿e w ten sposób ukszta³tuje siê pluralistyczny
system polityczny, nie zdominowany przez jedn¹ organizacjê
(w tym wypadku Forum Obywatelskie), pozwalaj¹cy zaistnieæ
zarówno z¹bkuj¹cym partiom politycznym, jak i pokonanym
komunistom;
(2) z obawy, ¿e niezorganizowane, podzielone g³osy niekomunistycznej wiêkszoci wyborców stworz¹ sytuacjê, w której dobrze
zorganizowani i zdyscyplinowani komunici odnios¹ ca³kiem nieoczekiwane sukcesy wyborcze. I w³anie ten proporcjonalny system wyborczy, odziedziczony po Czechos³owacji, obowi¹zuje
w Republice Czeskiej do dzisiaj. Po debacie roku 1989-1990, pozosta³ tylko jeden, odosobniony, ale znacz¹cy g³os domagaj¹cy
siê JOW: g³os Prezydenta Vaclava Havla.
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¿e z tego wyk³adu dowiemy siê sk¹d, z jakich wzorów,
wziê³y siê przywileje wyborcze dla mniejszoci narodowych w polskiej ordynacji wyborczej? Profesor, w ponadgodzinnym wyk³adzie, dokona³ przegl¹du prawie wszystkich krajów europejskich. Okaza³o siê, ¿e ordynacje wyborcze ANI JEDNEGO KRAJU z demokracji europejskich
nie zawieraj¹ ¿adnej wzmianki o mniejszociach narodowych i nigdzie ¿adnych mniejszoci nie uprzywilejowuj¹!
Przywileje dla mniejszoci narodowych, poza Polsk¹, stosuj¹ tylko... Rumunia, Wêgry i Litwa! Czy¿bymy nagle
postanowili uczyæ siê demokracji od Rumunów?
Po wyst¹pieniach parlamentarzystów i og³oszeniu
przerwy na obiad, w sali zosta³o bardzo ma³o osób. Pos³owie, oficjele i urzêdnicy uznali, ¿e doæ siê nakonferencjowali. Wyk³adu prof. Bartodzieja prawie ju¿ nikt nie s³ucha³, podobnie jak p. Roberta Grzeszczaka, pracownika
Fundacji Konrada Adenauera, który referowa³ wybory do
Parlamentu Europejskiego. Prelegent przyzna³, ¿e obywatele pañstw UE bior¹ minimalny udzia³ w wyborach do
PE, gdy¿ nie maj¹ wielkiego zaufania do tej instytucji
i wiêkszoæ nie rozumie do czego taka instytucja jest potrzebna?
I tym optymistycznym akcentem zakoñczy³a siê
opolska konferencja.
Wroc³aw, 20 maja 2000

Od roku 1991, Vaclav Havel nawo³uje do porzucenia
ordynacji proporcjonalnej i wprowadzenia JOW, poniewa¿
obecny system wyborczy jest szkodliwy dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i niszcz¹cy wartoci obywatelskie. Jego
zdaniem, system ten da³ partiom politycznym zbyt wielk¹ w³adzê, w szczególnoci w³adzê decydowania o kolejnoci kandydatów na listach wyborczych i, w taki oto sposób, przes¹dzania o sk³adzie parlamentu. Prezydent obawia siê, ¿e pos³owie, nie zwi¹zani bezporednio z wyborcami swojego okrêgu
wyborczego, bardziej zabiegaæ bêd¹ o dobre uk³ady z liderami
i aparatem partyjnym ni¿ w³aciwie reprezentowaæ interesy
wyborców. W swojej ksi¹¿ce Letnie medytacje (1991), Havel
argumentowa³, ¿e w warunkach ordynacji proporcjonalnej,
same partie polityczne nie maj¹ motywacji do zakorzenienia
siê w spo³ecznociach lokalnych, aby dzia³aæ jako swojego
rodzaju szpica czo³owa spo³eczeñstwa obywatelskiego, lecz
przyjmuj¹ strukturê ma³ych, zamkniêtych, scentralizowanych
organizacji, zdominowanych klikami przywódców na szczeblu krajowym, podatnych na wszelkiego rodzaju manipulacje
korupcyjne.
W sytuacji odrzucenia tej propozycji przez partyjne koterie, Havel wyra¿a³ nadziejê, ¿e mo¿e system mieszany, ³¹cz¹cy elementy proporcjonalne z JOW (jak np. w Niemczech
 przyp. t³.), otwiera³by sposobnoæ, ¿eby raczej wyborcy ni¿
bossowie partii decydowali o tym, kto otrzymuje mandat, obliguj¹c w ten sposób parlamentarzystów do jakiej odpowiedzialnoci przed elektoratem. Jednak¿e, nawet tak¹ kompromisow¹
propozycjê przedstawion¹ Parlamentowi przez Havla w roku
1992 odrzucono. Wszystkie jego dalsze wysi³ki w tym kierunku by³y systematycznie ignorowane przez partyjnych polityków, zarówno z lewicy, jak i z prawicy.
Artyku³ opublikowany w The New Presence, padziernik 1998,
(T³umaczenie: JP)

Szanowny Pan dr Bogdan Tomaszek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej z Ziemi Opolskiej
Biuro Senatorskie
Al. Jana Paw³a II 27
47-220 Kêdzierzyn-Kole

List otwarty

Szanowny Panie Senatorze,
Zwracam siê do Pana publicznie w zwi¹zku z wnioskiem o odwo³anie Burmistrza Janusza Sanockiego, jaki
wystosowa³ Pan do Rady Miasta Nysy, po wizycie Pani
Marsza³ek Senatu Alicji Grzekowiak oraz Pañskiej, w tym
miecie, w dniu 3 czerwca br.
Wnioskuje Pan o odwo³anie Burmistrza dlatego, ¿e
w czasie obiadu postawi³ wobec Pani Marsza³ek Senatu sprawê jednego z niezrealizowanych postulatów wyborczych
Akcji Wyborczej Solidarnoæ: reformy prawa wyborczego i oparcia reprezentacji parlamentarnej w Polsce na
jednomandatowych okrêgach wyborczych. Osoba, która nie przestrzega wczeniej wspólnie ustalonego i przyjêtego protoko³u, nie powinna reprezentowaæ tak szacownego grodu, pisze Pan we wniosku.
Chcia³bym wyraziæ swoje
zdziwienie. Po pierwsze, dziwiê
siê dlatego, ¿e ani Pani Marsza³ek, ani Pan Senator nie podjêlicie z Burmistrzem Nysy dyskusji i nie wys³uchalicie tego, co
mia³ do powiedzenia na temat
jednomandatowych okrêgów wyborczych. Jak relacjonuje Joanna Pszon w dzisiejszej Gazecie
Wyborczej, uzna³ Pan temat za
zbyt ciê¿ki i nieodpowiedni do
dyskusji przy obiedzie. A przecie¿ najmilszym i najs³odszym
ciê¿arem, jaki ka¿dy Senator
Rzeczypospolitej chce nieæ na
swych barkach, jest mo¿liwoæ
s³u¿enia Rzeczypospolitej i Jej
obywatelom w ka¿dej sytuacji
i o ka¿dej porze dnia i nocy! Któ¿
ma wspieraæ obywateli, jeli nie
Senatorowie? Przed piêciuset
prawie laty publicysta Stanis³aw
Orzechowski, w takich oto s³owach pisa³ do króla: O Senacie
swym to zgo³a wiedz królu, ¿e
¿adn¹ inn¹ rzecz¹ nie rozeznawamy króla od tyrana jeno Senatem. A wiêc to Senatorowie
maj¹ byæ stró¿ami i gwarantami
wolnoci, w nich ma spoczywaæ
zaufanie obywateli, do nich maj¹
oni kierowaæ swe troski. Do kogó¿ innego?
Muszê tak¿e wyraziæ zdziwienie, i¿ uzna³ Pan za stosowne
u¿yæ autorytetu Senatora Rzeczypospolitej do wywarcia presji na
organ samorz¹dowy i wnioskowaæ o odwo³anie wybranego
przezeñ funkcjonariusza publicz-

nego. Wszak kruchej i nieokrzep³ej jeszcze demokracji lokalnej w odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej nale¿y siê opieka i ochrona, a nie burz¹ca zasady samorz¹dnoci ingerencja z zewn¹trz! Któ¿ bêdzie szanowa³ w Polsce samorz¹dnoæ, jeli nawet Senatorowie nie bêd¹ respektowaæ suwerennej woli wspólnot lokalnych?
Wreszcie chcia³bym przy³¹czyæ siê do postulatu Burmistrza Nysy i wyraziæ nadziejê, ¿e Akcja Wyborcza Solidarnoæ niezw³ocznie przyst¹pi do realizacji danego wyborcom s³owa i rozpocznie dzia³ania ustawodawcze w celu
wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okrêgów wyborczych. Obecne, proporcjonalne prawo wyborcze jest
bardzo powa¿n¹ wad¹ ustrojow¹ Rzeczypospolitej, porównywaln¹ w skutkach do dawnego liberum veto. Jest ono przyczyn¹ coraz wiêkszego chaosu w pañstwie, coraz wiêkszego bezw³adu administracyjnego i coraz wiêkszego marnotrawstwa rodków publicznych.
Nie ma obecnie dla Polski wa¿niejszej i pilniejszej
sprawy ni¿ naprawa wadliwego sposobu wy³aniania przedstawicieli. Dalsze opónianie reformy prawa wyborczego
bêdzie wiadectwem braku odpowiedzialnoci wobec Boga,
Rzeczypospolitej i Historii.
Z powa¿aniem,
Tomasz J. Kamierski
Southampton, Wielka Brytania, 8 czerwca 2000 r.
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DEKLARACJA K£ODZKA

Skierowana do Prezydenta, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
w 206. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja
My mieszkañcy 40 tysiêcznego K³odzka oraz
uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej: O Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze, pod
has³em: Pose³ z Ka¿dego Powiatu  obywatele
Polski, zwracamy siê do najwy¿szych w³adz Rzeczypospolitej o natychmiastowe podjêcie powa¿nej, i jak
najszerszej dyskusji spo³ecznej na temat obowi¹zuj¹cej w naszym kraju tzw. proporcjonalnej ordynacji
wyborczej.
Mamy g³êbokie przekonanie, ¿e ten system wyborczy pozbawia nas realnej mo¿liwoci wp³ywu na
kszta³t parlamentu Rzeczypospolitej. Odrywa bowiem
pos³ów od wyborców, a wi¹¿e ich z partyjnymi ugrupowaniami. Proporcjonalna ordynacja wyborcza, a za
ni¹ nasza konstytucja zupe³nie uniemo¿liwia wyborcom odwo³anie skompromitowanego polityka, a przez
to sprzyja partyjnej korupcji niszcz¹cej nasz wspania³y kraj  Polskê.
Proporcjonalna ordynacja niszczy ekonomicznie
kraj, a zw³aszcza jego dalsze prowincje, jak na przyk³ad K³odzko czy Now¹ Rudê, rodz¹c w nich biedê.
Pozbawia lokalne spo³ecznoci, szczególnie samorz¹dy gminne i powiatowe, wp³ywu na swoich parlamentarzystów. Sprzyja centralizacji ekonomicznej kraju,
poprzez niezdrowe mechanizmy rozpraszaj¹ce wp³yw
polityczny i odpowiedzialnoæ, prowadzi do koalicyjnych, a zatem s³abych i nie odpowiadaj¹cych za nic
rz¹dów.
Stwierdzamy z ca³¹ moc¹, i¿ w naszym najg³êbszym przekonaniu proporcjonalna ordynacja wyborcza jest tak istotn¹ wad¹ ustrojow¹ Polski, i¿ mo¿na j¹
tylko porównaæ z niszcz¹c¹ kraj naszych ojców zasad¹ liberum veto, które 200 lat temu doprowadzi³o do
katastrofy politycznej Polski. Dlatego w rocznicê wielkiego dzie³a Konstytucji 3 Maja domagamy siê tak,
jak wtedy, w wielkiej Konstytucji 3 Maja, która odrzuci³a zgubne liberum veto, odrzucenia proporcjonal-

nej ordynacji i wprowadzenia prostego i czytelnego
dla wszystkich systemu wyborczego  Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych  stanowi¹cego
g³ówny instrument spo³ecznej i gospodarczej stabilizacji czo³owych krajów wiata: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, W³och, Kanady, Japonii. Zasada ta zosta³a wprowadzona nawet u naszego wschodniego s¹siada, w Rosji w 50% okrêgów.
Polsce nale¿y siê miejsce wród najlepszych krajów wiata, za obowi¹zkiem ka¿dego polskiego patrioty jest d¹¿enie do tego celu. Jestemy g³êboko przekonani, ¿e najistotniejsz¹ przeszkod¹ na tej drodze s¹,
jak 209 lat temu, wady ustroju Rzeczypospolitej. Nawo³ujemy zatem do ich usuniêcia i podobnie, jak w
swych do dzi aktualnych opracowaniach, pisa³ wielki Polak  Frycz Modrzewski w: O naprawie Rzeczypospolitej, nawo³ujemy, w imiê pamiêci o dziele
naszych wielkich przodków, do porzucenia partyjnych
egoizmów i oparcia demokratycznego ustroju pañstwa
na interesie i dobru ca³ego Narodu Polskiego.
K³odzko, 14 maja 2000 r.
Szanowni Pañstwo!
Informujemy i¿ Stowarzyszenie na rzecz
zmiany systemu wyborczego Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze ma ju¿ rachunek bankowy, na
który mo¿na wp³acaæ darowizny i sk³adki. Podajemy niniejszym do wiadomoci wszystkich:
Stowarzyszenie na rzecz zmiany systemu wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze
ul. Bia³oskórnicza 3/1
50-134 Wroc³aw
PKO BP SA II o. w Nysie
10203730-706638-270-1
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