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Ordynacja jak niepodleg³oæ. Poparcie od lorda Normana Lamonta.
Aleksander So³¿enicyn i W³adymir Bukowski zwolennikami JOW.
Skar¿ymy siê Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Listopad 2000 r.

BIULETYN
INFORMACYJNY
Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych

Nysa bis
IV Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa na
temat Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych pod
has³em: Pose³ z ka¿dego powiatu, odbywaj¹ca siê
w Nysie od pi¹tku 22 wrzenia, do niedzieli 24, by³a
ze wszech miar inna od spotkañ poprzednich. Odbywa³a siê równolegle z prawyborami prezydenckimi,
które spowodowa³y, ¿e to l¹skie miasto prze¿ywa³o
najazd wszelkich licz¹cych siê w Polsce si³ politycznych i medialnych. Stworzy³o to nam zupe³nie wyj¹tkow¹ okazjê do rozpropagowania idei JOW.
Przez niewielk¹ salê konferencyjn¹ w ci¹gu tych
trzech dni przewinê³a siê wiêkszoæ pretendentów do
najwy¿szego urzêdu w pañstwie. Nie bez satysfakcji
podkreliæ nale¿y, i¿ nasz obywatelski ruch okrzep³
na tyle, ¿e nie mo¿na go ju¿ zignorowaæ i zamilczeæ.
Jestemy widoczni i  mimo ¿e nie cieszymy siê
szczególnym zainteresowaniem mediów  nasz g³os, toutes proportions gardées, musi byæ brany pod
uwagê.
Dla porz¹dku wymieñmy 
konferencjê odwiedzili: Jan Olszewski, Dariusz Grabowski, Janusz Korwin-Mikke, Jan £opuszañski, Andrzej Lepper, Bogdan Paw³owski.
Wszyscy zadeklarowali poparcie dla
JOW, choæ niektórzy, jak KorwinMikke i £opuszañski, z zastrze¿eniami. Szczególnie silnego i  mo¿na uznaæ  nie jedynie koniunkturalnego poparcia udzieli³ prem. Jan
Olszewski, który czu³ siê tak dobrze
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Marian Hemar

Odpowied
Nikt z nas z Ojczyzn¹ umów nie zawiera³.
Z nikim J¹ pacta nie wi¹¿¹ conventa,
Jak mu ¿yæ przyjdzie, jak bêdzie umiera³,
¯e go dostrze¿e w t³umie, ¿e spamiêta.
¯e  choæ spónionej  nie cofnie bu³awy
Odchodz¹cemu. Niesytemu s³awy.
Nie przyrzeka³a oszczêdzaæ goryczy,
Ani ¿e s³odkim bêdzie karmiæ chlebem,
Ani ¿e ³zy, czy zas³ugi policzy
I krzyk dos³yszy pod wysokim niebem.
Niczyje do Niej nie dotr¹ pretensje
O wolnoæ, równoæ, o ³upy i pensje.
Jednakie wiano, ³aska Jej jednaka
Z³o¿y³a w ka¿dej ko³ysce dzieciêcej
Muniêciem wiêtych warg: miano Polaka...
(Z tomu Wiersze przedwojenne  1938)
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Nysa bis
na naszej konferencji, ¿e po spe³nieniu swoich obowi¹zków kandydata, powróci³ na salê i bra³ udzia³
w trwaj¹cych obradach. Andrzej Olechowski, który na
konferencjê wydelegowa³ swego przedstawiciela,
w przes³anym licie tak¿e wyrazi³ poparcie dla idei
JOW. Przypomnijmy, ¿e wczeniej, jeszcze w czasie
spotkania k³odzkiego, za JOW zdecydowanie opowiedzia³ siê gen. Tadeusz Wilecki. Jako równie znacz¹ce,
co deklaracje wymienionych kandydatów, odczytaæ
nale¿y zignorowanie konferencji przez uznawanych za
g³ównych konkurentów do urzêdu prezydenta  Mariana Krzaklewskiego i Aleksandra Kwaniewskiego.
W konferencji aktywnie uczestniczy³ równie¿
Micha³ Drozdek  przedstawiciel Marsza³ka Sejmu
Macieja P³a¿yñskiego, który w specjalnym licie do
uczestników konferencji wyrazi³ swoje poparcie dla
JOW.
Zupe³nie wyj¹tkow¹ aktywnoci¹ wykaza³ siê
burmistrz Nysy Janusz Sanocki, który by³ gospodarzem relacjonowanych w ca³ym kraju prawyborów,
udziela³ wywiadów telewizyjnych i prasowych, a jednoczenie doprowadzi³ do sprawnego przebiegu konferencji, i  o dziwo  znalaz³ jeszcze czas, by w niej
uczestniczyæ. Majstersztyk organizacji!
Ca³a konferencja t³umaczona by³a symultanicznie na jêzyk angielski, a to ze wzglêdu na udzia³ w niej
trójki sympatycznych goci ze Szwajcarii, przedstawicieli ruchu Mut zur Ethik. Ugrupowanie to (w którego spotkaniu w sierpniu bra³ udzia³ prof. Jerzy Przystawa), powo³ane do ¿ycia przez psychologów i socjologów, skupia rodowiska zainteresowane przywo³ywaniem postaw etycznych w zachowaniach spo³ecznych. St¹d bierze siê ideowa bliskoæ polskiemu ruchowi JOW. Nat³ok wra¿eñ z samego spotkania, a tak¿e

wydarzeñ w miecie, egzotyka naszego kraju (oraz 
nie kryjmy  u³omnoæ przek³adu) powodowaæ musia³y u szwajcarskich uczestników pewien szok. Jak
póniej przyznali, najwiêksze wra¿enie zrobi³ na nich
jednak panel, w którym poszczególne osoby prezentowa³y dzia³ania na rzecz JOW w swoich rodowiskach. Przejawy takiej obywatelskiej aktywnoci odebrali jako rzecz sobie znan¹ i godn¹ uznania.
W konferencji wziê³o udzia³ 80 osób z Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, Szczecina, Opola, Wieruszowa, Kocierzyny, Gdañska, Sierpca, Lubina, K³odzka, Poznania, Leszna i Nysy. Z radoci¹ witamy zaanga¿owanie siê w nasz ruch rodowisk kombatanckich,
depozytariuszy idei niepodleg³ociowej, wypróbowanych w walce i podziemnym oporze.
Wród wieloci tematów poruszanych w trakcie
spotkania wymieniæ trzeba narastanie korupcji w systemie politycznym Polski  jeden ze skutków utrzymywania ordynacji proporcjonalnej. Temat ten 
wywo³any przez Juliê Piterê na pocz¹tku konferencji
 wraca³ w wyst¹pieniach wielu mówców. Pewnym
echem powróci³ te¿ w doniesieniach prasowych ostatnich tygodni. Praprzyczyna z³a: ordynacja wyborcza,
nie jest na ogó³ jednak dostrzegana.
Swoje ciep³e, sympatyczne wyst¹pienie zamykaj¹ce konferencjê prof. Andrzej Czachor zakoñczy³
s³owami: Gdy trudzi³em siê, dawno temu, nad prac¹
doktorsk¹, niepewny swego, zniechêcony, profesor
Maciej Suffczyñski powiedzia³ mi co wa¿nego. «Nie
ustawaæ, proszê pamiêtaæ, nie wolno ustawaæ». Tego
staram siê trzymaæ do tej pory, i to dedykujê wszystkim w tej sali. Mo¿na zedrzeæ ten kaganiec  zmieniæ ordynacjê. Zrobimy to.
Nastêpna, pi¹ta ju¿ konferencja odbêdzie siê
w Ciechocinku.

Tomasz Kamierski o konferencji w Feldkirchu
Na pocz¹tku wrzenia br. przebywa³em w piêknej
Tybindze (Tübingen) pod Stuttgartem na elektronicznej konferencji naukowej Forum for Design Languages. Na dzieñ
przed rozpoczêciem mojej konferencji, w niedzielê 3 wrzenia, odby³em wycieczkê z Tybingi do Feldkirch w Austrii.
W Feldkirchu odbywa³a siê w tym czasie zupe³nie inna konferencja. Nosi³a ona nazwê Mut zur Ethik  Gemeinsam in
die Zukunft aber in Freiheit und Wuerde (Odwaga zajêcia
etycznej postawy  Wspólna praca dla przysz³oci, ale
w wolnoci i godnoci).
Do Feldkirchu pojecha³em, aby wesprzeæ Jerzego
Przystawê, który wyg³asza³ tam referat o wp³ywie prawa
wyborczego na wychowanie m³odego pokolenia i na zdrowie demokratycznego ustroju. Wyst¹pienie prof. Przystawy w dyskusji jeszcze przed formalnym wyg³oszeniem jego
referatu zosta³o przyjête z tak wielkim zainteresowaniem,
¿e w czasie niedzielnego obiadu zorganizowano poza pro-
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gramem specjalny wyk³ad na temat systemu konstytucyjnego pobliskiej Szwajcarii.
Argumenty Przystawy przeciw proporcjonalnej reprezentacji i za jednomandatowymi okrêgami wyborczymi zosta³y bardzo silnie poparte przez obecnych na konferencji
Brytyjczyków: Lorda Normana Lamonta, by³ego Kanclerza Skarbu w rz¹dzie Thatcher oraz znanego politologa,
komentatora i wspó³pracownika londyñskiego The Times,
dr Johna Laughlanda. Opinie obu Brytyjczyków by³y przemylane, wsparte rzeteln¹ wiedz¹ oraz dowiadczeniem
wieloletniej dyskusji publicznej na ten temat w Wielkiej
Brytanii. W¹tek jednomandatowych okrêgów wyborczych
na konferencji w Feldkirchu opiszê osobno. Poprzestanê na
razie na wyra¿eniu wielkiej radoci, ¿e Ruch na Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych w Polsce nie tylko
nabiera coraz wiêkszego rozmachu, ale zyskuje coraz potê¿niejszych sojuszników.

Lord Norman Lamont
do uczestników konferencji w Nysie
(Na rêce prof. Tomasza Kamierskiego)

Pragnê Was zapewniæ o moim poparciu dla kampanii o wprowadzenie prostego systemu wiêkszociowego w polskich wyborach parlamentarnych. Mocno
wierzê w to, ¿e brytyjski system jednomandatowych
okrêgów wyborczych pierwszy na mecie jest systemem
najlepszym. Daje on wyborcom jasny wybór, zwi¹zek
z konkretn¹ osob¹ i konkretnym pos³em, jest te¿ zwi¹zany z konkretnym miejscem. G³os wyborcy ma istotne znaczenie a nie jest tylko drobnym u³amkiem abstrakcyjnej liczby. Ponadto system proporcjonalny, powoduje fragmentacjê sceny politycznej i w ten sposób
sk³ania do ekstremizmu i radykalizmu, gdy¿ zmusza
partie polityczne do ostrego zarysowywania ró¿nic

pomiêdzy nimi. W¹tpiê, ¿eby Hitler móg³ kiedykolwiek dojæ do w³adzy w warunkach systemu brytyjskiego. W istocie, brytyjski system wyborczy by³ jedn¹ z przyczyn, dla których ani faszyci ani komunici
nie uzyskali znacz¹cego poparcia w wyborach jakie
mia³y miejsce pomiêdzy I a II wojn¹ wiatow¹.
¯ycz¹c Wam wszystkiego dobrego,
Lord Norman Lamont
b. Minister Finansów Wielkiej Brytanii
22 wrzenia 2000

Ordynacja jak niepodleg³oæ
Dok³adnie w tydzieñ od 82. Rocznicy Niepodleg³oci, 18 listopada, zbieramy siê w Ciechocinku, na V
Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³
z ka¿dego powiatu, aby wyjaniæ sobie i innym, ¿e
bez wprowadzenia JOW, niepodleg³oæ i suwerennoæ
Rzeczypospolitej pozostanie nadal tylko ide¹  marzeniem, a nie polityczn¹ rzeczywistoci¹ odzyskanego Pañstwa Polskiego. Historycznie ukszta³towana
idea niepodleg³oci Polski jest nierozerwalnie zwi¹zana z podmiotowoci¹ narodu polskiego, a suwerennoæ by³a i jest rozumiana jako sytuacja, w której suwerenem jest naród, a nie jakikolwiek dyktator czy
rz¹dy takiej czy innej oligarchii.
Ruch Obywatelski na Rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych, który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ na prze³omie lat 1992/1993, od pocz¹tku wi¹¿e
sprawê postulatu JOW z warunkiem koniecznym do
odzyskania przez Polaków suwerennoci, do bycia
gospodarzami w swoim kraju. Tak siê bowiem sk³ada,
¿e rozwój wypadków w naszej Ojczynie stawia w tej
sprawie zbyt wiele znaków zapytania.
8 padziernika br., podczas Prawyborów Prezydenckich w Nysie zapytano mieszkañców tego miasta
czy s¹ za czy przeciw wprowadzeniu Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych? Odpowied nysian nie
pozostawia w¹tpliwoci: 74% respondentów odpowiedzia³o TAK. Tylko nieca³e 8% by³o przeciwnego zdania. W tym czasie Nysa by³a przepe³niona dziennikarzami i ekipami wszelkich mediów, pomijaj¹c ju¿ samych kandydatów i ich sztaby wyborcze. Jako jednak ¿adna stacja telewizyjna ani radiowa, ani jedna

z gazet czy periodyków centralnych, nie uwa¿a³a za
stosowne, aby o tym zaskakuj¹cym wyniku poinformowaæ! Piszemy zaskakuj¹cym, gdy¿ zupe³nie co
innego wpisano do Konstytucji Rzeczypospolitej,
a przecie¿ konstytucja powinna chyba odpowiadaæ
temu czego oczekuje wiêkszoæ Polaków? Sprawa ta
pozwala nam postawiæ pytanie: czyje s¹ i komu s³u¿¹
media publiczne w Polsce? Pytanie to jest tym bardziej zasadne, ¿e na nasz¹ skargê w tej sprawie, skierowan¹ do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do
dnia dzisiejszego nie nadesz³a jakakolwiek odpowied,
a przecie¿, wydawa³oby siê, zobowi¹zuje j¹ do tego
Kodeks Postêpowania Administracyjnego?
Jedziemy wiêc do Ciechocinka nie tylko utwierdzeni w przekonaniu, ¿e sprawa JOW jest spraw¹ dzisiaj dla Polski najwa¿niejsz¹, ale tak¿e w tym, ¿e sprawê tê popiera wiêkszoæ Polaków. Ta wiêkszoæ Polaków pozbawiona zosta³a prawa do zabrania g³osu
w najwa¿niejszych dla nich sprawach w rodkach publicznego przekazu, które, z mocy prawa, maj¹ obowi¹zek im s³u¿yæ. Jest naszym zadaniem i wyzwaniem
doprowadziæ do tego, ¿eby to prawo odzyskaæ, ¿eby
sprawa naszych praw wyborczych, sprawa ordynacji
wyborczej, mog³a byæ otwarcie, publicznie, dyskutowana tam gdzie jest na to miejsce: przede wszystkim
w telewizji publicznej i w programach Polskiego Radia. Liczymy te¿ na to, ¿e politycy, którzy, tak jak wiêkszoæ kandydatów do Urzêdu Prezydenta, deklarowali poparcie dla idei JOW, wyka¿¹ teraz czynem, ¿e nie
by³y to deklaracje go³os³owne.
n
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Kronika Ruchu
pomiêdzy IV i V
Konferencj¹
21 wrzenia 2000. Leszno. Z inicjatywy
gen. dyw. dr Tadeusza Jauera, w Klubie Oficerskim w Lesznie, odby³o siê spotkanie Stowarzyszenia Emerytowanych Wojskowych
Zawodowych z cz³onkami Zarz¹du Stowarzyszenia JOW Jerzym Gieysztorem i Jerzym Przystaw¹. Zebrani zadeklarowali jednomylne poparcie dla Ruchu na rzecz JOW.
22 wrzenia 2000. Nysa. W Domu Metalowca rozpoczyna obrady IV Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu. Konferencjê otwiera wyst¹pienie prof. Antoniego Kamiñskiego, a Centrum
im. Adama Smitha przedstawia now¹ (znakomit¹!) broszurê Antoniego Kamiñskiego
Dwa systemy  dwie ordynacje. Po prof.
Kamiñskim wystêpuje Prezes CAS dr Andrzej Sadowski oraz p. Julia Pitera. W konferencji uczestnicz¹ przedstawiciele Grupy Roboczej Mut zur Ethik z Zurychu, dr EvaMaria Foellmer, dr Erika Voegeli i p. Urs Graf.
23 wrzenia 2000. Nysa. W 2. dniu Konferencji wystêpuj¹ kandydaci do Urzêdu Prezydenta RP: Dariusz Grabowski, Janusz
Korwin-Mikke, Andrzej Lepper, Jan £opuszañski, Jan Olszewski, Bogdan Paw³owski oraz przedstawiciel Sztabu Wyborczego Andrzeja Olechowskiego. Wszyscy deklaruj¹ poparcie dla sprawy JOW.
24 wrzenia 2000. Nysa. W lokalach wyborczych prareferendum prezydenckiego,
Orodek Badañ Wyborczych przeprowadza
sonda¿ na temat stosunku wyborców do
propozycji wprowadzenia JOW. 73,81% wyborców deklaruje poparcie dla JOW!
28 wrzenia 2000. Nysa. Koordynatorzy
Krajowi Ruchu wystêpuj¹ do kandydatów na
Urz¹d Prezydenta, którzy zadeklarowali poparcie dla JOW, o zawarcie sojuszu wyborczego, w oparciu o wyniki prawyborów
w Nysie.
28 wrzenia 2000. Wroc³aw. Konferencja
prasowa w Biurze Ruchu przy ul. Bia³oskórniczej 3/1. Uczestnicz¹ dziennikarze wszystkich g³ównych dzienników dolnol¹skich:
Gazety Wyborczej (Dolnol¹skiej), S³owa
Polskiego, Gazety Wroc³awskiej, Wieczoru Wroc³awia oraz Polskiego Radia.
29 wrzenia 2000. Wroc³aw. S³owo Polskie i Gazeta Wroc³awska zamieszczaj¹
obszerne i rzetelne informacje o Konferencji w Nysie i Ruchu JOW.
7 padziernika 2000. Warszawa. Konstruktor ostatniej reformy administracyjnej prof.
Micha³ Kulesza w artykule pt. Wybory wiêkszociowe zamieszczonym w tygodniku
Wspólnota owiadcza: Jestem zwolennikiem ordynacji wiêkszociowej i bezporednich wyborów w okrêgach jednomandatowych.
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Do PT Kandydatów na Urz¹d Prezydenta RP:

Dariusza Grabowskiego, Janusza Korwin-Mikkego,
Andrzeja Leppera, Jana Olszewskiego, Tadeusza Wileckiego
Wielce Szanowni Panowie,
Prosimy o wybaczenie, ¿e ponownie zwracamy siê do Panów z t¹
sam¹ inicjatyw¹, któr¹ wysunêlimy na
IV Konferencji Samorz¹dowej Pose³
z ka¿dego powiatu w Nysie. Na konferencji zadeklarowalicie Panowie
poparcie dla propozycji politycznej,
jak¹ jest JOW. Kiedy tê propozycjê wysuwalimy, nie wiedzielimy jeszcze,
jaki bêdzie wynik sonda¿u, przeprowadzonego w czasie prawyborów prezydenckich. Dzisiaj ju¿ ten wynik znamy: 73,81% ankietowanych wypowiedzia³o siê za poparciem dla JOW, tylko nieca³e 7% by³o przeciw. Sonda¿ ten
by³ przeprowadzony prawid³owo: ka¿dy dziesi¹ty wyborca by³ proszony
o odpowied na postawione mu pytania.
3/4 wyborców popar³o tê propozycjê polityczn¹ i ustrojow¹, pomimo
¿e, jak Panowie doskonale wiecie, media publiczne s¹ ca³kowicie i szczelnie
zamkniête na sprawê ordynacji wyborczej. To powinno nas przekonaæ, jaki
potencja³ mog³aby wyzwoliæ kampania
prowadzona w oparciu o ten w³anie
postulat, nie zaciemniona szumem informacyjnym, nie przyt³umiona litani¹
innych postulatów i dobrych ¿yczeñ,
które nie wiadomo jak nale¿a³oby realizowaæ? Ws³uchujemy siê uwa¿nie
w Wasze programy reklamowe i wydaje nam siê, ¿e programy te, poza
aspektem personalnym, a wiêc prezentacj¹ ró¿nych twarzy i gorszej lub lepszej muzyczki i obrazków, nie ró¿ni¹
siê wiele od tych, które pokazuj¹ tzw.
g³ówni kandydaci do Urzêdu Prezydenta. Wszyscy apeluj¹ do emerytów, rencistów, wszyscy troszcz¹ siê o g³odne
dzieci, o rolników, o edukacjê, o bezpieczeñstwo i przedsiêbiorców. W ten
sposób nie wiele mo¿na zwojowaæ, bo
tych dobrych ¿yczeñ ma³o kto s³ucha,
a widzowie rozgl¹daj¹ siê raczej za
wychwytywaniem Waszych potkniêæ
i niedoróbek ni¿ uzyskuj¹ natchnienie
do g³osowania na Was. wiadcz¹
o tym, niestety, wyniki kolejnych sonda¿y wyborczych, wiadcz¹ o tym wyniki prawyborów w Nysie.
Zwracamy siê do Was z apelem:
spróbujcie zagraæ inaczej! Zosta³o
Wam jeszcze sporo czasu antenowego
do wykorzystania, spróbujcie zrobiæ
co niekonwencjonalnego, co ka¿demu
z Was mo¿e tylko przynieæ korzyci
polityczne. Nie macie nic do stracenia,

bo Wasze notowania lokuj¹ Was poza
prawdziw¹ konkurencj¹ i ¿aden z Was,
graj¹c tak jak dot¹d, nie wiele ugra.
Zawrzyjcie sojusz w oparciu o postulat, który gotowych jest poprzeæ 3/4
Polaków: po³¹czcie Wasze spoty i czasy w sprawie JOW! To nie jest takie
wa¿ne, na którego z Was postawicie
w takiej kampanii. Przy po³¹czeniu wysi³ków macie szansê na uzyskanie dobrego wyniku wyborczego, oka¿ecie
siê politykami, którzy potrafi¹ przedk³adaæ dobro kraju nad osobiste ambicje polityczne, uzyskacie dobry punkt
wyjcia do szerszego sojuszu w wyborach parlamentarnych. Ka¿dy z Panów
posiada inn¹ specjalizacjê i reprezentuje nieco inny elektorat. Ta ró¿norodnoæ, przy po³¹czeniu w takim sojuszu, stanowi³aby Wasz dodatkowy atut.
Gdybycie Panowie byli gotowi
na przyjêcie tej propozycji, to prosimy
o wziêcie pod rozwagê nastêpuj¹cych
uwag odnonie prowadzenia dalszej
kampanii w mediach.
Powinnicie zrezygnowaæ z tych
spotów telewizyjnych i radiowych,
z tych standardowych programów wyborczych, które Wam przygotowano.
S¹ one, prawie bez wyj¹tku, nienadzwyczajne, by nie powiedzieæ z³e i nie
przynios¹ one ¿adnego zysku. Ten czas
antenowy powinnicie wykorzystaæ do
prezentacji zawartego sojuszu i idei
JOW. Powinnicie albo sami wyst¹piæ,
osobicie, na ¿ywo przed kamerami,
albo pos³u¿yæ siê ludmi, którzy s¹
w stanie w Waszym imieniu dobrze siê
zaprezentowaæ. Ka¿dy z Was potrafi
wyst¹piæ przed kamer¹. Jeli Wasze
wyst¹pienia ograniczycie do tego jednego postulatu, potraficie to uczyniæ
a vista, spontanicznie i ludzie zobacz¹,
¿e nie maj¹ do czynienia z lepszymi czy
gorszymi aktorami, recytuj¹cymi lepiej
lub gorzej napisane przez kogo role,
ale z autentycznymi ludmi, którzy
maj¹ im co wa¿nego do przekazania.
Jestemy przekonani, ¿e taka kampania przyniesie du¿o wiêcej po¿ytku, ni¿
to czym dysponujecie w tej chwili.
Z ca³ym nale¿nym Panom szacunkiem,
Wasi wyborcy, którzy nie wiedz¹ dzisiaj, na którego z Was oddaæ g³os,
Janusz Sanocki
Jerzy Przystawa
Nysa, 28 wrzenia 2000

Nysa, 26 wrzenia 2000

Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 9
01-015 Warszawa

Skarga

na dzia³alnoæ radia i telewizji publicznej
W imieniu Ruchu Obywatelskiego na
Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych sk³adamy skargê na dzia³alnoæ
radia i telewizji publicznej w Polsce, które
od lat ignoruj¹ i pomijaj¹ milczeniem dzia³alnoæ naszego Ruchu, w którym uczestnicz¹ setki tysiêcy obywateli polskich, który cieszy siê poparciem wiêkszoci kandydatów do Urzêdu Prezydenta RP, poparciem Marsza³ka Sejmu, i który zebra³ ju¿
ponad 100 tysiêcy podpisów domagaj¹cych
siê referendum w tej fundamentalnej dla
ustroju pañstwa sprawie. Podleg³e Radzie
rodki masowego przekazu w Polsce ignoruj¹ ca³kowicie wyrane zapisy Ustawy
o Radiofonii i Telewizji z dnia 29 grudnia
1992, w szczególnoci zapisy art. 21 ust. 2
pkt. 2, 3 i 4 tej Ustawy.
Domagamy siê od Krajowej Rady podjêcia kroków, które doprowadz¹ do skorygowania tej szkodz¹cej rozwojowi spo³eczeñstwa obywatelskiego praktyki i do
udzielenia g³osu przedstawicielom naszego
Ruchu na falach telewizji publicznej i radia.
Uzasadnienie
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych od kilku
lat gromadzi podpisy obywateli Rzeczypospolitej domagaj¹cych siê referendum
w sprawie zmiany systemu wyborczego
w Polsce i wprowadzenia ordynacji z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi takiej, jaka obowi¹zuje w najwy¿ej rozwiniêtych demokracjach (...). Pod tym ¿¹daniem podpisa³o siê ju¿ stu kilkudziesiêciu
tysiêcy obywateli. Do ¿¹dania tego przy³¹czy³y siê, w oficjalnych uchwa³ach, dziesi¹tki rad gminnych, powiatowych, a nawet sejmików wojewódzkich. Przy³¹czy³o
siê do naszego Ruchu szereg ogólnopolskich organizacji spo³ecznych. Przedstawiciele Ruchu odbyli setki spotkañ na terenie ca³ego kraju, zwo³ali dziesi¹tki konferencji prasowych. Tylko w ci¹gu ostatniego roku odby³y siê 4 ogólnopolskie konferencje samorz¹dowe pod has³em „Pose³
z ka¿dego powiatu”, w których udzia³ wziêli
przedstawiciele dziesi¹tków samorz¹dów
terytorialnych, prezydenci i burmistrzowie
miast, wójtowie gmin, profesorowie polskich uczelni, gocie z zagranicy. Poparcia
naszym dzia³aniom udzieli³ oficjalnie Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
autorytety moralne, jak np. zmarli niedawno Redaktor Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziñski. Przedstawiciele Ruchu
przygotowali i przedstawili Sejmowi gotowy projekt ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi.
Wszystkie te dzia³ania Ruchu s¹ ca³kowicie ignorowane i przemilczane przez

pañstwow¹ telewizjê i radia publiczne. Na
falach tych mediów nie odby³a siê ani jedna powa¿na rozmowa na ten temat, nie znalaz³o siê miejsce dla ani jednej audycji radiowej czy telewizyjnej, w których dzia³acze Ruchu mogliby, w rozs¹dnym czasie antenowym, przedstawiæ swój pogl¹d na tê
fundamentaln¹ dla demokracji sprawê.
Szczególnie wymownym i oburzaj¹cym
przyk³adem manipulatorskiej, sprzecznej
z zapisami ustawowymi dzia³alnoci mediów publicznych jest zachowanie siê tych
instytucji w zwi¹zku z prawyborami prezydenckimi w Nysie i odbywaj¹c¹ siê tam
IV Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ Samorz¹dow¹ „Pose³ z ka¿dego powiatu”.
Organizatorzy tej Konferencji zwrócili
siê do wszystkich kandydatów na Urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej z prob¹ o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie
ordynacji wyborczej do Sejmu. (...) SIEDMIU z nich odpowiedzia³o pozytywnie na
nasze zaproszenie, stawili siê przed uczestnikami konferencji, ale przede wszystkim
OPOWIEDZIELI SIÊ JEDNOZNACZNIE ZA ZMIAN¥ ORDYNACJI WYBORCZEJ i wprowadzeniem ordynacji
wiêkszociowej. (...) Ósmy kandydat, gen.
Tadeusz Wilecki, w swojej kampanii wyborczej równie¿ zdecydowanie wypowiada siê na rzecz jednomandatowych okrêgów wyborczych.
Publiczne media zignorowa³y ten donios³y fakt, w ¿adnym z nich nie znalaz³a
siê najmniejsza nawet wzmianka o konferencji i wyst¹pieniu na niej kandydatów do
Urzêdu Prezydenta, ani o ich stanowisku
w tej najwa¿niejszej sprawie.
Faktem, byæ mo¿e nawet jeszcze bardziej oburzaj¹cym, jest ten, ¿e media publiczne pominê³y milczeniem, i¿ podczas
prawyborów w Nysie przedstawiciele OBW
przeprowadzili ankietê, w której pytali
uczestnicz¹cych w wyborach o ich stanowisko w sprawie jednomandatowych okrêgów wyborczych. (...) 73,8% badanych wypowiedzia³o siê za wprowadzeniem takiej
ordynacji w Polsce!
Wszystkie te, przyk³adowo wybrane,
fakty sk³aniaj¹ nas do postawienia pytania:
komu s³u¿¹ publiczna radiofonia i telewizja w Polsce i czy w³aciwie wype³niaj¹
one na³o¿one na nie obowi¹zki ustawowe?
Domagamy siê bezzw³ocznej interwencji Krajowej Rady w tej sprawie i do odblokowania publicznych rodków masowego przekazu, jak dot¹d zamkniêtych dla tej
fundamentalnej ustrojowej problematyki.
Koordynatorzy Krajowi Ruchu:
Prof. dr hab. Jerzy Przystawa
Mgr in¿. Janusz Sanocki

12 padziernika 2000. Gliwice. W Duszpasterstwie wiata Pracy przy kociele OO.
Redemptorystów, wyk³ad na temat JOW wyg³osi³ Jerzy Przystawa. Przed spotkaniem
prof. Przystawa zosta³ przyjêty na audiencji
przez Prezydenta Gliwic, p. Zygmunta Frankiewicza, sympatyka JOW.
14 padziernika 2000. Warszawa. W tygodniku Najwy¿szy Czas! ukazuje siê du¿y
artyku³ Stanis³awa Michalkiewicza Przed
snem zimowym, który wykazuje, ¿e bez
wprowadzenia JOW w Polsce nigdy nie bêdziemy mieli demokracji, lecz jedynie rz¹dy
skorumpowanej oligarchii.
15 padziernika 2000. Warszawa. III Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Ojczyzna 
Zbiorowy Obowi¹zek podejmuje uchwa³ê
o przyst¹pieniu do Ruchu JOW jako cz³onek stowarzyszony Stowarzyszenia Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze.
21 padziernika 2000. Warszawa. Dziennik Rzeczpospolita publikuje obszerny artyku³ prof. Antoniego Kamiñskiego Paso¿ytniczy uk³ad interesów. Artyku³ przedstawia
kwintesencjê pogl¹dów wyra¿onych w prezentowanej w Nysie broszurze Dwa systemy  dwie ordynacje.
21 padziernika 2000. Kraków. Z inicjatywy dr Kazimierza G³owackiego, w siedzibie
Stowarzyszenia Samorz¹dny Kraków odby³o siê spotkanie burmistrza Janusza Sanockiego i prof. Jerzego Przystawy z przedstawicielami tego Stowarzyszenia, powiêcone zorganizowaniu w Krakowie kolejnej
konferencji JOW. W spotkaniu uczestniczy³
prof. Witold Kie¿un, profesor Wy¿szej Szko³y Organizacji i Zarz¹dzania im. T. Komiñskiego w Warszawie, wiatowej s³awy autorytet w tej dziedzinie, wyk³adaj¹cy od 40 lat
na ró¿nych uniwersytetach zachodnich.
21 padziernika 2000. Kraków. W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego odczyt prof. Witolda Kie¿una pt. Prakseologiczna idea sprawnoci a reforma administracji w Polsce. Profesor przedstawi³
druzgoc¹c¹ krytykê ostatniej reformy administracji w Polsce, og³oszonej jako najwiêkszy sukces reformatorski rz¹du Jerzego
Buzka. Konkluzj¹ referatu by³ postulat wprowadzenia JOW, bez czego prof. Kie¿un nie
widzi sznas prawdziwej i rozumnej reformy
pañstwa polskiego. W spotkaniu wziêli
udzia³ Janusz Sanocki i Jerzy Przystawa.
26 padziernika 2000. Elixhausen k. Salzburga, Austria. Z okazji wiêta Neutralnoci Austrii, na miêdzynarodowej konferencji
zorganizowanej przez Zeit-Fragen Österreich i Europejsk¹ Grupê Robocz¹ Mut zur
Ethik, z wyk³adem pt. Spo³eczeñstwo postkomunistyczne  ³atwy ³up wyst¹pi³ prof.
Jerzy Przystawa.
28 padziernika 2000. Warszawa. Tygodnik
Wspólnota nr 44/55 publikuje tekst Janusza Sanockiego pt.: Kwestia ordynacji (wybieram ordynacjê wiêkszociow¹).
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6 listopada 2000. Wroc³aw. W Du¿ej Sali Fizyki Politechniki Wroc³awskiej, wyk³ad prof. Jerzego Przystawy Oscylator Bagsika: z³amanie parytetu stóp procentowych. Bez wprowadzenia JOW nie wielka jest szansa na wyjanienie i os¹dzenie sprawy rabunku finansów publicznych
pod przykrywk¹ FOZZ czy Art. B.
7 listopada 2000. Warszawa.
W TV1 i TV Polonia, w programie publicystycznym Forum prowadzonym przez Szczepana ¯aryna, z rzeczow¹ i solidn¹ argumentacj¹ na
rzecz koniecznoci zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia JOW
wyst¹pi³ pose³ Jan Olszewski. Propozycja nie zyska³a uznania w oczach
bior¹cych udzia³ w audycji przedstawicieli wiod¹cych si³ politycznych.
7 listopada 2000. Wroc³aw. Z inicjatywy p. Krystyny Przylewicz spotkanie prof. Jerzego Przystawy z uczniami starszych klas Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 8 we Wroc³awiu.
8 listopada 2000. Warszawa. W Instytucie Lotnictwa, z inicjatywy doc.
Marcina Kowalskiego, odby³o siê kolejne zebranie Grupy Warszawskiej
Ruchu JOW. Gen. Tadeusz Jauer poinformowa³, ¿e zamiar przyst¹pienia
do Ruchu JOW zg³asza Zarz¹d Stowarzyszenia Emerytowanych Wojskowych Zawodowych.
10 listopada 2000. Wroc³aw. Z okazji wiêta Niepodleg³oci, z inicjatywy dyr. Henryka Pa³asza, dwa spotkania prof. Jerzego Przystawy ze
studentami Zaocznego Technikum
Mechanicznego we Wroc³awiu.
10 listopada 2000. TVN. Warszawa.
Burmistrz Janusz Sanocki bohaterem mediów! A mo¿e przekona Jerzego Owsiaka do idei JOW i jeszcze Wielka Orkiestra wi¹tecznej
Pomocy zagra nam Marsza Zwyciêskiego JOW?!
11 listopada 2000. Warszawa. Pod
pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego , utworzony z inicjatywy wiatowego Zwi¹zku ¿o³nierzy AK Spo³eczny Komitet Referendum Milenijnego, zbiera podpisy pod ¿¹daniem
referendum, w którym jednym z 12
postulatów jest wprowadzenie JOW.

*

Uwaga! Ka¿dorazowo prezentowana Kronika Ruchu zawiera tylko takie informacje, jakie do
dnia zamkniêcia Biuletynu dotar³y
do Redakcji. Ponawiamy apel
o przesy³anie do nas wszystkich
wiadomoci o dzia³aniach podejmowanych przez uczestników Ruchu pod podane w stopce adresy.

6

Tak wiêc przez trzy kwadranse
mówi³em do nich na pró¿no: o zgubnym wymieraniu narodu i koniecznoci jego ochrony; o zauwa¿alnej wszêdzie obojêtnoci wobec uprawianej
w stolicy polityki  i o s³abej wiêzi
w³adz centralnych z dotkliwymi bol¹czkami kraju; i o samych tych bol¹czkach. A jeszcze bardziej czu³em, ¿e
rzucam s³owa na wiatr, kiedy zacz¹³em mówiæ, i¿ obecny system wybor-

Taki system wyborczy eliminuje
z walki wyborczej ludzi skromnych,
godnych, moralnych, o wysokich walorach duchowych, to znaczy najlepszych w narodzie; takich ludzi rzadko
ujrzymy wród deputowanych (podobnie jak osoby wysoko specjalistycznie
kwalifikowane). A poza tym taki system wyborczy wymaga od ubiegaj¹cego siê o mandat kandydata cech zupe³nie innych ni¿ umiejêtnoæ decydowa-

Aleksander So³¿enicyn

Sfera w³adzy

 nasz parlamentaryzm

Z ksi¹¿ki pt. ROSJA W ZAPACI (Warszawa 1999)

czy nie pozwala wy³oniæ aktywnych si³
narodu, bo naród potrzebny jest partiom politycznym tylko do wrzucania
kartki wyborczej, a wiêc do niczego.
O fatalnym przyjêtym u nas systemie wyborczym mówi³em ju¿ nie raz
 i w wielu wyst¹pieniach publicznych na rozleg³ych obszarach Rosji,
i w moich ordynarnie pociêtych wywiadach w telewizji centralnej. O d³ugotrwa³ej gor¹czce przedwyborczej,
która zaczyna trz¹æ krajem ju¿ na rok
czy na pó³tora roku przed wyborami
 i wszyscy dzia³acze polityczni
i cz³onkowie Dumy, jeli nawet zajmowali siê jakimi sprawami pañstwowymi, to na ten okres o nich zapominaj¹.
I jeszcze, ¿e przy nieuniknionej znacznej wielkoci okrêgów wyborczych
wyborcy nie znaj¹ swoich kandydatów,
a przy systemie partyjnym (g³êboko
nies³uszn¹ zasad¹ jest oddawanie
miejsc  i to po³owy miejsc  partiom) nie znaj¹ nawet nazwisk kandydatów, na których g³osuj¹, których im
potem zechce ³askawie przydzieliæ
centralny komitet partyjny. (Nastawiaj
uszu, swatka wszystko powie). I jak razi
ta nonszalancka maniera samowysuwania kandydata, sprzeczna z rosyjskimi
tradycjami. I to pustos³owie przedwyborczego krasomówstwa, i ³atwoæ,
z jak¹ szafuje siê obietnicami (a ufne
masy jeszcze w nie wiadomo co by
uwierzy³y...).

nia o sprawach pañstwowych, dowiadczenie ¿yciowe, rozs¹dek i odpowiedzialnoæ, jakich wymaga siê od osób
ju¿ wybranych; z samego za³o¿enia wybieramy wiêc nie tych, którzy rzeczywicie s¹ potrzebni.
No có¿, cz³onkostwo w naszych
dumach pañstwowych daje deputowanym  oprócz pe³nej nietykalnoci
nawet ze strony kodeksu karnego 
jeszcze rozliczne inne korzyci pod
wzglêdem statusu i sytuacji materialnej. Cz³onkowie naszej Dumy zatroszczyli siê o nie ju¿ w pierwszych aktach
ustawodawczych. (Kilku deputowanych z Wyboru Rosji próbowa³o protestowaæ przeciwko tym zwiêkszonym
przywilejom, ale umilkli, poddaj¹c siê
wiêkszoci). Rozmaite gazety w ró¿nym czasie donosi³y i o tych uchwalonych ustawach, i o kwotach wyp³acanych deputowanym. W tym punkcie
frakcje nie k³óci³y siê ze sob¹. Ostre
spiêcia wynik³y w sprawie mieszkañ:
przydzielonych sobie moskiewskich
mieszkañ nie chcieli opuciæ (i nie
opucili) cz³onkowie Rady Najwy¿szej;
podobnie pi¹ta Duma nie chcia³a odst¹piæ mieszkañ szóstej; wszyscy
przedstawiciele narodu zamieszkuj¹cego rozleg³e przestrzenie zapragnêli teraz na zawsze zostaæ moskwianami.
Wstyd o tym wszystkim czytaæ,
kiedy siê pamiêta, ¿e w dawnej Rosji
pobory cz³onków Dumy wystarczy³y

im tylko na bardzo skromne ¿ycie,
¿e op³acali oni z nich równie¿ swoje
petersburskie mieszkania (nie maj¹c
prawa do s³u¿bowych) i ¿e nie przys³ugiwa³y im te¿ s³u¿bowe rodki
transportu.
Czy otrzymuj¹c tak wiele z r¹k
w³adzy wykonawczej, mo¿e nasza
w³adza ustawodawcza staæ siê jej
znacz¹c¹ opozycj¹?
A do tego jeszcze przebieg obrad jest zak³ócany obecnoci¹ i poczynaniami frakcji partyjnych: wielu deputowanych musi pamiêtaæ
o tym, ¿e swój ulgowy mandat zawdziêczaj¹ nie mieszkañcom jakiego tam rosyjskiego okrêgu wyborczego, lecz swoim partiom, i ¿e powinni g³osowaæ nie w poczuciu wiêzi z losem owych mieszkañców, lecz
zgodnie z dyrektywami swojej partii
(istnieje nawet odpowiednie s³ówko
na okrelenie tej sytuacji: mandat
imperatywny). Ale parlamentarzystów nale¿¹cych do przeciwnych
obozów  partiê w³adzy i partiê opozycji  ponad wszystkimi frakcyjnymi podzia³ami ³¹czy wspólny interes: pragnie, by zostaæ wybranym
na nastêpn¹ kadencjê i tym sposobem
przed³u¿yæ swoje dostatnie ¿ycie.
Fakt przebywania w jednej wspólnej
du¿ej ³odzi sprawia, ¿e frakcje dokonuj¹ swoich posuniêæ w miarê
ostro¿nie, aby ³odzi nie wywróciæ.
Trudno wyobraziæ sobie powci¹gliw¹ opozycyjn¹ wiêkszoæ ni¿ ta w
obu naszych nieodpowiedzialnych
dumach z ich krêtackimi przewodnicz¹cymi.
System przedstawicielski powinien wyra¿aæ nad samym uchem
w³adzy wyran¹ opiniê narodu, nie
jakich partii czy jakich przypadkowych polityków  opiniê, której
w³adza nie mog³aby zlekcewa¿yæ.
Niepowodzenie w tej sprawie
dum (oraz rz¹du) nie jest przypadkowe: rzeczywisty samorz¹d narodu
(prawdziwa demokracja) stanowi dla
nich gron¹ konkurencjê.
Samorz¹d terytorialny to w³anie ziemstwo, które przed rewolucj¹ nie zd¹¿y³o okrzepn¹æ, a po niej
zosta³o zduszone przez bolszewików
(tak¿e jako konkurencja). Tylko ono
mo¿e daæ narodowi swobodny oddech i stopniowo rozwin¹æ demokratyczne nawyki.

Z listu W³odzimierza Bukowskiego
do Jerzego Przystawy:

Drogi Panie Przystawa,
Ca³kowicie zgadzam siê z Pañsk¹ krytyk¹ systemu proporcjonalnego. Co wiêcej, w roku 1991, w³o¿y³em wiele wysi³ku w przekonywanie
rz¹du rosyjskiego, ¿eby nie wprowadza³ w Rosji ordynacji proporcjonalnej. Niestety, nie ca³kiem mi siê to uda³o. To skoñczona g³upota wprowadzaæ system proporcjonalny w spo³eczeñstwie postkomunistycznym, które
potrzebuje silnego przywództwa, aby móc zrealizowaæ radykalne reformy
jego gospodarczych, ekonomicznych i politycznych struktur. Innym przyk³adem kraju, który bardzo cierpi na tym, ¿e pos³uguje siê ordynacj¹
proporcjonaln¹ jest Izrael. Ka¿dy kraj, który wymaga zdecydowanych i radykalnych zmian, albo który musi ¿yæ w warunkach ekstremalnych, pope³nia fatalny b³¹d decyduj¹c siê na ordynacjê proporcjonaln¹. Tylko
kraje takie, jak Holandia, które w ogóle nie potrzebuj¹ rz¹du, mog¹ sobie pozwoliæ na ordynacjê proporcjonaln¹.
Z najlepszymi ¿yczeniami,
/-/ W³odzimierz Bukowski
Cambridge, 21 wrzenia 2000 r.

List otwarty do uczestników
konferencji Pose³ z ka¿dego powiatu
Wczeniej ju¿ zaplanowane
inne obowi¹zki uniemo¿liwiaj¹ mi
wziêcie udzia³u w dzisiejszej konferencji  bardzo wa¿nej i potrzebnej. Bêdê wdziêczny za przyjêcie
do materia³ów spotkania za³¹czonego tekstu, w którym przedstawiam pogl¹dy ugruntowane ponad
dziesiêcioletni¹, bezporedni¹ praktyk¹ w przebudowie naszego pañstwa.
Ju¿ przed siedmioma laty, widz¹c niebezpieczeñstwa jakie dla
naszego ¿ycia publicznego sprowadza ordynacja proporcjonalna
w obecnej postaci, stara³em siê obudziæ zainteresowanie t¹ problematyk¹ w szerszych krêgach; st¹d zredagowany przeze mnie Apel o referendum w sprawie ordynacji wyborczej z 5 marca 1993 r., który
za³¹czam. Odpowiedzia³o nañ pozytywnie kilkanacie tysiêcy osób,
które koniecznoæ przeprowadzenia reform potwierdzi³y swoim podpisem. Widz¹c tak¿e dzisiaj potrzebê zintensyfikowania walki o jednomandatowe okrêgi wyborcze, je-

dynie ju¿ w referendum upatrujê
najw³aciwszej drogi do tego celu.
W zwi¹zku z tym przekazujê
na rêce Organizatorów dzisiejszej
konferencji zgromadzone dokumenty, w tym podpisy tysiêcy obywateli, wierz¹c, ¿e mog¹ okazaæ siê
przydatne. Nie ukrywam tak¿e, ¿e
mia³em uczucie przegranej, kiedy
to wiosn¹ 1999 r. Parlament przyj¹³ proporcjonaln¹ ordynacjê wyborcz¹ do sejmików i rad wojewódzkich oraz powiêkszy³ znacznie liczbê gmin, w których prowadzi siê obecnie wybory proporcjonalne.
Jestem jednak przekonany, ¿e
rozpoczêty dzisiaj na nowo, wprawdzie nie ostatni, ale z nowym zapasem si³ prowadzony bój, pozwoli
nam w koñcu odetchn¹æ.
/-/ Jerzy Stêpieñ
Sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego
Warszawa, dnia 18 wrzenia 2000 r.
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Nysa, 26 wrzenia 2000
Pan Maciej P³a¿yñski
Marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 6
Warszawa
Wielce Szanowny Panie Marsza³ku,
W imieniu uczestników IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³ z ka¿dego powiatu, która
odby³a siê w Nysie w dniach 22-24 wrzenia 2000, pragniemy gor¹co podziêkowaæ Panu Marsza³kowi za Jego
list z dnia 20 wrzenia. List ten przekaza³ nam i odczyta³ p. dr Micha³ Drozdek.
Jestemy zaszczyceni i zbudowani tym poparciem
Pierwszego Parlamentarzysty Rzeczypospolitej i jestemy przekonani, ¿e ta pomoc ze strony Pana Marsza³ka
posiada wielkie, byæ mo¿e nawet rozstrzygaj¹ce, znaczenie dla rozwoju naszego ruchu obywatelskiego.
Jednoczenie pragniemy poinformowaæ Pana
Marsza³ka, ¿e na nasze zaproszenie, na Konferencji
w Nysie, g³os zabra³o siedmiu kandydatów do Urzêdu
Prezydenta RP. Panowie: Dariusz Grabowski, Janusz
Korwin-Mikke, Andrzej Lepper, Andrzej Olechowski,
Jan Olszewski i Bogdan Paw³owski, w sposób ca³kowicie jednoznaczny opowiedzieli siê po stronie wprowadzenia w Polsce ordynacji z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi. Pan pose³ Jan £opuszañski równie¿
jednoznacznie opowiedzia³ siê na rzecz ordynacji wiêkszociowej, aczkolwiek nie mia³ zdania co do tego czy
powinny to byæ JOW czy te¿ okrêgi wielomandatowe.
Równie¿ pan gen. Tadeusz Wilecki, który nie przyby³
do nas, na spotkaniach przedwyborczych jednoznacznie opowiada siê po stronie JOW. Uwa¿amy, Panie
Marsza³ku, ¿e bez wzglêdu na to, jak ocenialibymy
szanse wyborcze tych kandydatów, nie wolno nam przeoczyæ faktu, ¿e ka¿dy z nich reprezentuje szerokie rzesze Polaków, o czym wiadczy chocia¿by to, i¿ ka¿dy
z nich zebra³ ponad 100 tysiêcy podpisów popieraj¹cych jego kandydaturê.
Drugim, niezwykle wymownym elementem spotkania w Nysie, s¹ wyniki badañ OBOP. Ankieterzy zadali wyborcom pytania dotycz¹ce istotnych spraw publicznych. Jednym z tych pytañ by³o pytanie czy jeste za wprowadzeniem ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi?. Nie podobna

przeoczyæ i nie doceniæ faktu, ¿e 73,8% ankietowanych
odpowiedzia³o pozytywnie! Wynik ten jest zbie¿ny
z tym, który uzyskali ankieterzy sztabu wyborczego dr
Andrzeja Olechowskiego, na podstawie sonda¿u przeprowadzonego przed prawyborami w Nysie. Nieoficjalnie wiemy, ¿e tamten sonda¿ uzyska³ odpowied pozytywn¹ od ponad 80% ankietowanych.
Jest spraw¹ niezmiernie istotn¹ dla oceny sytuacji politycznej w Polsce, ¿e fakty powy¿sze zosta³y
ca³kowicie zignorowane i pominiête milczeniem przez
wszystkie rodki masowego przekazu. Przemilczana
zosta³a i sama konferencja w Nysie, przemilczano jednoznaczne deklaracje kandydatów do Urzêdu Prezydenta RP i pominiêto milczeniem przeprowadzone wyniki
badañ opinii publicznej. Rodzi siê wiêc bulwersuj¹ce
pytanie: komu s³u¿¹ media publiczne w Polsce? Czy
publiczne radia i telewizja publiczna dzia³aj¹ nadal w ramach Ustawy o Radiofonii i Telewizji Publicznej, która
to Ustawa nak³ada na nie obowi¹zek: rzetelnie ukazywaæ ca³¹ ró¿norodnoæ wydarzeñ i zjawisk w kraju i za
granic¹ (art. 21 ust. 2 pkt. 2), sprzyjaæ swobodnemu
kszta³towaniu siê pogl¹dów obywateli oraz formowaniu siê opinii publicznej (art. 21 ust. 2 pkt. 3), umo¿liwiaæ obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie
w ¿yciu publicznym poprzez reprezentowanie zró¿nicowanych pogl¹dów i stanowisk (art. 21 ust. 2 pkt. 3).
W tej sprawie kierujemy skargê do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której kopiê przekazujemy do
wiadomoci Pana Marsza³ka [fragmenty  patrz str. 5].
Jednoczenie mamy przyjemnoæ poinformowaæ
Pana Marsza³ka, ¿e podczas obrad w Nysie zg³oszono
gotowoæ zorganizowania V Konferencji Pose³ z ka¿dego powiatu w Ciechocinku, w dniu 18 listopada br.
Nie potrzebujemy dodawaæ, ¿e by³oby dla nas wielkim
zaszczytem, gdyby Pan Marsza³ek, b¹d Jego przedstawiciel, mogli wzi¹æ w tej konferencji udzia³.
Z wyrazami szacunku i wdziêcznoci,
Koordynatorzy Krajowi Ruchu:
Jerzy Przystawa
Janusz Sanocki
Uniwersytet Wroc³awski
Burmistrz Nysy
W za³¹czeniu:
Skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
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