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ok 2000 by³ rokiem prze³omu w naszej pracy na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okrêgów wyborczych. Przyk³ad Rady Miejskiej Nysy i Jej Burmistrza, sukces
I Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³
z ka¿dego powiatu zainspirowa³ inne samorz¹dy
i zwolenników JOW w ca³ej Polsce. W ci¹gu jednego
roku zorganizowalimy 5 krajowych konferencji. Po
Nysie przysz³o K³odzko, Poznañ, jeszcze raz Nysa
i, ostatnio, Ciechocinek. Powêdrowalimy na Pó³noc.
13 stycznia 2001 konferencja w Szczecinie, na 20
stycznia zapraszamy do Krakowa, potem 17 lutego,
jeszcze raz do Szczecina. 24 lutego wracamy na Po³udnie, tym razem do Tarnowa. Do konferencji w marcu

Dr Jan Pokrywka i burmistrz Janusz Sanocki

szykuje siê Gdañsk. Byæ mo¿e, jeszcze przed Gdañskiem, otworz¹ siê przed Ruchem na Rzecz JOW podwoje Sejmu: na 17 marca konferencjê na Wiejskiej
zapowiada Marsza³ek Sejmu!
Powoli prze³amujemy blokadê w mediach. Zawadiacki i pomys³owy Burmistrz Nysy, u³añsk¹ szar¿¹ zmusi³ niechêtne, i jemu i nam, media ogólnopolskie, do zauwa¿enia problemu JOW. Pewnie, co burmistrz to burmistrz, nie ka¿demu trafia siê wizyta
Marsza³ek Grzekowiak czy konkurencja z Owsiakiem! Ale przecie¿ i inni burmistrzowie maj¹ podobne mo¿liwoci, miejmy nadziejê, ¿e wykorzystaj¹ dowiadczenia Janusza Sanockiego. Jednak¿e nie tylko
burmistrzowie potrafi¹ atakowaæ media: Jan Zwijacz,
Jerzy Gieysztor, Tomek Pompowski, Ania Niedzia³kowska, Kazik G³owacki, Miros³aw Dakowski, Andrzej Czachor, Jan Pokrywka, nasi nowi sojusznicy
w Szczecinie  proszê o wybaczenie innych, nie wymienionych z nazwiska  pokazali, ¿e uparte dr¹¿enie jest w stanie dokonaæ powa¿nego wy³omu. To
wa¿ne dowiadczenie. Powinnimy przy tym mieæ
wiadomoæ, ¿e dziennikarze, jako grupa zawodowa,
nie s¹ zainteresowani obron¹ systemu proporcjonalnego! Stanowi¹ wiêc s³abe, nie przekonane przedmurze tej twierdzy postkomunizmu i socjalizmu.
Przyk³ad Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Francji stanowi argument ciê¿kiego kalibru i nie ³atwo przeciwko niemu oponowaæ bez nara¿enia siê na
miesznoæ. Nie zniechêcajmy siê wiêc, mia³o atakujmy media! Wemy przyk³ad z naszych braci  Czechów: patrzmy jak przed g³osem czeskiej ulicy ustêpuje i wszechpotê¿na, zdawa³oby siê, telewizja, jak
ustêpuje rz¹d i parlament! Powtórzmy za naszym gociem z Sycylii, prof. Marco Mazzamuto: Polacchi!
Sursum corda!.
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Nasza oferta, JOW, oznacza przywrócenie nadziei Polakom, którzy zniechêcili siê do polityki, kiedy zobaczyli co siê sta³o z bohaterami Sierpnia, z tymi,
którzy tak dzielnie spali na styropianie. My nie proponujemy pok³adania nadziei i zaufania w tej czy innej przelotnej gwiedzie telewizorów. Ukazujemy
Polsce drogê wyjcia z impasu, wprowadzenie na scenê publiczn¹ odpowiedzialnoci polityków przed wyborcami, jasne, klarowne, uczciwe wybory, pokazujemy drogê przywrócenia s³owu demokracja jego w³aciwego znaczenia. Nasza oferta nie ma konkurencji.
Poza nami nikt dzisiaj nie proponuje Polsce niczego
sensownego. Nowe  stare twarze, nowe alianse i przegrupowania partyjne nie prowadz¹ do naprawy Rze-

czypospolitej. Trzeba to uparcie powtarzaæ i t³umaczyæ: bo to prawda.
Aby nasze dzia³ania sta³y siê bardziej skuteczne
potrzebne s¹ rodki. Nie zapominajmy o tym. Zachêcamy do zg³oszenia prenumeraty naszego Biuletynu:
20 z³otych pokryje koszt, druku i wysy³ki, kolejnych
4 numerów. Wasza ofiarna prenumerata mo¿e otworzyæ drogê do w³asnego pisma o zasiêgu ogólnopolskim. Takie pismo z pewnoci¹ zwielokrotni³oby skutecznoæ naszej pracy.
Wszystkim naszym przyjacio³om i sojusznikom sk³adamy najlepsze ¿yczenia na Nowy Rok I Nowe Stulecie.
Czerpmy si³ê i radoæ z pracy dla Polski, z przekonania, ¿e
droga, któr¹ obralimy, jest s³uszna i zbawienna.

Jerzy Przystawa

W odpowiedzi na pytania
W korespondencji internetowej pojawi³o siê
szereg pytañ i w¹tpliwoci odnonie perspektyw
naszego Ruchu. Ustosunkowuj¹c siê do tych
pytañ, muszê najpierw sprostowaæ kilka
dezinformacji.
1. Jest prawd¹, ¿e JOW doprowadzi do dwubiegunowej sceny politycznej. NIE JEST PRAWD¥, ¿e
wszystkie mniejsze partie znikn¹ bezpowrotnie z ³aw
sejmowych. Zarówno w Ameryce, jak w Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, w parlamencie zasiadaj¹ reprezentanci innych partii politycznych i kandydaci innych
partii politycznych bior¹ udzia³ w wyborach. Jednak¿e mechanizm JOW bardzo szybko doprowadza do
dwubiegunowej sceny politycznej. Nie ma ¿adnych
przeszkód, aby ró¿ne partie startowa³y w wyborach
i dzia³a³y tak, jak im serce dyktuje. Warunkiem zdobycia przez przedstawicieli tych partii mandatu poselskiego jest zwyciêstwo w swoim okrêgu wyborczym.
Czasem im siê to udaje.
2. We W³oszech W³oska Partia Komunistyczna
i Chrzecijañska Demokracja rozwi¹za³y siê i zesz³y
ze sceny nie dlatego, ¿e takie by³y uwarunkowania
prawne, tylko dlatego, ¿e zrozumia³y i¿ wystêpowanie pod tymi szyldami gwarantuje im klêskê wyborcz¹ w warunkach zmienionej ordynacji. Przyk³adowo,
w audycji Puls Trójki bra³ udzia³ pose³ Dorn, który
od wielu lat ubogaca nasz¹ scenê polityczn¹. Jest to
wrêcz sztandarowy przyk³ad polityka, który funkcjonowaæ mo¿e tylko w warunkach OP, krêc¹c siê w kolejnych koteriach politycznych. Jak wiadomo, pose³
Dorn wszed³ do Sejmu z listy krajowej AWS, bo
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w swoim okrêgu wyborczym zdoby³ zaledwie 1200
g³osów. Zaraz po wyborach przeszed³ do konkurencji
i dzisiaj jest pos³em ugrupowania opozycyjnego wobec AWS. To niczemu, w warunkach OP nie przeszkadza, bo realizuje on politykê AWS w ROP-PC, podobnie jak np. Rokita czy Ujazdowski realizuj¹ politykê UW w AWS. Dlatego w nowych wyborach OP,
AWS (lub UW), jeli przekrocz¹ próg, mog¹ ich znowu, za zas³ugi, przygarn¹æ. Itd., itp. W warunkach JOW
ludzie ci nie maj¹ najmniejszych szans uzyskania mandatu, podobnie jak Jerzy Buzek, Józef Oleksy itp. Partie polityczne chc¹ce zaistnieæ w warunkach JOW
musz¹ siê pozbyæ liderów partyjnych, którzy je kompromituj¹ i gwarantuj¹ pora¿kê wyborcz¹. Niestety,
partie leninowskie  takie, jakie powstaj¹ w warunkach OP  nie posiadaj¹ mechanizmów demokratycznych umo¿liwiaj¹cych im pozbycie siê skompromitowanych polityków. Polityków, których nikt nie popiera. Dlatego w³anie musz¹ siê przekszta³ciæ, zmieniæ nazwê, ale przede wszystkim strukturê wewnêtrzna i sposób funkcjonowania. Nie wymaga tego ¿adne
rozwi¹zanie prawne, tylko zwyk³y pragmatyzm polityczny.
A teraz podejmê próbê odpowiedzi na kanoniczne pytanie KIEDY.
WTEDY, gdy odpowiednio du¿a liczba Polaków
dojdzie do przekonania, ¿e tzw. ordynacja proporcjonalna jest NIEDORZECZNA, SZKODLIWA DLA
POLSKICH INTERESÓW NARODOWYCH, pozbawiaj¹ca nas naszych praw obywatelskich, pozbawiaj¹ca nas suwerennoci narodowej, a daj¹ca nam
zamiast demokracji  atrapê.
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Jerzy Gieysztor

Nie tylko o Ciechocinku
W sobotê, osiemnastego listopada 2000 roku, prawie dok³adnie w trzechsetn¹ rocznicê urodzin
ksiêdza Stanis³awa Konarskiego, obradowa³a w Ciechocinku V Konferencja Samorz¹dowa pod
has³em Pose³ z Ka¿dego Powiatu.
Jej pomys³, organizacja, tempo  godne by³o autorów: Anny Niedzia³kowskiej i Tomasza Pompowskiego, zaskoczyli nawet organizacyjnych wyjadaczy,
zaniepokojonych o brak dowiadczenia m³odych.
A m³odzi przypomnieli, ¿e gor¹ce serca i wiara w s³usznoæ idei to pierwszy warunek sukcesu.
Do orodka Amazonka zje¿d¿ano siê ju¿
w pi¹tkowy wieczór. Narastaj¹ce zainteresowanie
zmian¹ systemu wyborczego potwierdza³ nerwowy artyku³ w Rzeczpospolitej przeciwnika JOW, Klausa
Bachmanna, który wie najlepiej, ¿e w Polsce jest dobrze, tak jak jest. Zamieszczenie w Rzeczpospolitej
tak¿e polemik, z tym wynajêtym zagranicznym specjalist¹ wiadczy³o o zmianie sytuacji wokó³ JOW.
W krótkich odstêpach czasu prof. Antoni Kamiñski
z Warszawy i Barbara Bubula z Krakowa przyzwyczajali czytelników gazety do obecnoci logiki w pisaniu o ordynacji wyborczej. Bo tak siê sk³ada, ¿e dotychczas przeciwnicy JOW od stosowania logiki odzwyczajaj¹. Dobrze wiêc, ¿e Rzeczpospolita zamieci³a i trzeci¹ replikê, prof. Jerzego Przystawy, ujmuj¹c¹ sprawê najszerzej. Ale ta ró¿a mia³a swój kolec.
Jest znamienne, co z tej ostatniej repliki wyciêto.
A miejsca nie brakowa³o, bo rysunek urny wyborczej,
bij¹cy w oczy biel¹ niezadrukowanego papieru zajmuje drugie tyle, co sam tekst (jakie prawdy zaszkodzi³yby czytelnikom, w opinii redakcji Rz. dowiadujemy siê czytaj¹c pe³ny tekst z pogrubieniem usuniêtych fragmentów, zobacz na stronie internetowej:
kalitka.dhs.org).
W takiej atmosferze, salê konferencyjn¹ ciechociñskiej Amazonki zape³ni³o oko³o 300 osób przyby³ych z Pomorza, Kujaw, Warszawy i oczywicie
samego Ciechocinka.
Zaraz po wprowadzaj¹cym wyst¹pieniu prof.
Przystawy (jak zawsze wietnie nawi¹zuj¹cym do aktualnej sytuacji), m³ody uczestnik dziwi³ siê, pytaj¹c;
w jaki sposób naszej suwerennoci zagra¿a³aby zgoda rz¹du, na pilnowanie polskiej granicy wschodniej
przez niemieckich grenzschutzów i celników?. (Takiej zgody polskiego rz¹du nie wykluczy³ w Brukseli
minister spraw wewnêtrznych Marek Biernacki 13 listopada, dwa dni po wiêcie Niepodleg³oci!). Nie tylko to rozpaczliwie naiwne pytanie pokazuje, jak bardzo zamieszano w m³odych umys³ach. Bo w dalszym

ci¹gu dyskusji dowiedzielimy siê, ¿e nasz¹ konferencjê w Ciechocinku poprzedzi³a inna (organizowana
w Warszawie przez rodowiska politycznej euro-poprawnoci, czy jak kto woli euro-komuny), której cele
i atmosferê charakteryzuje nastêpuj¹ce wyst¹pienie.
Otó¿, uczeñ szko³y redniej domaga³ siê tam skasowania w programach szkolnych omawiania utworów
romantycznych, bo one rozbudzaj¹ patriotyzm, co
przeszkadza w integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹!!!
Zatem, czy mo¿na siê dziwiæ nam, uformowanym na nasze szczêcie (a mo¿e nie tylko na nasze)
w mniej zwariowanym wiecie (co za paradoks; by³a
nim PRL), ¿e staramy siê zatrzymaæ demonta¿ naszej
niepodleg³oci, poprzez d¹¿enie do zmiany systemu
wyborczego. Mówili o tym, w dalszym ci¹gu konferencji, znani dzia³acze naszego ruchu: Burmistrz Janusz Sanocki i prof. Miros³aw Dakowski.
Szczególnym akcentem dyskusji by³o patriotyczne wyst¹pienie weterana walki z dwoma wrogami
o niepodleg³oæ Ojczyzny, p³k Antoniego Hedy  Szarego.
Radna Julia Pitera, poinformowa³a, jak warszawska ulica ocenia prawdziwe aspiracje prezydenta Warszawy Paw³a Piskorskiego: metro plus obwodnica,
równa siê omiornica. Tak¿e miejscow¹ spo³ecznoæ
oczekuj¹c¹ rozwi¹zania problemów stopnia wodnego
we W³oc³awku ³¹czy z nami wiadomoæ koniecznoci wprowadzenia JOW. Da³a temu wyraz Deklaracja
Ciechociñska, ¿¹daj¹ca ca³kowicie wiêkszociowego systemu wyborczego dla Polski.
Tego wszystkiego s³ucha³a z uwa¿n¹ aprobat¹
i zainteresowaniem trójka szwajcarskich goci z ruchu Mut zur Ethik (skupiaj¹cego obywateli z wielu
pañstw nie tylko europejskich). Nasi gocie trudzili
siê do Ciechocinka, a¿ z Zurychu, realizuj¹c has³o,
opisuj¹ce now¹, rodz¹c¹ siê rzeczywistoæ: myl¹cy
obywatele pañstw europejskich ³¹czmy siê! Takie
dzia³anie tworzy szansê stworzenia przeciw wagi dla
rz¹dów, ³¹cz¹cych siê coraz bardziej tyle, ¿e ponad
g³owami swoich obywateli.
A ks. Stanis³aw Konarski? Móg³ by byæ dumny;
bo konferencjê w Ciechocinku cechowa³a troska o dobro wspólne, a On zawsze przypomina³, ¿e wiary nie
wolno oddzielaæ od rozumu.
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Kronika Ruchu
pomiêdzy V i VI
Konferencj¹
10 listopada 2000, Warszawa. Dziennik
Rzeczpospolita, publikuje atak na propozycjê JOW  w wykonaniu niemieckiego
dziennikarza, Klausa Bachmanna. Tytu³ artyku³u: Budowanie demokracji na skróty.
16 listopada 2000, Warszawa. Rzeczpospolita drukuje replikê prof. Antoniego
Kamiñskiego na atak Bachmanna. Tytu³ artyku³u: Jak wybieraæ.
17 listopada 2000, Warszawa. Jeszcze jeden tekst w Rzeczpospolitej, polemizuj¹cy z Bachmannem: Barbara Bubula Panom
ju¿ dziêkujemy.
18 listopada 2000, Ciechocinek. V Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu w Centrum Konferencyjnym Amazonka (zob. relacja str. 3)
22 listopada 2000, Warszawa. Rzeczpospolita zamieszcza kolejn¹ polemikê z artyku³em Klausa Bachmanna, tym razem
Jerzego Przystawy, pt.: Przede wszystkim
odpowiedzialnoæ. Redakcja ocenzurowa³a tekst, usuwaj¹c z niego prawie wszystkie
rzeczowe informacje na temat Ruchu JOW,
w szczególnoci o wynikach sonda¿u przeprowadzonego w Nysie, w czasie tzw. prawyborów prezydenckich, kiedy to 74% g³osuj¹cych wypowiedzia³o siê z poparciem dla
JOW, o stanowisku w sprawie JOW, jakie
zajêli publicznie ró¿ni kandydaci do urzêdu
prezydenta itp.
27 listopada 2000, Warszawa. Program III
PR, w audycji Puls Trójki, nadaje 45 minutow¹ dyskusjê na temat JOW. Do studia
zaproszono pos³ów: Wies³awa Kaczmarka
(SLD), Ryszarda Wawryniewicza (AWS)
i Ludwika Dorna (ROP-PC). Pos³owie, oczywicie, zapamiêtale bronili ordynacji proporcjonalnej. Czwartym gociem programu by³
Janusz Sanocki, którego jednak do studia
nie zaproszono i w dyskusji bra³ udzia³ przez
telefon. Tym niemniej to w³anie on nadawa³ ton dyskusji. Do studia dodzwoni³o siê
szereg s³uchaczy, wszyscy, bez wyj¹tku,
poparli stanowisko burmistrza Nysy.
28 listopada 2000, Warszawa. Jako antidotum na g³osy domagaj¹ce siê zmiany systemu wyborczego i wprowadzenia JOW,
Rzeczpospolita publikuje artyku³ redakcyjnego politologa, Janusza A. Majcherka Ordynacja a demokracja. Sednem uczonych
wywodów jest groba, ¿e w wypadku wprowadzenia JOW, postkomuna, a wiêc SLD,
ca³kowicie zdominuje i opanuje polsk¹ scenê polityczn¹ na d³ugie lata! Niestety, Redakcja, najwyraniej przestraszona dopuszczeniem do g³osu zwolenników JOW, ¿adnej polemiki z tym kuriozalnym pogl¹dem
do druku nie dopuci³a. Artyku³y polemiczne prof. Andrzeja Czachora i Jerzego Przystawy wyl¹dowa³y w koszu redakcyjnym.
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W odpowiedzi na pytania
Co to znaczy odpowiednio
du¿a liczba Polaków? Nie wiem.
Mo¿e 100 tysiêcy, mo¿e pó³ miliona, mo¿e wiêcej? To zale¿y od tego
JAKA TO BÊDZIE GRUPA? Czy
to bêd¹ ludzie z inicjatyw¹, pomys³owi i inteligentni, czy to bêd¹ studenci czy gospodynie domowe, ludzie gotowi daæ z siebie co wiêcej
ni¿ tylko akceptacjê dla idei JOW.
Np. ilu ludzi bêdzie wstanie wydaæ
na wprowadzenie JOW, powiedzmy, sumy tak zawrotnej jak 100 z³otych. Albo wsi¹æ w poci¹g czy
autobus i pojechaæ tu lub tam, aby
razem z innymi zamanifestowaæ w
sposób stanowczy poparcie dla JOW.
Jad¹c z Burmistrzem Sanockim
w podró¿ misyjn¹ do Gdañska,
Torunia i Bydgoszczy, wyobra¿alimy sobie, ¿e gdyby jednoczenie
jecha³o w podobn¹ podró¿ misyjn¹  powiedzmy  jeszcze piêæ takich samochodów to JOW wprowadzilibymy w Polsce w ci¹gu kilku miesiêcy. Dlatego uwa¿amy, ¿e
sukces naszego przedsiêwziêcia, to,
w jakim czasie uda siê je zrealizowaæ, to nie jest kwestia takich czy
innych uregulowañ prawnych, ale
tego ilu Polaków jest sk³onnych
podj¹æ razem z nami trud propagowania i mobilizowania naszych
Rodaków do tego zadania. Zamiast
wymylaæ trudnoci prawne zachêcamy do aktywnego w³¹czenia siê
w prace, bez ogl¹dania siê na innych.
Albowiem to ogl¹danie przepisów konstytucyjnych i referendalnych nie wiele jest warte. Lepiej
przypomnieæ sobie podstawowe
fakty z najnowszej historii.
W sierpniu 1980, grupa warszawsko-krakowskich mêdrców,
tzw. ekspertów, na czele z Tadeuszem Mazowieckim i innymi wiat³ymi mê¿ami, wyruszy³a do Gdañska, aby przekonywaæ strajkuj¹cych roboli, ¿e ONI nigdy siê nie
zgodz¹ na wolne zwi¹zki zawodowe! Przecie¿ Sejm, przecie¿ Kon-

stytucja, przecie¿ Zwi¹zek Radziecki! Okaza³o siê, ¿e siê zgodzili!!! Kto by pomyla³?! A znowu, z 12 na 13 grudnia, kiedy ju¿
czo³gi by³y na ulicach, ci sami mêdrcy zastanawiali siê nad sk³adem....
rz¹du tymczasowego! A zaraz potem, nawet taki mêdrzec, jak g³ówny doradca Mazowieckiego, a teraz Buzka, Waldi Kuczyñski, przekonywa³ nas z Pary¿a, ¿e komunizm bêdzie tu trwa³ tak d³ugo jak
rozbiory!
A inni, ¿e komunizmu nie da
siê obaliæ inaczej jak bez wojny
wiatowej. Drodzy Panowie! Nie
damy siê zwariowaæ! Czy¿bycie
ca³kiem na serio uwa¿ali, ¿e wprowadzenie w Polsce ordynacji wyborczej takiej, jak w Wielkiej Brytanii, Francji czy USA bêdzie rzecz¹ trudniejsz¹ ni¿ obalenie komunizmu, czy uzyskanie zgody na
wolne zwi¹zki zawodowe?!
Nie ma ¿adnych powa¿nych
przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych
wprowadzenie JOW, poza tym, ¿e
kilkuset panów i pañ sobie tego nie
¿yczy. Ordynacja jest gotowa, jej
wprowadzenie nie wymaga ¿adnych nak³adów finansowych, mo¿na to za³atwiæ jednym g³osowaniem. Wyobramy sobie, co by siê
sta³o, gdyby pielêgniarki, wojuj¹ce z tak¹ determinacj¹ o 200 czy
100 z³otych, za¿¹da³y zamiast tego
zmiany ordynacji wyborczej? Teraz rz¹d z pe³n¹ determinacj¹ twierdzi, ¿e tych 100 z³otych nie ma,
a wiêc nie da. Czy tak samo by odpowiada³, gdyby pielêgniarki blokowa³y tory domagaj¹c siê JOW?
A Samoobrona? A górnicy, których
wyrzucaj¹ z pracy? A czy to naprawdê jest totalnie nierealne, ¿eby
ci lub tamci, zamiast handryczyæ siê
o parê groszy, które rz¹d i tak zaraz zabierze, poszli po rozum do
g³owy, i jak w Gdañsku, za¿¹dali
usuniêcia tej wady ustrojowej, która sprawia, ¿e POLSKA JEST LE
RZ¥DZONA, a rz¹d, zamiast dbaæ

o interesy swoich obywateli, dba o
opiniê wystawian¹ mu w Brukseli
czy Londynie?
Dlatego niecierpliwych zwolenników JOW, zachêcam do tego,
¿eby zakasali rêkawy i wziêli siê
do roboty, w przekonaniu, ¿e sprawa wokó³, której pracujemy jest
S£USZNA I ZBAWIENNA DLA
POLSKI, a mniej przejmowali siê
przeszkodami, jakie na drodze
wprowadzenia JOW postawili beneficjenci umów Okr¹g³ego Sto³u,
którym siê mo¿e wydaje, ¿e jaki

papierowy zapis odda³ im Polskê w
pacht na ca³¹ wiecznoæ! ¯adna to
nie jest wiecznoæ, a ich si³a i mo¿liwoci ani siê nie umywaj¹ do
tych, jakie w swoim czasie mieli
Rakowscy, Millerowie czy Jaruzelscy. Powtórzê wiêc, na zakoñczenie tego listu to, co wo³a³ do uczestników konferencji w Nysie, nasz
goæ z Palermo, prof., Marco Mazzamuto: Polacchi, sursum corda!
Wszystkiego najlepszego na
Nowy Rok!

Owiadczenie
K³odzkiego Komitetu Obywatelskiego
Analizuj¹c sytuacjê polityczn¹ kraju, widz¹c wiele niedostatków ¿ycia politycznego w Polsce,
nie neguj¹c wielu innych pal¹cych
spraw do za³atwienia w kraju KKO
stoi na stanowisku, i¿ w obecnym
momencie naszej historii nale¿y
ustaliæ hierarchiê kroków w celu
naprawy Rzeczypospolitej.
Widz¹c w ostatnich latach
ró¿ne kosztowne spo³ecznie próby
naprawienia ustroju w Polsce polegaj¹ce np. na zjednoczeniu prawicy, jakim by³o stworzenie
AWS widzimy, i¿ te usi³owania
zyskiwa³y du¿e grupy zwolenników, ale równie¿ nie mniejsze grupy zdecydowanych przeciwników.
Podobnie rzecz siê ma z innymi
dobrymi i s³usznymi inicjatywami.
Coraz to wyraniej widzimy,
¿e jedynie postulat naprawy Rzeczypospolitej, polegaj¹cy na zmianie ordynacji wyborczej w kierunku Okrêgów Jednomandatowych
nie znajduje w ¿adnym licz¹cym siê
w Polsce rodowisku wyranych
przeciwników.
Nawet przedstawiciele SLD
oficjalnie w swoich wyst¹pieniach
twierdz¹, i¿ ordynacja ta tj. JOW,
jest lepsza od obecnej, maj¹ jedynie zastrze¿enia, aby nie wprowadzaæ jej obecnie.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze,
K³odzki Komitet Obywatelski opowiada siê jednoznacznie za zmian¹ obecnej ordynacji wyborczej proporcjonalnej, na wiêkszociow¹, z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi.
Uznajemy jednoczenie ten
postulat za krok pierwszy w naprawie Rzeczypospolitej, bez którego
dalsze pozytywne zmiany ustroju
nie bêd¹ mia³y szansy realizacji.
Uwa¿amy jednoczenie, ¿e
inne wa¿ne i s³uszne kroki ku temu
zmierzaj¹ce na tym etapie nale¿y
odsun¹æ na potem, gdy bêd¹ ju¿
okrêgi jednomandatowe.
Owiadczenie wypracowano
na rozszerzonym posiedzeniu zarz¹du KKO o przedstawicieli zaproszonych organizacji politycznych i spo³ecznych K³odzka.
K³odzki Komitet Obywatelski:
Przewodnicz¹cy: Wies³aw Dudziñski
Zastêpca przewodnicz¹cego:
Boles³aw Bobula
Sekretarz: Eugenia Hybsz
Cz³onek: Zofia Baszak
RS AWS: Stefan Cygnarowicz,
Stanis³aw Koz³owski
UPR K³odzko: Jan Pokrywka
NSZZ Solidarnoæ
Kupców K³odzkich: Jan Zwijacz
K³odzko, 19 grudnia 2000

29 listopada 2000, Warszawa. Sensacja:
niespodziewanie, Gazeta Wyborcza, w jej
centralnym wydaniu, drukuje obszerny artyku³ Romana Graczyka pt.: Zwyciêstwo
partyjniactwa! Autor artyku³u okazuje siê
gor¹cym orêdownikiem sprawy JOW. Do tej
pory GW nie udziela³a g³osu zwolennikom
takiej reformy systemu wyborczego.
30 listopada 2000, Strzelce Opolskie. Na
Sesji Rady Miejskiej, jako zaproszony goæ,
wyst¹pi³ prof. Jerzy Przystawa, z referatem
na temat JOW. Prawie wszyscy wystêpuj¹cy w dyskusji radni opowiedzieli siê jednoznacznie na rzecz zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenie JOW.
2 grudnia 2000, Warszawa. Tygodnik samorz¹dowy Wspólnota, w nr 49/560, drukuje relacjê Andrzeja £aszcza z konferencji
w Ciechocinku. Tytu³ artyku³u: Postulaty
i protesty.
4 grudnia 2000, Wroc³aw. Arcybiskup 
Metropolita Wroc³awski, Kardyna³ Henryk
Gulbinowicz, przyj¹³ na audiencji przedstawiciela Ruchu, p. Jerzego Gieysztora. Jego
Eminencja przychylnie ustosunkowa³ siê do
propozycji zorganizowania spotkania informacyjnego duchownych, profesorów i studentów Papieskiego Fakultetu Teologicznego,
z przedstawicielami Ruchu na rzecz JOW.
13 grudnia 2000, Wroc³aw. Na otwartym
spotkaniu, zorganizowanym przez studentów Multidyscyplinarnego Ko³a Naukowego
na Politechnice Wroc³awskiej, z wyk³adem:
Sprawa FOZZ i ordynacja wyborcza wyst¹pi³ prof. Jerzy Przystawa.
15 grudnia 2000, Gdañsk. Z radnymi Rady
Miejskiej Gdañska (pp. Stefan Grabski, wiceprzewodnicz¹cy Rady, i Ryszard nie¿ko) spotkali siê Janusz Sanocki i Jerzy Przystawa. Omówiono sprawê zorganizowania
w Gdañsku, w marcu br., kolejnej konferencji samorz¹dowej na temat JOW.
15 grudnia 2000, Wroc³aw. Na spotkaniu
Akcji Katolickiej przy kociele w. Klemensa Dworzaka, wyst¹pi³ p. Jerzy Gieysztor,
przedstawiaj¹c za³o¿enia i dzia³ania Ruchu
na Rzecz JOW.
15 grudnia 2000, Toruñ. W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, na
seminarium prof. Andrzeja Zybertowicza,
z wyk³adem na temat FOZZ i JOW, wyst¹pi³ prof. Jerzy Przystawa. W przesz³o trzygodzinnej dyskusji wzi¹³ udzia³ Janusz Sanocki.
16 grudnia 2000, Bydgoszcz. Na zaproszenie dr Krzysztofa Bukiela, przewodnicz¹cego Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy, na zebraniu tego Zarz¹du wyst¹pili Janusz Sanocki
i Jerzy Przystawa. Wszyscy zabieraj¹cy g³os
w dyskusji przedstawiciele rodowiska lekarskiego jednoznacznie poparli ideê JOW.
Omówiono sprawê dalszej wspó³pracy
OZZL z Ruchem na rzecz JOW.
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17 grudnia 2000, Warszawa. Uczestnicy
Ruchu z inicjatywy prof. Andrzeja Czachora zorganizowali na Placu Zamkowym kolejn¹ uliczn¹ akcjê zbierania podpisów pod
¿¹daniem przeprowadzenia referendum
w sprawie JOW.
19 grudnia 2000, K³odzko. K³odzki Komitet Obywatelski wystosowa³ Owiadczenie,
w którym domaga siê wprowadzenia JOW
w wyborach do Sejmu.
21 grudnia 2000, Warszawa. Ruch na
rzecz JOW nabiera rozmachu, wiêc wrogowie JOW przystêpuj¹ do kontrataku. Brak
rzeczowych argumentów, jak za dawnych
dobrych czasów, zastêpuj¹ star¹ ubeck¹
metod¹: kompromitowaniem i dyskredytowaniem osób propaguj¹cych ideê JOW.
Bezpardonowy atak na osobê Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze, Janusza Sanockiego, przypuci³ Jerzy
Urban w przedwi¹tecznym NIE. Oczywicie, nie ma tam ani s³owa o JOW, s¹ za to
wyblak³e esbeckie donosy. Burmistrz Nysy
okazuje siê nawet odpowiedzialnym za bezrobocie w Nysie!
26 grudnia 2000  2 stycznia 2001, Zurych.
Przedstawiciele Ruchu na Rzecz JOW: Tomasz Kamierski, Anna Niedzia³kowska,
Tomasz Pompowski i Jerzy Przystawa, goæmi Zimowej Konferencji Mut zur Ethik
w Szwajcarii. Tematyka polska i problem ordynacji wyborczej zdominowa³y program
konferencji. Oko³o 500 uczestników konferencji, g³ównie ze Szwajcarii, Niemiec i Austrii, wys³ucha³o bardzo pochlebnych opinii
o IV i V Konferencji Pose³ z ka¿dego powiatu, w których uczestniczyli gocie ze
Szwajcarii. Referaty profesorów Tomasza
Kamierskiego i Jerzego Przystawy (zob. kalitka.dhs.org) wywo³a³y du¿e zainteresowanie. Wielkim powodzeniem cieszy³a siê historia Polski Normana Daviesa Serce Europy, któr¹ uczestnicy konferencji mogli nabyæ w wersjach angielskiej i niemieckiej.
Polska i Polacy ciesz¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ w Szwajcarii. Polskich goci zaproszono do zwiedzenia Muzeum Polskiego w Rappersville i do zapoznania siê z bogatym dorobkiem wspó³pracy i wspólnych dziejów
Polaków i Szwajcarów.

Marsza³ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 18 listopada 2000

Do Uczestników
V Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej
pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu
Ciechocinek, 18 listopada 2000 roku
Szanowni Pañstwo,
Serdecznie dziêkujê za zaproszenie na kolejne ju¿ w tym
roku spotkanie Ruchu na rzecz
Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych. Niestety, obowi¹zki
s³u¿bowe spowodowa³y, ¿e jestem w tej chwili za oceanem i nie
mogê osobicie uczestniczyæ w dzisiejszej konferencji. Cieszê siê, ¿e
tym razem inicjatywa pochodzi od
rodowiska ludzi m³odych.
wiadomoæ potrzeby zasadniczej reformy naszego systemu wyborczego zatacza coraz
szersze krêgi. Coraz czêciej docieraj¹ do mnie opinie rodowisk
i autorytetów spo³ecznych, które
w takiej reformie widz¹ szansê na
podniesienie standardów polskiego ¿ycia publicznego. Mylê, ¿e

nadszed³ czas na podjêcie ogólnonarodowej dyskusji na temat typu
ordynacji wyborczej, który by³by
korzystniejszy dla polskiej racji stanu. Dyskusja ta powinna uwzglêdniæ osi¹gniêcia nauk politologicznych, dowiadczenia innych krajów, które dokonywa³y zmian typu
ordynacji wyborczej, dowiadczenia polskich samorz¹dów wybieranych wed³ug ró¿nych systemów,
obecn¹ sytuacjê prawn¹ i polityczn¹ w naszym kraju, która warunkuje szansê reformy.
Ufam, ¿e dzisiejsza konferencja bêdzie wstêpem do takiej
dyskusji. Pozdrawiam uczestników i ¿yczê owocnych obrad.
Maciej P³a¿yñski

27 grudnia 2000, Szczecin. W S¹dzie Okrêgowym w Szczecinie dokonano rejestracji
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych JOW z siedzib¹ w Szczecinie,
przy ul. Mi³aszewskich 6. Komitet Za³o¿ycielski utworzyli uczestnicy naszego Ruchu,
panowie: W³odzimierz Sadowski, Roman
Grykias i Zygmunt Nêdziak.
30 grudnia 2000, Warszawa. Rzeczpospolita drukuje list prof. Andrzeja Czachora:
Zmieniæ system wyboru pos³ów.
6 stycznia 2001, Warszawa. ladem Urbana, atak na osobê Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz JOW, przeprowadzi³a Polity-
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Tomasz Kamierczak, Jerzy Przystawa i Ania Niedzia³kowska wród przyjació³
przed Muzeum Polskim w Rappersvillu, Nowy Rok 2001

ka. W artykule dobrze zorientowanego
Jana P³askonia,Buk¹ w serduszko,
pojawiaj¹ siê wprawdzie inkryminowane s³owa jednomandatowe okrêgi wyborcze, ale sporód wszystkich uczestników i dzia³aczy Ruchu, autor artyku³u dostrzeg³ tylko... Bohdana Porêbê!
7 stycznia 2001, Nysa. Gór¹ Burmistrz!
Pomimo bezpardonowych ataków na
Jego osobê, pomimo nies³ychanej,
zmasowanej kampanii medialnej na
rzecz Owsiaka, woluntariusze Sanockiego zebrali w Nysie 17 tysiêcy z³otych,
o 5 tysiêcy zaledwie mniej od Wielkiej
Orkiestry!
9 stycznia 2001, Wroc³aw. Telewizja
Wroc³awska, w audycji Goniec Dolnol¹ski, wyemitowa³a program powiêcony JOW! Kilka zdañ pozwolono wypowiedzieæ Jerzemu Gieysztorowi, jedno  Jerzemu Przystawie. Jednak¿e
specjalici od TV tak potrafili zam¹ciæ
telewidzom w g³owach, ¿e nawet wypowiedzi szefa dolnol¹skiej SLD, Czes³awa Cyrula, zdecydowanie przeciwne
jednomandatowym okrêgom wyborczym,
wielu odebra³o jako poparcie dla JOW!
Natomiast rzeczywicie pozytywnie o idei
JOW wypowiedzia³ siê wojewoda wroc³awski, Witold Krochmal (AWS).

Urzêdów,11 stycznia 2001
Obywatelski Ruch na rzecz
Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych
Szanowni Pañstwo!
Poprzez Wspólnotê Samorz¹dowa jestem zorientowany
o wspania³ej i bardzo potrzebnej
inicjatywie podjêcia walki o interesy Polski i Polaków. W pe³ni popieram stwierdzenia, ¿e dotychczasowe prawo wyborcze sprzyja partyjnym manipulacjom i korupcji, hamuje rozwój gospodarczy. Dopuszcza do Parlamentu kompromituj¹cych nasz¹ Polskê nieudaczników.
Solidaryzuj¹c siê z t¹ inicjatyw¹ na terenie województwa lubelskiego, jako samorz¹dowiec
(wójt) ponad dziewiêciotysiêcznej
gminy, chcia³bym podj¹æ bardziej
cis³¹ wspó³pracê z wami. Zdajê
sobie sprawê, ¿e nasi, niejednokrot-

nie odpowiednio zabarwieni wybrañcy, niechêtnie zmieni¹ prawo
wyborcze, które sami sobie stanowi¹ i które zawiera wiele immunitetów braku odpowiedzialnoci ze
strony pos³ów.
Oczekujê odpowiedzi na moj¹
korespondencjê, w imieniu ca³ej
gminy Urzêdów. Zobowi¹zujê siê do
zbierania podpisów w sprawie poparcia tej inicjatywy. Bêdê wdziêczny za przes³anie przynajmniej jednej strony za³¹cznika, z którego wynikaæ bêdzie, jakie dane nale¿y zamieszczaæ na listach popieraj¹cych
tê wspóln¹ inicjatywê.
Wyra¿am zainteresowanie
udzia³em w ró¿nych spotkaniach
powiêconych tym zagadnieniom.
Oczekujê na odpowied,
Jan Woniak
Wójt Gminy Urzêdów
Ul. Rynek 26
23-250 Urzêdów

10 stycznia 2001, Warszawa. Marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski, przyj¹³ na
audiencji przedstawicieli Stowarzyszenia b. Parlamentarzystów OKP, prezesa mec. Macieja Bednarkiewicza, sekretarza Bohdana Pilarskiego, p. Mieczys³awa Gila oraz p. Micha³a Drozdka. Ponownie omawiana by³a sprawa
konferencji na temat ordynacji wyborczej w siedzibie Sejmu. Ustalono datê
proponowanej konferencji na sobotê
17 marca. Miejscem bêdzie Sala Kolumnowa Sejmu. Omówiono zarys programu. Pracami organizacyjnymi, z ramienia Marsza³ka, kierowaæ bêdzie p.
Micha³ Drozdek.
13 stycznia 2001, Szczecin. Z inicjatywy Mariana Jurczyka, Niezale¿ny Ruch
Spo³eczny zorganizowa³, w Sali im.
Ksiêcia Bogus³awa na Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich, konferencjê powiêcon¹
JOW. Prof. Jerzy Przystawa wyg³osi³
referat pt. Ordynacja wyborcza a idea³y Sierpnia 1980. Z referatami wyst¹pili te¿ dzia³acze Ruchu: p. Jerzy Gieysztor(Wroc³aw), gen. Tadeusz Jauer
(Warszawa) i p. Tomasz Pompowski
(Warszawa). W spotkaniu wziêli udzia³
gocie z Berlina, uczestnicy ruchu Mut
zur Ethik, dr Corinna Nolle i p. Heidrun
Kundiger.
P. W³odzimierz Sadowski, z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia na Rzecz
JOW, zaprosi³ uczestników spotkania
na VII Ogólnopolsk¹ Konferencjê Samorz¹dow¹ Pose³ z ka¿dego powiatu,
która odbêdzie siê w tym samym miejscu, w sobotê 17 lutego br.
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Deklaracja Ciechociñska
My, zebrani w Ciechocinku, na V Ogólnopolskiej
Konferencji Samorz¹dowej Pose³ z ka¿dego powiatu, domagamy siê od Sejmu, Senatu, Rz¹du i Prezydenta Rzeczypospolitej jak najszybszego wprowadzenia w ca³oci wiêkszociowej ordynacji wyborczej do
Sejmu, z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi.
Tylko taka ordynacja wyborcza przywróci obywatelom utracone prawa wyborcze, zlikwiduje dyskryminacjê obywateli w stosunku do partii politycznych, odbierze partiom politycznym ich konstytucyjne i ustawowe przywileje. Tylko w ten sposób mo¿na
bêdzie zerwaæ z partiokracj¹ i zbudowaæ autentyczn¹
demokracjê i spo³eczeñstwo obywatelskie.
Owiadczamy, ¿e podejmowane przez ró¿ne krêgi polityczne próby czêciowej naprawy sytuacji, na
zasadzie fragmentarycznej modyfikacji systemu pro-

porcjonalnego, prowadz¹ donik¹d, albowiem wszystkie te propozycje zachowuj¹ i utrwalaj¹ przywileje
elit partyjnych. Jak tego dowodz¹ ustroje krajów demokratycznych z wiekow¹ tradycj¹, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania i inne, przywileje te nie
tylko nie s¹ narodowi i spo³eczeñstwu potrzebne, ale
s¹ wrêcz szkodliwe i prowadz¹ do zwyrodnienia ustroju demokratycznego. Czêciowe reformy systemu proporcjonalnego, np. na wzór w³oski czy niemiecki, bêd¹
reformami nieskutecznymi, albowiem nie usun¹ ród³a z³a i w ten sposób tylko pog³êbi¹ frustracje i zniechêcenie obywateli. Tylko ca³kowicie wiêkszociowy
system wyborczy, oparty o jednomandatowe okrêgi
wyborcze, zapewnia skuteczn¹ i w³aciw¹ drogê naprawy Rzeczypospolitej.
Ciechocinek. 18 listopada 2000

INFORMACJA O NAJBLI¯SZYCH KONFERENCJACH JOW:
VI Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa
Ordynacja wiêkszociowa szans¹ odnowy pañstwa
(Pose³ z ka¿dego powiatu)
Polska Akademia Umiejêtnoci
Kraków, ul. S³awkowska 17
Sobota, 20 stycznia 2001, godz.11.00
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Samorz¹dny Kraków,
Barbara Bubula, Kazimierz G³owacki,
Tel.:(012)-422-66-59
e-mail: edikg@polbox.com
VII Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa
Pose³ z ka¿dego powiatu
Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich
Szczecin
Sobota, 17 lutego 2001, godz. 11.00
Organizatorzy:
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
na Rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
(Biuro TU CIGNA)
W³odzimierz Sadowski

ul. Jagielloñska 67/68
Szczecin
Tel.: (091) 81-20-574, tel./fax: (091) 48-47-833
tel. kom.: 0502-528-687
e-mail: wlodeksadowski@poczta.onet.pl
grykias@promail.pl
VIII Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa
Pose³ z ka¿dego powiatu
pt.: O wy¿szoci ordynacji wiêkszociowej
Hotel Tarnovia
ul. Kociuszki 10
33-100 Tarnów
Sobota 24 lutego  niedziela 25 lutego 2001
Organizatorzy:
Dr Marek Ciesielczyk
NKW „Twoje miasto”
Tel.: (014) 62-10-395
tel. kom.: 0603-258-370
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