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Jerzy Przystawa

Wybory bez JOW to strata czasu
Wyborcy maj¹ doæ partyjniactwa

W ci¹gu ostatnich dwóch lat, od listopada 1999,
Ruch nasz zorganizowa³, na terenie ca³ego kraju,
12 ogólnopolskich i miêdzynarodowych konferencji
pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu, na których
przedstawiany by³ i szeroko dyskutowany postulat
zmiany systemu wyborczego do Sejmu i wprowadzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych (JOW).
Dziêki tej naszej wytrwa³ej dzia³alnoci upowszechni³a siê w Polsce idea JOW i coraz wiêcej obywateli
g³ono domaga siê zmiany systemu wyborczego.
wiadcz¹ o tym wyranie najró¿niejsze badania opinii publicznej wykazuj¹ce, ¿e wyborcy polscy nie chc¹
g³osowaæ na listy partyjne, ale chc¹ dokonywaæ wyborów sporód znanych sobie ludzi. Widomym dowo-

dem frustracji i zniechêcenia partyjnym systemem
wyborczym, narzuconym nam przez pookr¹g³osto³owe elity polityczne, jest malej¹ca frekwencja wyborcza i fakt, ¿e w kolejnych wyborach ponad po³owa
Polaków odmawia udzia³u w g³osowaniu. Oznacza to,
¿e zablokowana zosta³a energia spo³eczna, której uwolnienie jest warunkiem koniecznym, aby Polska odrobi³a zapónienia cywilizacyjne naros³e przez ostatnie
pó³wiecze.

Ale elita w³adzy pozostaje g³ucha

Im bardziej powszechne staje siê wo³anie o zmianê systemu wyborczego i wprowadzenie JOW, tym
bardziej powiêksza siê rozdwiêk pomiêdzy elit¹ w³adzy a spo³eczeñstwem. Najwyraniej elita w³adzy
uzna³a podstawowe rozstrzygniêcie ustrojowe, jakim jest ordynacja wyborcza,
za jej wy³¹cznie wewnêtrzn¹ sprawê i wygodny instrument miêdzypartyjnych
i miêdzykoteryjnych walk frakcyjnych, do
których spo³eczeñstwo nie powinno siê
wtr¹caæ. Najbardziej wymownego dowodu takiego pojmowania sprawy dostarczy³y rozgrywki i przetargi wokó³ najnowszej ordynacji wyborczej. 12 kwietnia 2001 grupa 57 pos³ów, reprezentuj¹cych wiêkszoæ ugrupowañ poselskich
wystêpuj¹cych w Sejmie III Kadencji,
z³o¿y³a w Trybunale Konstytucyjnym
wniosek o uznanie ordynacji wyborczej,
na podstawie której odby³y siê wybory
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do Sejmu II i III Kadencji, za naruszaj¹c¹ zasady sformu³owane w art. 96 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. W obszernym uzasadnieniu wykazali oni, ¿e
wybory odbywaj¹ce siê w ramach ordynacji, nazywanej proporcjonaln¹, w istocie naruszaj¹ zarówno zasadê proporcjonalnoci, jak i równoci wyborów do
Sejmu. Dowodem na manipulatorskie i przedmiotowe
traktowanie obywateli Rzeczypospolitej jest fakt, ¿e na
temat tego fundamentalnego wniosku konstytucyjnego
nie odby³a siê ¿adna debata publiczna, a sam fakt z³o¿enia wniosku zosta³ przed opini¹ publiczn¹ ukryty.
Konstytucja i ordynacja wyborcza, zdaniem naszych elit
w³adzy, tak jak w poprzednim ustroju, nie maj¹ s³u¿yæ
spo³eczeñstwu, lecz stanowiæ fasadê, za któr¹ ukrywaj¹ siê dzia³ania nie maj¹ce nic wspólnego ani z ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego ani z demokracj¹.

Na co czekaj¹ zwolennicy JOW
w parlamencie?

W obecnym parlamencie zasiada spora grupa
pos³ów, którzy pod koniec ubieg³ej kadencji doszli do
wniosku, ¿e postulat zmiany systemu wyborczego
zjedna im wyborców, i przy ró¿nych okazjach dawali
do zrozumienia, ¿e opowiadaj¹ siê za JOW. Niestety,
jak do tej pory, pomimo ró¿nych po temu sposobnoci, zarówno w Sejmie i Senacie, jak i poza nimi, taktycznie milcz¹ i nie poruszaj¹ tego tematu. Czekaj¹
zapewne, a¿ ponownie wzbierze fala niezadowolenia
spo³ecznego, aby tak jak pos³owie AWS, przypomnieæ
sobie pod koniec kadencji o zg³aszanym przez siebie
postulacie wyborczym. Jednak¿e w³anie przyk³ad
bezprecedensowego upadku AWS  najwiêkszej i sprawuj¹cej samodzielnie w³adzê partii  powinien ich
raczej przestrzec przed tego rodzaju taktyk¹ politycznych kameleonów: spo³eczeñstwa nie mo¿na oszukiwaæ w nieskoñczonoæ, Polska potrzebuje i czeka na
polityków, których czyny zgodne bêd¹ z ich wyborczymi deklaracjami.

Nowa ordynacja wyborcza ma wszystkie
wady poprzedniej

Mo¿e nawet w jeszcze wiêkszym stopniu.
Przede wszystkim jest jeszcze bardziej niezrozumia³a, nie tylko dla przeciêtnego wyborcy, ale nawet dla
tych, którzy uznali siê za elitê polityczn¹ i kandydowali w wyborach. Ilustracj¹ tego by³y liczne konflikty
i nieporozumienia przy rejestracji list partyjnych,
k³opoty i protesty zwi¹zane z uznaniem g³osów za
wa¿ne i niewa¿ne. Jeli ordynacja wyborcza jest niezrozumia³a dla obywateli to dowodzi tego, ¿e naruszona zosta³a zapisana w Konstytucji zasada powszechnoci wyborów do Sejmu. Wybory nie mog¹
byæ powszechne, jeli wiêkszoæ obywateli nie jest
nawet poinformowana o tym, jak dzia³a ordynacja
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wyborcza, a wiêc w jaki sposób ich g³osy przek³adaj¹ siê na mandaty poselskie.
Wybory do Sejmu IV Kadencji, podobnie jak
wszystkie poprzednie, nie okaza³y siê byæ ani proporcjonalne ani równe, jak tego wymaga art. 96
ust. 2 Konstytucji. 47230 zdobytych g³osów wyborczych da³o przedstawicielom mniejszoci niemieckiej
dwa mandaty, podczas gdy przesz³o 15 razy wiêcej
g³osów oddanych na AWS nie da³o tej partii ani jednego mandatu w Sejmie. Wynika z tego, ¿e w Polsce
byæ mo¿e równi maj¹ byæ Polacy, ale Niemcy s¹
równiejsi. Jest rzecz¹ ciekaw¹, ¿e w wyborach do
niemieckiego Bundestagu, Polakom nie przys³uguj¹
¿adne przywileje wyborcze.
Apologeci systemu g³osowania na listy partyjne
utrzymuj¹, ¿e taki sposób prowadzi do wy³onienia
Sejmu, który jest bardziej reprezentatywny dla zró¿nicowanego politycznie spo³eczeñstwa, a tym samym
jest to system bardziej sprawiedliwy. Wyniki wyborów, zarówno ostatnich, jak i poprzednich, ca³kowicie falsyfikuj¹ to twierdzenie. Jeli podsumujemy
g³osy oddane na wszystkich pos³ów razem wziêtych
oka¿e siê, ¿e tylko 6.170.668 wyborców odnajdzie
w Sejmie osoby, na które g³osowali. Oznacza to, ¿e
zaledwie 21% Polaków, nie wiêcej ni¿ 1 na 5, ma prawo uwa¿aæ, i¿ posiada swego przedstawiciela w parlamencie.

Ordynacja partyjna wymusza koalicje

Pomimo buñczucznych zapewnieñ, i manipulowania opini¹ publiczn¹ przy pomocy sonda¿y przedwyborczych, SLD nie zdoby³ wymaganej wiêkszoci
w nowym Sejmie i zmuszony jest do koalicyjnego rz¹dzenia. Taka jest bowiem logika g³osowania na listy
partyjne, która zmusza kandydatów z tej samej listy
do konkurencji i wzajemnego podk³adania sobie
nogi. W efekcie takiej procedury ¿adna partia nie
mo¿e liczyæ na poparcie jakie uzyska³aby, gdyby jej
kandydaci sobie nie przeszkadzali. W wyniku otrzymalimy, jak poprzednio, koalicyjny i s³aby rz¹d, który nie tylko nie mo¿e liczyæ na poparcie wiêkszoci
obywateli, ale bêdzie zmuszony nieustannie zabiegaæ
o utrzymanie kruchego poparcia w Sejmie. Wszystkie
te zabiegi same w sobie stanowi¹ ród³o korupcji,
nieustanny nacisk na bud¿et pañstwa i przyczyniaæ siê
bêd¹ do pog³êbiania deficytu bud¿etowego, z którym
rz¹d tak twardo obiecuje walczyæ.

Trwa selekcja negatywna do elity w³adzy

Listy partyjne i pozbawienie obywateli mo¿liwoci niezale¿nego kandydowania w wyborach do
Sejmu tworz¹ mechanizm selekcji negatywnej. Poniewa¿ listy s¹ d³ugie, a mandat uzyskuje najwy¿ej kilka
osób, najczêciej jedna, wiêc kryterium ich konstrukcji

sprowadza siê do tego, ¿eby na takie listy nie dostawa³y
siê osoby, których pozycja spo³eczna i autorytet, zagrozi³yby pozycji lidera listy. W ten sposób, z wyborów na
wybory, pogarsza siê sk³ad parlamentu i zamiast sejmu
lepszego, bardziej dowiadczonego i sprawnego, otrzymujemy sejm gorszy. Tak degeneruje siê elita polityczna i ulega erozji demokracja w Polsce.

Nowe partie  efemerydy wyborcze

Wybory wprowadzi³y na scenê polityczn¹ kilka
nowych partii, o których istnieniu, jeszcze na pocz¹tku roku kalendarzowego, nikt nie s³ysza³. Partie te s¹
pozbawione zaplecza materialnego i intelektualnego,
nie posiadaj¹ ani sensownych programów, ani struktur terenowych. Powsta³y one w wyniku frustracji
wyborców spowodowanej kompromitacj¹ i rozpadem
AWS i UW, a ich jedyn¹ racjê bytu stanowi nonsensowna, partyjna, ordynacja wyborcza. Z ich list do
Sejmu wesz³o wielu ludzi ca³kowicie przypadkowych,
nie posiadaj¹cych ani autorytetu ani kwalifikacji politycznych. Partie te nie maj¹ wielkiej szansy na utworzenie solidnej, racjonalnej opozycji politycznej i kontrolowanie uk³adu rz¹dz¹cego. Ich g³ówny wysi³ek
sprowadzi siê do walki o utrzymanie swojej pozycji
i zdobycie rodków na dalsz¹ egzystencjê w wiecie
polityki. Rz¹d, zamiast opozycji, bêdzie mia³ odgrywaj¹ca rolê opozycji dodatkow¹ klientelê, któr¹ bêdzie móg³ przekupywaæ w zale¿noci od potrzeb i mo¿liwoci.

Korupcja i zablokowana energia
spo³eczna

Tak wiêc, w wyniku wyborów, z poparciem ok.
20% obywateli wy³oniono parlament i powsta³ rz¹d,
który popiera najwy¿ej 10% Polaków. W organizm pañstwowy, poprzez system wyborczy, wszczepiony zosta³
mechanizm korupcjogenny, którego skutkiem mo¿e byæ
tylko systematycznie rosn¹cy deficyt bud¿etowy. Ronie armia bezrobotnych, zasilana w coraz wiêkszym
stopniu przez m³odzie¿, koñcz¹c¹ studia i szko³y bez
¿adnych perspektyw zawodowych. Zablokowana energia spo³eczna, frustracja i zniechêcenie, nie pozwalaj¹ wyzwoliæ potencja³u, talentów i inicjatyw obywatelskich, niezbêdnych, aby Polska odnalaz³a swoje
miejsce w rodzinie narodów europejskich.

Bez JOW tracimy tylko czas

Dla odblokowania tej energii spo³ecznej, dla przywrócenia Polakom wiary i zaufania do demokracji, konieczna jest pilna reforma systemu wyborczego i wprowadzenie JOW. W odró¿nieniu od wszystkich innych
reform jakie elity polityczne podejmowa³y i podejmuj¹
od roku 1989, ta jedna reforma nic nie kosztuje, nie
wymaga ¿adnych nak³adów bud¿etowych, natomiast
jej wprowadzenie uzdrowi³oby nasze ¿ycie spo³eczne
i polityczne. wiat nam umyka, a dla naszej, kszta³conej w szko³ach i uniwersytetach, m³odzie¿y ma tylko
oferty pracy w charakterze pakowaczy i akwizytorów
obcych produktów. Bez jednomandatowych okrêgów
wyborczych tylko tracimy czas.
n

Tomasz J. Kamierski

O pewnym, mniej fortunnym wymyle ludzkoci
Kilka miesiêcy temu, w czasie debaty telewizyjnej nad projektem kolejnej polskiej ordynacji wyborczej, pose³ SLD, p. Janik owiadczy³ wszem i wobec,
¿e ludzkoæ wymyli³a jedynie dwa systemy wyborcze: dHondta i Saint-Lague. Inni czo³owi reprezentanci narodu bior¹cy udzia³ w tamtej debacie demonstrowali podobnie szokuj¹cy poziom.
Obserwuj¹c, z zadum¹, te popisy ignorancji dyskutuj¹cych parlamentarzystów, doszed³em po chwili
do wniosku, ¿e pose³ Janik mia³ jednak trochê racji.
Niew¹tpliwie nie mia³ racji s¹dz¹c, ¿e pomys³owa ludzkoæ sk³ada³a siê jedynie z dwóch matematyków, Belga Victora dHondta i Francuza Andre SaintLague. Wszak ca³e tabuny mniej lub bardziej uczonych osób, wymyla³y w drugiej po³owie XIX wieku
i w ci¹gu XX wieku niezliczone sposoby tak zwanego
proporcjonalnego podzia³u mandatów (ciekawe, ¿e
wszystkie te bystrzaki wiedz¹, ¿e ma byæ proporcjo-

nalnie, ale k³óc¹ siê, co to w szczegó³ach naprawdê
ma znaczyæ).
W czym wiêc pose³ Janik mia³ racjê? Ano w tym,
¿e ordynacja, któr¹ ludzkoæ stosowa³a przed czasami
panów dHondta i Saint-Lague, nie by³a jej w³asnym,
a wiêc ludzkoci, wymys³em.
Prosty, stosowany od tysi¹cleci system wyborczy,
w którym wygrywa po prostu ten, kto otrzyma³ najwiêcej g³osów (nies³ychane, prawda?) nie ma autora! Skoro nie wymyli³a go ludzkoæ, to znaczy, ¿e musi on
byæ tworem natury czyli pochodzi od Stwórcy.
Na progu XXI stulecia widaæ wyranie, jak marny jest ten proporcjonalny wymys³ postêpowej ludzkoci w porównaniu z zamys³em boskim. Marnoæ tê
najlepiej podsumowa³ rok temu Prezydent Academie
Francaise, Maurice Druon, nazywaj¹c proporcjonalny system wyborczy wymys³em diab³a.
Southampton, padziernik 2001
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Wroc³aw, 1 padziernika 2001
Jego Eminencja Józef Kardyna³ Glemp, Prymas Polski
Jego Eminencja Franciszek Kardyna³ Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski Jego Eminencja Henryk
Kardyna³ Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wroc³awski Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk,
Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ich Ekscelencje Arcybiskupi i Biskupi Polscy, Redaktorzy Naczelni polskich
mediów katolickich
Panie Bo¿e! Daj nam m¹droæ rozeznania, co jest dobre i niezmienne, a co
niedobre i wymagaj¹ce zmiany.
Daj nam pokorê, dla przyjêcia wszystkiego, co jest dobre i niezmienne, nawet
gdy jest niemi³e.
Daj nam odwagê, ¿ebymy, co jest niedobre, zmieniali dla dobra wspólnego.

List otwarty
W nawi¹zaniu do listu z dnia 31 sierpnia roku
2000, który za³¹czamy poni¿ej oraz do frekwencji i rezultatów wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w dniu 23 wrzenia roku 2001, gor¹co prosimy,
o pomoc w niezw³ocznym rozpoczêciu dyskusji na
temat znaczenia i skutków rodzaju zastosowanego systemu wyborczego, w ¿yciu narodu i pañstwa. W tej
dyskusji, katolickie media spo³ecznego przekazu mog³yby odegraæ rolê godn¹ ich misji g³oszenia i poszukiwania prawdy.

Uzasadnienie

System wyborczy, od 12 lat istniej¹cy w Polsce,
le s³u¿y spo³eczeñstwu, gdy¿ obok innych wad, nie tworzy mechanizmu osobistej odpowiedzialnoci mandatariuszy przed wyborcami. A to, ¿e odpowiedzialnoæ jest
fundamentaln¹ wartoci¹ chrzecijañsk¹, bez której nie
jest mo¿liwy ³ad spo³eczny, nie wymaga dowodu.
Wybory przeprowadzane wg regu³ obecnej ordynacji wywo³uj¹ niepokój sumienia zarówno tych którzy
wiadomie w nich nie uczestnicz¹, jak i tych którzy oddali swój g³os.
Nie mo¿na bowiem byæ odpowiedzialnym obywatelem, ani gdy w wyborach siê nie uczestniczy, ani gdy
udziela siê poparcia osobom, systemowo nie odpowiedzialnym przed spo³eczeñstwem.
Gdy ka¿de z ww. mo¿liwych zachowañ jest niedobre, nale¿y krytycznie oceniæ system, wywo³uj¹cy taki
stan rzeczy. Tak czyni¹c, przedstawialimy nasz¹ ocenê,
miêdzy innymi w za³¹czonym licie.
Naszkicowany w nim przed rokiem, mechanizm
dzia³ania przyczyn wywo³uj¹cych istniej¹c¹ sytuacjê, nie
tylko nie straci³ na aktualnoci, ale jego wyrazistoæ
wzros³a w toku dyskusji rozwijaj¹cej siê g³ównie na kolejnych, ogólnopolskich konferencjach pod has³em, Pose³ z ka¿dego powiatu, organizowanych przez Obywatelski Ruch na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych (JOW).
Przy czym dzia³ania edukacyjne Ruchu, pomimo
ograniczonych jego mo¿liwoci, doprowadzi³y do wzrostu oczekiwañ spo³ecznych w zakresie zmiany systemu
wyborczego.
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wiadcz¹ o tym wyniki sonda¿u przeprowadzonego przez CBOS, w grudniu 2000 roku. Sporód 60%
obywateli, zainteresowanych sposobem wybierania, a¿
44 % opowiedzia³o siê za g³osowaniem w jednomandatowych okrêgach wyborczych, a tylko 16% wg obecnych,
partyjnych zasad. Pozosta³e 40% to, nie zainteresowani
(21%) i nie zorientowani (19%).
Te dane ukryto, bo spo³eczeñstwem nieuwiadomionym ³atwiej manipulowaæ, a obecna klasa polityczna jest beneficjentem monopolistycznego przywileju
tworzenia list wyborczych.
Ogromna liczba kandydatów, dla wyborców
w wiêkszoci anonimowych, wynika z ordynacji wielomandatowych okrêgów wyborczych, a pó³ miliona niewa¿nych g³osów w ostatnich wyborach, potwierdza wadliwoæ tej ordynacji. Jednoczenie nie dopuszcza siê
do swobodnej dyskusji na temat znaczenia ordynacji wyborczej i mo¿liwoci koniecznej zmiany, wprowadzaj¹cej podmiotowoæ obywateli.
Gdy ostatnie wybory po raz kolejny pokaza³y niechêæ Polaków do uczestniczenia w tym wa¿nym akcie
obywatelskim, godzi siê przypomnieæ, ¿e sposobem
wyjcia ze lepego zau³ka dalszego upartyjniania ¿ycia
pañstwowego, jest wprowadzenie ordynacji wyborczej
opartej o jednomandatowe okrêgi wyborcze  JOW. Tê
konkluzjê potwierdza w pe³ni dowiadczenie czo³owych
demokracji na wiecie.
Dlatego dla m¹drego i godnego zagospodarowania wolnoci, Polacy powinni mieæ mo¿liwoæ porównania obu ordynacji wyborczych. W obecnej sytuacji,
takie porównanie mog¹ zapewniæ katolickie media spo³ecznego przekazu. Bêdziemy wdziêczni za potwierdzenie zainteresowania nasz¹ prob¹ i wskazanie osób do
dalszych kontaktów.
Z wyrazami szacunku,
uczestnicy Obywatelskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
Nadawca  Jerzy Gieysztor
List podpisa³o 52 uczestników Ruchu na rzecz JOW,
przepraszamy, ale z braku miejsca nie zamieszczamy ich
nazwisk

Wojciech B³asiak

Sympozjum
Falzmannowskie
W dniach 6-8 lipca tego roku
w Nysie odby³o siê III Miêdzynarodowe Sympozjum Falzmannowskie. Tematem Sympozjum by³y
Etyczne, ekonomiczne, polityczne
i spo³eczne aspekty mechanizmów
transformacji ustrojowej. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad sto osób
z kraju i z zagranicy.
Sympozjum otworzy³a projekcja filmu Jerzego Zalewskiego
Oszo³om oraz referat prof. Jerzego
Przystawy pt. Istota rewelacji Micha³a Falzmanna: mechanizm kursów walutowych i z³amanie parytetu stóp procentowych. W panelu, w
którym wziêli udzia³, oprócz re¿ysera filmu o Michale Falzmannie,
równie¿ autorzy ksi¹¿ki Via bank i
FOZZ, prof. Jerzy Przystawa i prof.
Miros³aw Dakowski, przedstawiono odkryte przez M. Falzmanna,
zmar³ego tragicznie inspektora NIK,
mechanizmy rabunku finansów
publicznych Polski na prze³omie lat
80./90. i z pocz¹tkiem lat 90.

Mechanizmy

Mechanizmy te polega³y g³ównie na wykorzystaniu sta³ego, a potem krocz¹cego kursu dolara i ró¿nicy miêdzy oprocentowaniem z³otówki siêgaj¹cej w roku 1990 nawet 250% rocznie, a oprocentowaniem walut obcych nie przekraczaj¹cych kilku procent. W ten sposób
wytransferowano z Polski od kilkunastu do kilkudziesiêciu miliardów
dolarów. Zmowa milczenia na ten
temat, a tak¿e na temat tragicznej
mierci M. Falzmanna i prezesa NIK
Waleriana Pañko wskazuje, ¿e w rabunku tym mog³y uczestniczyæ wp³ywowe grupy polskiego ¿ycia publicznego, a zw³aszcza politycznego.
Drugi dzieñ obrad otworzy³a
sesja: Transformacja systemowa
z polskiej perspektywy. Referaty
wyg³osili: prof. Antoni Kamiñski
z Instytutu Studiów Politycznych
PAN w Warszawie pt.: Korupcja
w procesie transformacji; dr Marek
Zagajewski z Uniwersytetu Szcze-
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Od lewej: Eva-Maria Fölmer, Miros³aw Dakowski, Izabela Falzmann, Janusz Sanocki

Kronika Ruchu

od konferencji w Bia³ymstoku
do konferencji w Poznaniu
9 czerwca 2001, Bia³ystok. W piêknej Du¿ej Auli Akademii Medycznej, w Pa³acu
Branickich, XI Ogólnopolska Konferencja
Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
Konferencjê zorganizowa³ i sponsorowa³
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy,
z inicjatywy dr Ryszarda Kijaka, wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Krajowego OZZL.
Referaty wyg³osili starzy woJOWnicy: Janusz Sanocki (Nysa), Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wroc³awski) i Miros³aw Dakowski
(Akademia Podlaska), dr Marek Chojnowski, bia³ostocki pe³nomocnik PO oraz dr
Janusz Szymañski, wiceprzewodnicz¹cy
Krajowego S¹du Partyjnego SLD. Obrady
prowadzi³ dr Ryszard Kijak. (Obszerniejsze
sprawozdanie z konferencji w miesiêczniku
Lekarz Polski nr 45/74 z 1 lipca 2001).
28 czerwca 2001, Berlin. Na zaproszenie
Berliñskiego Oddzia³u Ruchu Mut zur
Ethik, wyk³ad na temat historii demokracji
polskiej wyg³osi³ prof. Jerzy Przystawa.
30 czerwca 2001, Krosno. W sali b³. Ojca
Pio przy klasztorze OO. Kapucynów odby³o
siê z inicjatywy Krzysztofa Babintza spotkanie z przedstawicielami Ruchu na rzecz
JOW: Januszem Sanockim  Burmistrzem
Miasta Nysa i dr Dorot¹ Kubick¹ z Uniwersytetu Jagielloñskiego, pod has³em: Zmieñmy ordynacje wyborcze do parlamentu i samorz¹dów!  Twórzmy uczciwe pañstwo!.
Wziê³o w nim udzia³ blisko 100 osób. Wród
s³uchaczy znaleli siê: Roman Zimka  Prezydent Miasta Krosna, Jacek Wo³ek  Wiceprezydent, Jan Krzanowski  Radny Sejmiku Podkarpackiego oraz Radni i cz³onkowie Zarz¹du Miasta.
Wywi¹za³a siê dyskusja z ekspertami
Ruchu na rzecz JOW o dzia³aniach w celu
wprowadzenia jednomandatowych okrêgów
wyborczych. Na zakoñczenie organizator
poinformowa³ o mo¿liwoci zorganizowania
na Podkarpaciu pe³nowymiarowej konferencji Ruchu w styczniu przysz³ego roku.
6-8 lipca 2001, Nysa. Z okazji 10. rocznicy
mierci Micha³a Tadeusza Falzmanna, Fundacja Pamiêci Micha³a Falzmanna i Ruch
na rzecz JOW zorganizowa³y III Miêdzynarodowe Sympozjum Falzmannowskie.
W dyskusji podsumowuj¹cej Sympozjum
zebrani wyrazili pogl¹d, ¿e bez wprowadzenia JOW nie da siê ani rozliczyæ, ani nawet
publicznie wyjaniæ sprawy FOZZ i spekulacyjnych mechanizmów rabunku finansów
publicznych. Relacjê z Sympozjum zamieszczamy obok.
24 lipca  6 sierpnia, Polanica Zdrój. Korzystaj¹c z zaproszenia i gocinnej pomocy pp. Tuli i Douglasa Grayów, na terenie
ich posesji, pod namiotami, Janusz Sanocki
zorganizowa³ obóz formacyjny dla oko³o 30
licealistów i studentów z Nysy i okolic.
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2 sierpnia 2001. W Dzienniku Ogólnopolskim ukaza³ siê artyku³ Bogdana Huæko pt.
Wada ustrojowa.
7 sierpnia 2001, Ustronie Morskie. Na
zaproszenie organizatorów Zlotu M³odzie¿y
Prawicowej, z pogadank¹ na temat ordynacji wyborczej wyst¹pi³ Jerzy Przystawa.
25 sierpnia 2001, Wroc³aw. W odpowiedzi
na apel Metropolity Lubelskiego, ks. abp.
Józefa ¯yciñskiego o udzia³ w wyborach
parlamentarnych, z Pytaniem Otwartym
wyst¹pi³ Jerzy Przystawa. Tekst pytania
znajduje siê na stronie www.jow.pl, zosta³
tak¿e opublikowany w ró¿nych pismach,
m.in. w Naszej Gazecie, nr 5 i 6, wrzesieñ
 padziernik 2001.
31 sierpnia  5 wrzenia 2001, Zurych
(Szwajcaria), Feldkirch (Austria), Savognin (Szwajcaria). 18-osobowa, g³ównie
m³odzie¿owa, grupa uderzeniowa Ruchu
JOW wziê³a udzia³ w wielkiej konferencji
Ruchu Mut zur Ethik w Feldkirchu oraz
towarzysz¹cych jej spotkaniach w Zurychu
i Savogninie. W konferencji uczestniczy³o
ponad 500 osób z ca³ego wiata. Z naszej
strony referaty plenarne wyg³osili: Jerzy
Gieysztor (Wroc³aw), Jerzy Przystawa
(Wroc³aw), Janusz Sanocki (Nysa) i Andrzej Zybertowicz (Toruñ). Obok refleksje
na ten temat ks. Jana Kurdybelskiego
12 wrzenia 2001, £ód. Z inicjatywy p.
Bohdana Pilarskiego w sali kina Wolnoæ
odby³a siê projekcja filmu Jerzego Zalewskiego, powiêconego Micha³owi Falzmannowi, pt.: Oszo³om oraz spotkanie z Izabel¹ Brodack¹-Falzmann i Jerzym Przystaw¹, który wyg³osi³ referat pt.: Istota rewelacji Micha³a Falzmanna.
13 wrzenia 2001, Milanówek k. Dzia³dowa. Prof. Jerzy Przystawa na spotkaniu
z niemieckimi nauczycielami szkó³ rednich
wyg³osi³ referat na temat rozwoju demokracji w Polsce i aktualnej sytuacji politycznej.
Po referacie odby³a siê gor¹ca i trwaj¹ca
oko³o 2 godzin dyskusja.
14 wrzenia 2001, Warszawa. W sali konferencyjnej Instytutu Podstaw Informatyki
PAN prof. Miros³aw Dakowski wyg³osi³ odczyt pt. O sposobach doboru elit politycznych.
15 wrzenia 2001. Tygodnik Polityka,
w numerze 37, drukuje wietny artyku³ dr.
Krzysztofa Ciesielskiego, matematyka
z UJ, pt. Raz, dwa, trzy, pos³em bêdziesz
ty, który obna¿a ca³y bezsens u¿ywania
przymiotnika proporcjonalny w odniesieniu do ordynacji wyborczych do Sejmu jakie od 1989 roku s¹ stosowane w Polsce.
15 wrzenia 2001, Kraków. Na terenie
klasztoru O.O. Kapucynów, z inicjatywy dr.
in¿. Kazimierza G³owackiego, Stowarzyszenie Samorz¹dny Kraków zorganizowa³o
mini-konferencjê  Standardy etyczne
urzêdnika pañstwowego. Referaty wyg³osili Jerzy Przystawa i Izabela Brodacka-Falzmann.
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ciñskiego pt. Demokracja a korupcja; dr Wojciech B³asiak z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach pt.
III RP jako zale¿ne pañstwo oligarchicznej biurokracji; dr Jan Koziar
z Uniwersytetu Wroc³awskiego pt.
Znaczenie etyki w ekonomii na przyk³adzie protestanckiej etyki gospodarczej; dr in¿. Kazimierz G³owacki z Krakowa pt.: Czy energetyce
potrzebna jest suwerennoæ?; mgr
in¿. Witold Micha³owski z Warszawy pt. Gospodarka oparta na wiedzy  szans¹ czy mitem III RP? oraz
mgr Maciej Wnuk z Warszawy pt.
Centrum korupcji  patologie okresu transformacji w samorz¹dach na
przyk³adzie gminy Warszawa 
Centrum.

Analizy

Sesja zdominowana by³a analiz¹ i rozwa¿eniami nad mechanizmami korupcji politycznej i skorumpowaniu aparatu polskiego
pañstwa. W referatach i w dyskusji panowa³o powszechne przekonanie, i¿ skorumpowanie i s³aboæ
pañstwa maj¹ swe instytucjonalne
i polityczne podstawy w rozwi¹zaniach jakie przysz³y w trakcie polskiej transformacji. Szczególnie
mocno podkrelano brak mechanizmów spo³ecznej i politycznej kontroli nad elitami politycznymi i aparatem pañstwa. Za g³ówny powód
wyobcowania elit politycznych
i pañstwowych uznano mechanizm
proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Wynosi ona aparaty partyjne
poza kontrolê demokratyczn¹ i tworzy, zamiast demokracji, partiokracjê czyli demokracjê ograniczon¹
do partii politycznych, a cilej bior¹c ich kierownictw.
W sesji popo³udniowej o tytule Transformacja systemowa
z perspektywy Zachodu referaty
wyg³osili gocie zagraniczni: Karl
Albrecht Schachtschneider z Uniwersytetu Norymberskiego, Niemcy pt. Kapitalizm a demokracja.
O prawach cz³owieka; Rainer Rothe (Mut zur Ethik) Hamburg/Radolfzell, Niemcy pt. Niezbywalne

prawo obywatela do podmiotowoci; Barbara Hug (MzE) Zurych,
Szwajcaria pt. Pomoc wzajemna;
Niels Peter Ammitzboell (MzE)
Zurych, Szwajcaria pt. Pozytywne
konsekwencje demokracji bezporedniej; Robert Hickson z Uniwersytetu Floryda pt. Nasze wady, naszymi kajdanami. Strategie ukryte i
iluzja demokracji.

Bez kontroli

W tej czêci konferencji analizowano g³ównie u³omnoci oraz
zalety konkretnych rozwi¹zañ politycznych, prawnych i spo³ecznych
w krajach Unii Europejskiej oraz
Stanach Zjednoczonych. Wskazywano na zagro¿enia p³yn¹ce z braku demokratycznej kontroli nad
instytucjami Unii Europejskiej oraz
zalety instytucji demokracji bezporedniej i aktywnoci obywatelskiej. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y wród polskich s³uchaczy rozwi¹zania szwajcarskie w postaci
szeroko rozbudowanych mechanizmów demokracji bezporedniej,
której podstaw¹ s¹ referenda we
wszelkich kontrowersyjnych a kluczowych dla obywateli sprawach;
od wysokoci podatków poczynaj¹c, a na zmianach konstytucji koñcz¹c. Odrzucenie przez Szwajcarów w ostatnim referendum wniosku rz¹du o rozpoczêcie samych
tylko negocjacji z Uni¹ Europejsk¹,
w sprawie warunków przyst¹pienia
Szwajcarii do UE, by³o spowodowane g³ównie obaw¹, i¿ UE odbierze obywatelom Szwajcarii ich demokratyczne prawa kontroli w³asnego pañstwa oraz w³adz kantonów i gmin.
Na sesji koñcowej o tytule:
Perspektywy odzyskania podmiotowoci, referaty wyg³osili: prof. Tomasz Kamierski z Uniwersytetu
Southampton z Anglii pt. Globalizacja suwerennoci i ordynacja
wyborcza; prof. Miros³aw Dakowski z Akademii Podlaskiej w Siedlcach pt. Polski system wyborczy
sprzeczny z Konstytucj¹; mgr in¿.
Janusz Sanocki z Nysy pt. Koniecz-

noæ i perspektywa wprowadzenie
jednomandatowych okrêgów wyborczych w Polsce.

Wy³anianie elit

Spotkanie zdominowa³a problematyka sposobu wy³aniania
i kontroli elit politycznych w Polsce.
Ograniczenia suwerennoci naszego kraju wynikaj¹ z podporz¹dkowania elit politycznych obcym
orodkom kapita³owym i politycznym. Referenci i dyskutanci byli
zgodni, i¿ kluczem do zmiany sytuacji w Polsce jest zmiana ordynacji
wyborczej. Korupcja i arogancja
polskiej klasy politycznej oraz chroniczna s³aboæ polskiego pañstwa
maj¹ sw¹ praprzyczynê w partyjnej
ordynacji wyborczej zwanej proporcjonaln¹. Ta ordynacja uniemo¿liwia wyborcom rzeczywisty wybór

pos³ów oraz ich kontrolê. Elementarnym warunkiem naprawy polskiego pañstwa jest reforma konstytucjonalna w postaci wprowadzenia
wiêkszociowej ordynacji wyborczej. Zdaniem uczestników, to ordynacja w postaci wyboru tylko jednego pos³a z jednego ma³ego okrêgu wyborczego umo¿liwi kontrolê
wyborców nad swoimi parlamentarnymi przedstawicielami. Najdalej
id¹cym postulatem by³a propozycja
bojkotu zbli¿aj¹cych siê wyborów
we wrzeniu i rozpoczêcie akcji
obywatelskiego niepos³uszeñstwa,
a¿ do czasu zmiany obecnej ordynacji. Nie uzyska³a ona jednak poparcia. Przewa¿y³a teza o koniecznoci powa¿nych dzia³añ na rzecz
zmiany obecnej ordynacji.
Tekst ten ukaza³ siê w Tygodniku Puls
Zag³êbia nr 27/28, 26 lipca 2001 r.

Tomasz J. Kamierski

Ekstremistyczne partie
a ordynacja wyborcza (I)
Kilka znanych cech proporcjonalnej reprezentacji to:
 du¿a iloæ partii w parlamencie
o czêsto zmieniaj¹cych siê nazwach;
 praktyczna niemo¿liwoæ usuniêcia z parlamentu skompromitowanych polityków;
 nietrwa³e i s³abe rz¹dy koalicyjne lub mniejszociowe;
 nieproporcjonalnie wiêksza od
stopnia poparcia wyborców si³a
polityczna ma³ych ugrupowañ;
 ³atwoæ zdobycia reprezentacji
parlamentarnej przez ekstremistyczne partie.
Zajmijmy siê przez chwilê
ostatni¹ z wymienionych cech. Proporcjonalne ordynacje wyborcze
wymylono dopiero jakie 100 lat
temu, a na wiêksz¹ skalê zaczêto je
stosowaæ po I wojnie wiatowej.
Jednym z pierwszych pañstw, w którym zastosowano proporcjonalny

system wyborczy by³a Republika
Weimarska, utworzona w styczniu
1919 r. na gruzach II Rzeszy Niemieckiej.
Republika Weimarska by³a
prób¹ stworzenia demokratycznego pañstwa w miejsce dawnej monarchii absolutnej. Jak ka¿dy poprzedni i póniejszy eksperyment
tego typu, prób¹ wprowadzenia
demokracji w sposób instytucjonalny, ignoruj¹cy potrzebê wieloletniej ewolucji umys³ów i mechanizmów obywatelskiej kontroli, równie¿ i ta próba zakoñczy³a siê fiaskiem.
Republika Weimarska nie by³a
rezultatem masowych aspiracji narodu. Stworzona edyktem nielicznej elity, a elity zwykle s¹ aroganckie i wyobra¿aj¹ sobie, ¿e wymylaj¹ co naprawdê wspania³ego, na
miarê tworów boskich. W rzeczywistoci twórcom Republiki
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17 wrzenia 2001, Bia³y Dunajec. Na zaproszenie studentów z Duszpasterstwa
Akademickiego Most we Wroc³awiu, ze
studentami zgromadzonymi na dorocznym obozie w Bia³ym Dunajcu, spotka³
siê i wyg³osi³ referat na temat wyborów
do Sejmu prof. Jerzy Przystawa.
18 wrzenia 2001. Nasz Dziennik,
w wydaniu ogólnopolskim, zamieci³ relacjê z konferencji powiêconej pamiêci
Micha³a Falzmanna zorganizowanej 15
wrzenia w Krakowie. Du¿o miejsca powiêcono referatowi prof. Jerzego Przystawy O istocie manipulacji finansowych
z lat 1990/92.
Tego samego dnia, w I Programie
Polskiego Radia w porannym przegl¹dzie prasy obszernie cytowano artyku³
prof. Jerzego Przystawy, odsy³aj¹c do
lektury Naszego Dziennika.
23 wrzenia 2001, Southampton. Prof.
Tomasz Kamierski pisze list otwarty do
ks. abp. Józefa ¯yciñskiego, w którym
ustosunkowuje siê do apelu Jego Eminencji o udzia³ w wyborach parlamentarnych.
7 padziernika 2001, Wroc³aw. Z inicjatywy ks. Jana Kurdybelskiego, we wroc³awskim Klubie Muzyki i Literatury, odby³o siê spotkanie na temat ordynacji
wyborczej z prof. Jerzym Przystaw¹.
9 padziernika 2001, Wroc³aw. Jerzy
Przystawa rozpoczyna w Katolickim Radio Rodzina, na fali 92 MHz, sta³y cykl
felietonów polityczno-spo³ecznych w audycji Pos³uchaj, bo warto. Felietony
nadawane s¹ w ka¿dy wtorek, o godz.
10.00 i powtarzane o godz. 21.40. Do
chwili zamkniêcia obecnego numeru Biuletynu nadanych zosta³o piêæ takich felietonów, wszystkie powiêcone JOW.
15 padziernika 2001. Z inicjatywy Jerzego Gieysztora rozes³ano poczt¹ elektroniczn¹ list otwarty adresowany do Episkopatu Polski i do redakcji katolickich
mediów spo³ecznego przekazu, apeluj¹cy o pomoc w niezw³ocznym rozpoczêciu dyskusji na temat znaczenia systemu wyborczego w ¿yciu narodu i pañstwa. List zamieszczamy w ca³oci w innym miejscu.
26 padziernika 2001, Wroc³aw. S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Fabrycznej VI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego postanowi³ wpisaæ do rejestru
Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze.
9 listopada 2001, Wroc³aw. W sali przy
kociele p.w. w. Jacka na Swojczycach,
spotkanie Jerzego Przystawy, g³ównie ze
studentami, powiêcone Rocznicy Niepodleg³oci i ordynacji wyborczej do Sejmu.
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Weimarskiej daleko by³o do Zeusa,
z którego g³owy w jednej chwili
wyskoczy³a Atena w pe³nej i wietlistej zbroi. Pope³nili oni dwa fundamentalne b³êdy, o tragicznych
skutkach nie tylko dla Niemiec, ale
i dla du¿ej czêci wiata. Pierwszym
by³o przyjêcie rzekomo nowoczesnej proporcjonalnej ordynacji wyborczej, a drugim nies³awny Artyku³ 48 Konstytucji, nadaj¹cy prezydentowi nadzwyczajne uprawnienia
wykonawcze.
Wybór reprezentacji proporcjonalnej pozwoli³ ma³ym, czêsto
radykalnym, grupom politycznym
na zdobywanie miejsc w parlamencie, co wytworzy³o stan permanentnej niestabilnoci i powodowa³o
czêste przedterminowe wybory.

Ka¿dy z 21 rz¹dów w czternastoletnim okresie istnienia Republiki
by³ rz¹dem koalicyjnym. Nigdy
¿adna z dziesiêciu partii politycznych Republiki nie zdoby³a w parlamencie wiêkszoci absolutnej potrzebnej do sprawnego rz¹dzenia.
Od pocz¹tku istnienia Republiki
kilka ugrupowañ ekstremistycznych mog³o, dziêki wadliwej ordynacji wyborczej opartej na partyjnych listach, wprowadzaæ do Reichstagu sprawnych aparatczyków
wykorzystuj¹cych parlament jako
platformê propagandow¹. Dziêki
parlamentarnym mandatom, ekstremistyczne partie mog³y te¿ liczyæ
na stanowiska ministerialne.
W wyborach w listopadzie
1932 r. partia NSDAP (nazici)

zdoby³a 196 mandatów w 608-osobowym parlamencie, a partia KPD
(komunici)  100 mandatów.
Mimo posiadania mniej ni¿ 30%
miejsc parlamentarnych, NSDAP
by³a parti¹ o najwiêkszej liczbie
miejsc, co pozwoli³o jej przywódcy na wysuniêcie ¿¹dania objêcia
stanowiska Kanclerza. Artyku³ 48
by³ u¿ywany przez prezydenta Hindenburga do odwo³ywania i mianowania kanclerzy bez parlamentarnego przyzwolenia kilkakrotnie.
Sta³o siê tak i tym razem. 30 stycznia 1933 r. kanclerzem zosta³ Adolf
Hitler, który otwarcie g³osi³ swój
plan zast¹pienia Republiki Weimarskiej dyktatur¹.
Southampton, padziernik 2001.

Ks. Jan Kurdybelski

Refleksje po Kongresie...
Jeszcze miesi¹c temu nie wiedzia³em, ¿e w Szwajcarii w Zurychu, oddalonym od Wroc³awia zaledwie tysi¹c kilometrów, istnieje
Stowarzyszenie dla Wspierania
Psychologicznej Wiedzy o Cz³owieku (Verein zur Förderung der
Psychologischen Menschenkentnis). Z radoci¹ skorzysta³em z zaproszenia na IX Kongres Mut zur
Ethik i po raz pierwszy w ¿yciu
znalaz³em siê w Szwajcarii.
Kongres odbywa³ siê od 31
sierpnia do 2 wrzenia w Feldkirch/
Voralbergu, mia³ etap wstêpny 29 i
30 sierpnia w Zurychu i uroczyste
zakoñczenie w Savogninie w Alpach (3-5 wrzenia). Przepiêkna
kotlina wród Alp z onie¿onymi
szczytami, na które kiedy patrzy³
nieustraszony Hannibal prowadz¹c
swoj¹ armiê na Rzym, przenosi nas
jakby poza czas, do cudownej krainy wielkich wra¿eñ, uczuæ i czynów jakie tworzy³y historiê. To
wszystko razem rodzi atmosferê,
w której wiêzy przyjani nie pod-
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daj¹ siê przemijaniu, i... tak trudno
siê rozstaæ.
Istnieje doæ powszechna opinia, ¿e Szwajcaria jest najbogatszym pañstwem wiata. Tego nie
jestem pewien. Ogromem bogactwa przyt³aczaj¹ przybysza z Europy miasta amerykañskie. Niemcy
imponuj¹ sprawn¹ organizacj¹ i porz¹dkiem. Jest wiele piêknych miejsc
na wiecie. Kiedy jednak przekraczamy granicê Szwajcarii, na progu
tego prawdziwego serca Europy
wita nas miasto-legenda  St. Galen, opactwo benedyktyñskie. Kulturê europejsk¹ utworzy³a synteza
benedyktyñskiej pobo¿noci, pracowitoci, porz¹dku i umi³owania dyscypliny. Te przymioty s¹ prawdziw¹ ozdob¹ charakteru Szwajcarów.
Przez Wil i Winterthur szybko zd¹¿amy do Zurychu. Mijamy
ma³e miasteczka i coraz bardziej
udziela siê nam jaka radoæ ¿ycia
i poczucie bezpieczeñstwa. Tutaj
ka¿dy dom i ulica ozdobione s¹

kwiatami; ka¿dy ogród, fragment
lasu, ³¹ki czy kawa³ek ziemi wiadcz¹ o tym, ¿e ludzie kochaj¹ te piêkne góry, kochaj¹ swój szczêliwy
kraj.
Uwa¿nie wys³ucha³em kilkudziesiêciu wyk³adów i prelekcji.
W dyskusjach wszyscy swobodnie
wypowiadali swoje opinie i uwagi.
Nikt siê nie spieszy³. W rozmowach
z wieloma uczestnikami Kongresu
zrozumia³em potrzebê i sens zwo³ania tego zgromadzenia. Do Feldkirchu w Austrii przyjecha³o kilkaset osób niemal ze wszystkich krajów Europy, a tak¿e z USA, Rosji,
Inguszetii, Astrachanu, Turcji, Palestyny, aby wspólnie rozpoznaæ
i przeanalizowaæ wyzwania i zagro¿enia, stoj¹ce dzisiaj nie tylko
przed wiatem, ale przede wszystkim przed ka¿dym cz³owiekiem,
przed ka¿dym z nas.
Na progu obecnego tysi¹clecia zawis³a nad przysz³oci¹ narodów Europy, a tak¿e i wielu innych,
realna groba zniszczenia kultury,

szczególnie chrzecijañskiej i europejskiej, ukszta³towanej przez
Ewangeliê. Kulturê buduj¹ wieki
zawsze na fundamencie religii. Nie
ma kultury bez religii. Kultura jest
owocem twórczej pracy najwspanialszych jednostek jakimi Bóg
obdarowa³ ludzkoæ przez tysi¹clecia. O bogactwie i ¿ywotnoci kultury stanowi jej ró¿norodnoæ, o której tak piêknie pisa³ w. Hieronim
(diversitas dilecta) w 410 roku,
w czasie straszliwego zniszczenia
Rzymu przez hordy gockie Alaryka.
Przera¿a arogancja polityków,
którzy bez skrupu³ów, w interesie
anonimowych rekinów miêdzynarodowego kapita³u ogo³acaj¹ narody nie tylko z ich dóbr materialnych, ale niszcz¹ najwiêksze dobro
duchowe narodu, jakim jest jego
kultura. Religia, kultura i obyczaje
s¹ sprzê¿one zwrotnie. Naruszenie
jednej z tych wartoci nieuchronnie poci¹ga za sob¹ upadek pozosta³ych. Za skutki globalizacji, za
zwyrodnienia i wynaturzenia jakich
dokona³a ona w obyczajach, wiele
narodów ju¿ p³aci straszliw¹ cenê.
Brutalizacja ¿ycia, rozbite rodziny,
mordowanie nienarodzonych, eutanazja, seksualizacja, narkomania
og³aszana now¹ religi¹, siej¹ce
spustoszenia w wielu krajach na
wiecie  to tylko niektóre has³a
wywo³awcze globalizacji.
G³ównym tematem Kongresu
dr¹¿onym przez wiêkszoæ prelegentów by³a demokracja. Ten grecki wynalazek, obmylony przez
Solona dwa i pó³ tysi¹ca lat temu,
mia³ na celu poratowanie zad³u¿onych ch³opów. Ju¿ w epoce swoich
narodzin system demokratyczny
by³ kilkakrotnie poprawiany, reformowany, wreszcie wprowadzony w
¿ycie i ostatecznie odrzucony przez
najs³awniejszego ojca demokracji
 Peryklesa. Arystoteles potêpi³
demokracjê jako jeden z poród
trzech z³ych systemów zarz¹dzania
pañstwem. Wed³ug Arystotelesa
demokracja prowadzi do anarchii,
a przez anarchiê do dyktatury, któr¹ przechwytuj¹ najbardziej niebez-

Feldkirch (Austria), od lewej: Anna Niedzia³kowska, Tomasz Pompowski, Katarzyna Szymañska, Andrzej Zybertowicz, Monika Niedzia³kowska, Erika Vögelli (wydawca Zeit Fragen) z mê¿em, Jerzy Gieysztor (z ty³u), ks. Jan Kurdybelski, Jerzy
Przystawa, Janusz Sanocki  przedstawiciele grupy uderzeniowej Ruchu JOW

pieczni demagodzy. Po ostatniej
wojnie wiatowej demokratyczny
system rz¹dzenia uznano za jedynie zabezpieczaj¹cy narodom wolnoæ, sprawiedliwoæ i bezpieczeñstwo. W wypowiedziach o demokracji nie mo¿na by³o nie zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ wszyscy prelegenci pos³ugiwali siê tym samym wyra¿eniem, nadawali mu jednak ró¿ne znaczenia. W krajach, które d³ugo by³y uzale¿nione politycznie od
Zwi¹zku Sowieckiego, s³owo demokracja nie ma tych sympatycznych skojarzeñ jakie pojawiaj¹ siê,
gdy wypowiada je Szwajcar. Trudno dziwiæ siê Polakom, ¿e nie raduje nas forma demokracji ci¹gle
utrzymuj¹ca siê w naszej ojczynie
jako spucizna po tak zwanej demokracji ludowej. Aktualnie obowi¹zuj¹ca w Polsce konstytucja,
z 6 kwietnia 1997 roku, ju¿ na
wstêpie w art. 2 g³osi, ¿e Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym... Art. 4.
W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej polskiej nale¿y do Narodu.
Naród sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli lub bezporednio.  Có¿ z tego, skoro art. 104

tej¿e Konstytucji stanowi, ¿e Pos³owie s¹ przedstawicielami Narodu. Nie wi¹¿¹ ich instrukcje wyborców. Znaczy to, ¿e nie musz¹ liczyæ
siê z interesem, a nawet opini¹ wyborców, natomiast s¹ zobowi¹zani
do pos³uszeñstwa bossom partyjnym, i to pod sankcj¹ wyrzucenia
z klubu poselskiego. A zatem, jakie znaczenie, jak¹ wartoæ maj¹
uroczyste zapewnienie o demokratycznym systemie sprawowania
w³adzy w Polsce przez Naród. Trzeba wiêc zwracaæ uwagê nie tylko na
treæ wywodów o demokracji, ale
równie¿ na to, kto o demokracji rozprawia.
Najwspanialsz¹ by³a jednak
atmosfera Kongresu, bardzo serdeczna i rodzinna. Zapal w sercu
swoim jasn¹ pochodniê uczucia religijnego, ale zostaw w domu md³y
kaganek wyznaniowoci, jeli
chcesz, ¿eby wi¹tynia religii antycznej pokaza³a tobie swoje cuda.
Tak okreli³ swoje Credo przed
osiemdziesiêciu laty prof. Tadeusz
Zieliñski. Wielka humanistyczna
idea prof. Zieliñskiego sta³a siê cia³em na IX Kongresie Mut zur
Ethik w Feldkirchu, a szczególnie
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jasnym wiat³em i ciep³em nape³ni³a uczestników w dniach uroczystego zakoñczenia w Savognin.
Niech mi wolno bêdzie zakoñczyæ te refleksje akcentem osobistym. Po wyk³adzie prof. Nafez
Nazzala z Rammallah zwróci³em
siê do niego z uwag¹, ¿e nie mo¿na mieszaæ dwóch tradycji: judaistycznej i chrzecijañskiej. Tradycje te s¹ dla siebie przeciwstawne
nie tylko przez zupe³nie inny stosunek do Osoby Chrystusa, ale
mimo respektowania Dekalogu posiadaj¹ zupe³nie ró¿ne programy
etyczne. Nasza rozmowa zakoñczy³a siê zawarciem przyjani. Dla
przypieczêtowania braterstwa przyjêlimy zwracanie siê do siebie
imionami i przy ogólnym aplauzie,
du¿ej grupy obecnych, uca³owalimy siê serdecznie, nie liturgicznie. Obydwaj wierzymy, ¿e uda
nam siê utrzymaæ i utrwaliæ zawart¹ przyjañ wzajemnymi odwiedzinami.
Przez wiat idzie ju¿ NOWE!
Pog³êbia siê przepaæ pomiêdzy coraz wiêksz¹ czêci¹ ludzkoci spychanej w nêdzê, której odbiera siê nawet nadziejê na nieco
znoniejsze ¿ycie ludzkie. Równoczenie wzrasta wiadomoæ, ¿e
wiat inaczej rz¹dzony, uwolniony
od wojen i wyzysku, nie musia³by
ka¿dego roku skazywaæ milionów
nêdzarzy na g³odow¹ mieræ. To nie
jest nowa prawda. Znana by³a ju¿
staro¿ytnym. Pisa³ o niej Polibiusz,
kiedy na zgliszczach Kartaginy zapowiada³ upadek Rzymu. Prawda
zawsze musi jednak pokonywaæ
trudniejsz¹ drogê do ludzkiej wiadomoci, ani¿eli przymilaj¹ce siê
k³amstwo. Przychodzi jednak taki
czas, ¿e trzeba siê otworzyæ nawet
dla niewygodnej prawdy  bo
k³amstwo wyczerpa³o ju¿ swoje
mo¿liwoci. To jest to NOWE, które idzie ju¿ przez wiat.
n
Wroc³aw, 9 wrzenia 2001
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brew opinii wielu moich znajomych tym razem nie wzi¹³em udzia³u w wyborach. Czêæ osób by³a
tym zbulwersowana. Argumentem,
który mia³ mnie zdyscyplinowaæ
i przekonaæ jednak do g³osowania,
by³o to, ¿e pozostaj¹c w domu oddajê pó³ g³osu na komunistów.
Wszelkie perswazje zbywa³em jednak stwierdzeniem, ¿e nie chcê braæ
udzia³u w tej kolejnej maskaradzie
i ¿e do wyborów pójdê, gdy wprowadzone zostan¹ jednomandatowe
okrêgi wyborcze. Niektórzy uzna-

Wola wyborców  tak skwapliwie tropiona u nas w okresie
wyborczym  traci na znaczeniu
natychmiast po zamkniêciu lokali
wyborczych, a programy wyborcze
trafiaj¹ wci¹¿ na te same zakurzone pó³ki, na które nikt nie zagl¹da.
Wiernoæ woli wyborców, to sedno, ta konstytutywna zasada demokracji jest u nas zgodnie ignorowana przez wszystkie partie polityczne. Mo¿na  z pewn¹ przesad¹ 
stwierdziæ, ¿e nasza demokracja
koñczy siê tam, gdzie w krajach
demokratycznych zaczyna siê jej

Romuald Lazarowicz

Gdzie demokracji kres...
wali to wszak¿e za wyszukan¹
pozê. Przecie¿  mówili  wybory
s¹ wolne i demokratyczne, zgodne
z konstytucj¹, nikt nikogo nie represjonuje, nie wsadza do wiêzieñ... Czego siê wiêc czepiaæ!
Kwestia w tym, ¿e ta bardzo popularna opinia opiera siê na fa³szu.
W Polsce demokracja jest
kultywowana, uznawana jest za
wartoæ sam¹ w sobie i niewiele
osób zadaje sobie trud analizowania treci, któr¹ to pojêcie kryje.
Skoro mamy dwie izby parlamentu
(niektóre narody maj¹ tylko jedn¹!), mamy wolne wybory, niezawis³e s¹dy, wszystkie atrybuty demokratycznego, cywilizowanego
pañstwa (ba, nawet balony w kampanii wyborczej!), to wszystko
w porz¹dku i nie ma o czym dyskutowaæ... A przecie¿ wybory to
tylko technika stosowana do osi¹gniêcia celu: delegowania w³aciwych ludzi do sprawowania w³adzy
zgodnie z wol¹ wyborców. Nie najwa¿niejsze jest wiêc odbycie co
cztery lata pewnego rytua³u, prze¿ycia nawa³y obietnic bez pokrycia i odfajkowanie: OK, kolejne
wybory mamy za sob¹, wróæmy do
szarej rzeczywistoci. Nie ma wielkiego znaczenia istnienie ilu tam
cia³, instytucji i gremiów. Wa¿ne
jest zupe³nie co innego.

treæ. Owszem, s³yszymy czasem,
jak ten czy ów polityk bez przekonania co zatr¹ca o decyzji wyborców, najczêciej jednak wówczas,
gdy uznaje, ¿e trzeba konkurentom
przytrzeæ rogów. Znaczy to mniej
wiêcej tyle, co: Mymy wygrali,
wiêc nie podskakujcie.
Spróbowa³by kto u nas przedstawiæ swoj¹ opiniê w istotnej dla
kraju sprawie swojemu pos³owi
 jak to jest powszechnie praktykowane w krajach cywilizowanych! Nie ma takiego zwyczaju
i wrêcz budzi³oby zdumienie: jak
mo¿na zawracaæ g³owê panu pos³owi, on przecie¿ ma tyle wa¿nych
spraw rangi pañstwowej, gdzie¿ mu
tam s³uchaæ naszych niedowarzonych opinii! On jest dostojnikiem,
my  nikim wa¿nym.
Tylko system jednomandatowych okrêgów wyborczych wymusza na pos³ach ws³uchiwanie siê
w g³os wyborców. Przecie¿ to nie
dobra wola czy idealizm sk³ania pos³ów w Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej do utrzymywania
cis³ej wiêzi z wyborcami. To mechanizm zaszyty w system wyborczy. Pose³ zale¿y od wyborcy,
zlekcewa¿enie go, czynienie obietnic bez pokrycia kosztuje pos³a
przegran¹ w kolejnych wyborach.
U nas dowolne rzeczy mo¿na za-
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powiadaæ czarno na bia³ym w programie wyborczym, k³amaæ do woli,
mo¿na wrêcz byæ przestêpc¹, a i tak
o wyborze danej osoby na kolejn¹
kadencjê decyduje kierownictwo partii, nie za wyborcy. Partia musi jedynie zadbaæ o przekroczenie wyborczego progu.
Formalnie wszystko u nas dzia³a poprawnie, tyle ¿e jest to sztuka
dla sztuki. Proporcjonalny, a wiêc
partyjny, system wyborczy to namiastka demokracji, erzatz dla naiwnych i  mówi¹c brutalnie  sztuczka
wykorzystywana przez cwaniaków
¿¹dnych w³adzy bez odpowiedzialnoci. Wiêkszoæ wyborców nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zniechêcona
stanem spraw publicznych i swoj¹
faktyczn¹ bezradnoci¹, rozczarowana polityk¹ woli nie uczestniczyæ
w wyborach.
miesz¹ mnie buñczuczne wypowiedzi zwyciêskiego obozu tu¿ po
wyborach  wiêkszoæ Polaków wybra³a..., wiêkszoæ opowiedzia³a siê
za..., miliony Polaków.... Otó¿ nie:
wiêkszoæ Polaków po prostu nie
wziê³a udzia³u w wyborach, ale nawet ta mniejszoæ, która udzia³ w nich
wziê³a, w przewa¿aj¹cej mierze nie
popar³a SLD, g³osowa³a przeciwko
niej. Tyle ¿e ta ordynacja wyborcza,
zwana proporcjonaln¹, powoduje takie rozproszenie g³osów, i¿ zazwyczaj
wiêkszoæ przegrywa. St¹d te¿ ci¹g³a
potrzeba zawierania sojuszy, koalicji,
chwiejnoæ rz¹dów i swobodne podejcie do w³asnego programu.
Mam nadziejê, ¿e ci, co dzi utyskuj¹ nad stanem wiadomoci spo³ecznej i pomstuj¹ na niewyrobienie
wyborców, zreflektuj¹ siê w koñcu
i dojrz¹ ród³o z³a we w³aciwym miejscu: w wadliwej ordynacji wyborczej.
Mam nadziejê, ¿e rosn¹ce rzesze milcz¹cego frontu odmowy bêd¹ sk³ania³y pos³ów  choæby z powodu malej¹cej powagi ich urzêdu  do opowiedzenia siê za jedynym rozs¹dnym
rozwi¹zaniem: za ordynacj¹ wiêkszociow¹ z jednomandatowymi okrêgami wyborczymi. Temu, toutes proportions gardées, mia³ s³u¿yæ mój indywidualny bojkot wyborów roku 2001.
n

wyborów proporcjonalnych.
Zabieg Mitteranda umo¿liwi³ Le
Penowi wprowadzenie a¿ 35
deputowanych do Zgromadzenia
Narodowego. Co wiêcej, natychmiastowym skutkiem proporcjonalnoci by³o rozdrobnienie polityczne, które os³abi³o tak skutecznie rz¹d premiera Chiraca,
¿e przetrwa³ on jedynie dwa lata.
Francja po tych dwóch pomy³kowych latach wróci³a do
jednomandatowego systemu
wyborczego w swych wyborach
parlamentarnych. Niestety, w wyborach do nowych, europejskich regionów francuskich
i Parlamentu Europejskiego,
system proporcjonalny nadal
obowi¹zuje i nadal tworzy zamêt. O ile ekstremici nie mog¹
liczyæ na to, ¿e wyborcy dadz¹
im choæ jeden mandat w okrêgach jednomandatowych, o tyle
w wyborach regionalnych i europejskich ci¹gle udaje im siê
zdobywaæ mandaty i wchodziæ
w jakie koalicje oraz porozumienia. Ta sytuacja prowadzi do
chaosu, wzrostu administracji
i marnotrawstwa rodków publicznych przeznaczonych na
rozwój regionów.
Francuzi w ubieg³ym roku
próbowali przekonaæ Komisjê
Europejsk¹ do porzucenia systemu czysto proporcjonalnego
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale bezskutecznie.

Maurice Druon, prezydent Academie Francaise, w niedawnym
wyst¹pieniu nazwa³ system proporcjonalny wymys³em diab³a.
Druon powiedzia³, ¿e Francja we
wszystkich swych wyborach
powinna przyj¹æ prosty system
westminsterski Pierwszy Na Mecie, który jak stwierdzi³: tak
wspaniale s³u¿y Anglii.
Post Scriptum:
W 1998 r., decyzj¹ Parlamentu Europejskiego, Le Pen
zosta³ pozbawiony immunitetu
za nazwanie ¿ydowskiego Holocaustu drobnym epizodem II
wojny wiatowej. W tym samym roku s¹d we Francji skaza³
go na wysok¹ grzywnê i pozbawi³ biernego prawa wyborczego
na dwa lata za atak cielesny na
wyborczego rywala w czasie
mityngu w Mantes-la-Jolie. Jego
skuteczne odwo³anie do wy¿szego s¹du pozwoli³o mu na odzyskanie mandatu w wyborach europejskich w czerwcu 1999 r.
Jednak rozporz¹dzenie premiera Jospina z dnia 22 kwietnia
2000 r. pozbawi³o Le Pena tego
mandatu.
Czy wiêc lekarstwem na
niedemokratyczn¹ ordynacjê
wyborcz¹ maj¹ byæ jeszcze
mniej demokratyczne ministerialne rozporz¹dzenia-dekrety?
Southampton, padziernik 2001

Prof. Jerzy Przystawa prowadzi w Berlinie wyk³ad na temat historii polskiej
demokracji. Po prawej  dr Corinna Nölle i prof. Gudrun Kammasch.
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Tomasz J. Kamierski

Ekstremistyczne partie
a ordynacja wyborcza (II)
W pierwszej czêci tego wyst¹pienia mowa by³a
o Republice Weimarskiej i jej proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Ordynacja, pozbawiaj¹c obywateli prawdziwej reprezentacji, umo¿liwi³a zdobycie wp³ywów
politycznych dobrze zorganizowanym grupom ekstremistycznym, a szczególnie partii nazistów NSDAP.
Omówmy teraz bli¿szy naszym czasom przyk³ad
Francji i losy innej partii ekstremistycznej, a mianowicie organizacji o nazwie Front National. Front National powsta³ w 1972 r. i przez d³ugi czas, mimo oko³o 10% poparcia wyborców, nie móg³ zaistnieæ na scenie politycznej. We Francji obowi¹zywa³ wtedy jednomandatowy system wyborczy, dziêki któremu de
Gaulle wyprowadzi³ Francjê z chaosu politycznego
powsta³ej po wojnie IV Republiki. Przyczyn¹ tego
chaosu by³a proporcjonalna ordynacja wyborcza. De
Gaulle ju¿ w roku 1945 próbowa³ przekonaæ Francuzów do przyjêcia jednomandatowej reprezentacji. Po-

niewa¿ nie uda³o mu siê, wycofa³ siê ca³kowicie z ¿ycia politycznego trafnie przewiduj¹c, ¿e IV Republika bêdzie tak samo s³aba jak III, jej przedwojenna
poprzedniczka. Kiedy w roku 1958 IV Republika praktycznie upad³a, a Francja pogr¹¿y³a siê w politycznej
anarchii, de Gaulle wróci³, stawiaj¹c warunek, ¿e ma
byæ przyjêta nowa Konstytucja, w której Assemblee
Nationale bêdzie wybierane w dwurundowych wyborach jednomandatowych. Tak te¿ siê sta³o.
O ile wiêc agenci Le Pena nie mogli liczyæ na
sukces w ¿adnym okrêgu jednomandatowym w wyborach do Zgromadzenia Narodowego V Republiki,
o tyle w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dziwacznego tworu o niejasnych kompetencjach, ich sytuacja by³a zupe³nie inna. Tam bowiem obowi¹zywa³
i obowi¹zuje nadal proporcjonalny system wyborczy,
w którym ka¿de pañstwo przedstawia wyborcom jedn¹ wielomandatow¹ listê krajow¹. Prze³omem dla Le
Pena by³y wybory do Parlamentu Europejskiego w roku 1984, gdzie Front National uzyska³ 11% g³osów
i zdoby³ mandaty.
£atwo zrozumieæ dlaczego faszyci Le Pena odnieli w wyborach do Parlamentu Europejskiego taki
sukces, mimo skromnego poparcia. Wszak w wyborach
proporcjonalnych wyborcy wybieraj¹ jedynie u³amki
jakich liczb, a nie prawdziwych reprezentantów.
W roku 1986, próbuj¹c ratowaæ socjalistów przed
klêsk¹, prezydent Mitterand wymóg³ na parlamencie
zmianê ordynacji do Zgromadzenia Narodowego
ponownie na proporcjonaln¹. Tak wiêc Francja, ku
uciesze faszystów Le Pena, wróci³a jeszcze raz do

Krupka k. Wieruszowa. Przystanek w drodze do Bialegostoku Od lewej: Jerzy Przystawa, Janusz Sanocki, Janusz
Smagoñ, Bohdan Pilarski, Grzegorz Szymañski
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