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krakowskiej gazecie Czas, ale tak¿e
w innych gazetach polskich w Galicji,
ukaza³ siê 17 kwietnia 1913 r. list biskupów polskich krytykuj¹cych projekt ordynacji wyborczej do Sejmu, przygotowany przez Namiestnika Micha³a Bobrzyñskiego. Pisali w nim: Jakkolwiek reforma wyborcza jest aktem politycznym, nie jest nim jednak wy³¹cznie. Nowy bowiem ustrój prawa wyborczego wydaje ze siebie prawodawców, którzy za pomoc¹

4 ordynacje wyborcze do Sejmu, a obecnie trwaj¹ targi
nad kolejn¹ ordynacj¹ wyborcz¹ do w³adz samorz¹dowych. W tych targach interes obywateli, interes pañstwa i narodu, wydaje siê ca³kowicie nieobecny. W efekcie, zamiast prawdziwych wolnych i demokratycznych
wyborów mamy, w ustrój Rzeczypospolitej, wmontowany partyjny mechanizm, który degeneruje nasze ¿ycie spo³eczne i pañstwowe, generuje korupcjê i nieodpowiedzialnoæ.

Mówmy, rozmawiajmy o JOW!
w³adzy ustawodawczej wp³ywaæ mog¹ i wp³ywaæ bêd¹
na wszystkie dziedziny ¿ycia kocielnego, narodowego, kulturalnego, spo³ecznego i moralnego, a szczególniej na przysz³y kierunek wychowania publicznego. Tym
samym reforma wyborcza w te wszystkie dziedziny
wkracza i z nimi siê ³¹czy. Do nas wiêc, jako do stró¿ów praw wiary w tych dziedzinach nale¿y pytaæ i badaæ, o ile do ich zdrowego rozwoju proponowany ustrój
prawa wyborczego dopomaga albo te¿ w uprawnionym rozwoju przeszkadza, lub go nawet niszczy. List
ten podpisali: Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski,
Józef Pelczar, biskup przemyski, Adam Sapieha, ksi¹¿ê biskup krakowski, Józef Teodorowicz, arcybiskup
lwowski ob. orm., Leon Wa³êga, biskup tarnowski.
Tej wiadomoci roli i znaczenia ordynacji wyborczej do Sejmu wydaj¹ siê nie mieæ dzisiaj nie tylko
szarzy miertelnicy  szeregowi obywatele RP, ale
nawet ci, którzy uwa¿aj¹ siê za elitê intelektualn¹ czy
polityczn¹ kraju. wiadczy o tym dowodnie fakt, ¿e
nasi politycy, swobodnie i bezkarnie majstruj¹ przy
ordynacji wyborczej od roku 1989, przykrawaj¹c ten
podstawowy akt ustrojowy do ich bie¿¹cych, w¹skich
interesów partyjnych, ¿e od roku 1989 mielimy ju¿

My, w Ruchu Obywatelskim na rzecz JOW, doszlimy do wniosku, ¿e partyjny system wyborczy, cynicznie wykorzystywany przez polityków, nie dopomaga do zdrowego rozwoju Rzeczypospolitej, przeciwnie, w tym rozwoju przeszkadza, a nawet ten rozwój uniemo¿liwia. Z satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e wiadomoæ tego faktu, pomimo nieomal totalnej blokady
tematu w rodkach publicznego przekazu, dociera do
coraz szerszych krêgów obywateli. W ci¹gu zaledwie
dwóch lat, jakie up³ynê³y pomiêdzy I a II Walnym Zebraniem Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze, zorganizowalimy 18 ogólnopolskich konferencji, od Szczecina, Gdañska i Bia³egostoku, po Nysê, K³odzko, Krosno i Tarnów. Poparcia naszemu Ruchowi udzieli³o kilkadziesi¹t rad gminnych i powiatowych, podejmuj¹c
odpowiednie uchwa³y. Wspó³pracê z naszym Ruchem
zadeklarowa³o szereg organizacji spo³ecznych, takich
jak Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy, Stowarzyszenie By³ych Parlamentarzystów OKP, Dolnol¹skie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne, Obywatelskie
Stowarzyszenie Uw³aszczeniowe, Rada Naukowa Jed-

ð

ð

nostek Badawczo-Rozwojowych. Gociny naszym konferencjom udzieli³y
orodki akademickie. Nasz II Walny
Zjazd odbywa siê w murach Uniwersytetu Wroc³awskiego, ale gocilimy ju¿
w siedzibach Polskiej Akademii Umiejêtnoci, Politechniki Gdañskiej, Politechniki Wroc³awskiej, Politechniki
Szczeciñskiej, Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku, Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Fakultetu Teologicznego we
Wroc³awiu. Wielokrotnie nasze spotkania odbywa³y siê w pomieszczeniach
Kocio³a Katolickiego, w Sandomierzu,
Tarnobrzegu, Stalowej Woli, K³odzku,
Poznaniu, Krakowie, Toruniu, Gliwicach, a przede wszystkim, i najczêciej,
we Wroc³awiu. 16 marca po raz drugi
obradowaæ bêdziemy na terenie Sejmu
RP, w Sali Kolumnowej.
Te sukcesy naszego Ruchu s¹ nie
tylko wiadectwo naszej pracy i zaanga¿owania. Nie by³yby one mo¿liwe,
gdyby u ich podstawy nie le¿a³o upowszechniaj¹ce siê przekonanie coraz
wiêkszej liczby obywateli, ¿e nasz postulat reformy systemu wyborczego jest
s³uszny i zbawienny dla Polski, ¿e bez
takiej zmiany demokracja w Polsce bêdzie jedynie fasadow¹, nasza suwerennoæ fikcj¹, a rak partyjniactwa degenerowa³ i niszczy³ ¿ycie obywatelskie.
Politycy, tworz¹cy front odmowy
wobec postulatu JOW, nie podejmuj¹
z tym postulatem rzeczowej polemiki,
bo rzeczowych argumentów nie maj¹.
¯eruj¹ jedynie na niewiedzy, na braku
informacji, wykorzystuj¹ zaw³aszczenie
mediów. Aby tê blokadê informacyjn¹
z³amaæ po prostu mówmy o JOW! Rozmawiajmy o jednomandatowych okrêgach wyborczych! Nasze rozmowy
z krewnymi, przyjació³mi, znajomymi,
bêd¹ skuteczn¹ form¹ z³amania tej zmowy milczenia. Innego argumentu nie
maj¹.
Kto mo¿e i kogo na to staæ, tego
zapraszamy do udzia³u w naszych kolejnych akcjach. Najbli¿sza  w sobotê
16 marca w Warszawie. Wiêcej informacji w zamieszczonym na str. 12 licie
prof. Andrzeja Czachora.
n
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Spis konferencji Ruchu na rzecz JOW
Pomiêdzy I a II Walnym Zebraniem Stowarzyszenia
11 marca 2000  2 marca 2002
1. Warszawa, 11 marca 2000, I Walne Zebranie Stowarzyszenia na
rzecz Zmiany Sytemu Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze.
2. Opole, 12 kwietnia 2000, Uniwersytet Opolski, Sala im. Ksiêcia
Jana II Dobrego, konferencja akademicka nt. JOW.
3. Warszawa, 12-13 kwietnia 2000, Aula SGH, Dni Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych.
4. K³odzko, 13-14 maja 2000, Dom Kultury, II Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu.
5. Poznañ, 16 czerwca 2000, Urz¹d Wojewódzki, III Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
6. Nysa, 22-24 wrzenia 2000, Dom Metalowca, IV Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
7. Ciechocinek, 18 listopada 2000, Centrum Konferencyjne Amazonka, V Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
8. Szczecin, 13 stycznia 2001, Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, konferencja nt. JOW.
9. Kraków, 20 stycznia 2001, Aula PAU, VI Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
10. Szczecin, 17 lutego 2001, Aula Politechniki Szczeciñskiej, VII
Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
11. Tarnów, 24-25 lutego 2001, Hotel Tarnovia, VIII Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
12. Warszawa, 17 marca 2001, Sala Kolumnowa Sejmu, IX Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
13. Gdañsk, 7-8 kwietnia 2001, Aula Politechniki Gdañskiej (1 dzieñ)
i Rada Miejska Gdañska (2 dzieñ), X Ogólnopolska Konferencja
Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego powiatu.
14. Toruñ, 24-25 maja 2001, Instytut Socjologii Uniwersytetu im.
Miko³aja Kopernika, konferencja akademicka Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze  Nowa
Szansa dla Polskiej Demokracji?
15. Bia³ystok, 9 czerwca 2001,
Aula Pa³acu Branickich, XI
Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa Pose³ z ka¿dego
powiatu.
16. Krosno, 30 czerwca 2001,
Klasztor O.O. Kapucynów,
konferencja: Zmieñmy ordynacje wyborcze do parlamentu
i samorz¹dów!  Twórzmy
uczciwe pañstwo!
17. Nysa, 6-8 lipca 2001, Dom
Kultury, III Miêdzynarodowe
Sympozjum Falzmannowskie.
18. Poznañ, 17 listopada 2001,
Aula AWF, XII Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa
Prof. Andrzej Czachor
Pose³ z ka¿dego powiatu.

P

onad 150 osób uczestniczy³o w XII Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Pose³
z ka¿dego powiatu zorganizowanej w stolicy
Wielkopolski przez poznañski oddzia³ Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych.
Otwarcia konferencji, w auli AWF, dokonali:
W³odzimierz Urbañczak  radny Poznania, organizator i cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW oraz prof. dr hab. Jerzy Smorawiñski, Senator RP.
Wprowadzaj¹cy wyk³ad nt. szkodliwoci ordynacji proporcjonalnej wyg³osi³ prof. Jerzy Przystawa

zabezpiecza stabilnoæ uk³adu parlamentarnego. Nieokrzesany polski lud, w osobie Wojtka Polednika
z Nysy, omieli³ siê zadaæ pos³owi Libckiemu aroganckie pytanie jak czêsto zmienia³ przynale¿noæ partyjn¹ (ZCHN, AWS, PiS), co pose³ uzna³ za wyraz braku
elementarnego wychowania.
Podobnie niegrzeczny okaza³ siê prof. Jerzy Przystawa, który omieli³ siê przypomnieæ, i¿ pose³ Libcki
podpisa³ w marcu wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego o uznanie niezgodnoci z konstytucj¹ ordynacji z 1997 roku (na podstawie której pose³ L. zosta³
wybrany). Pose³ zapomnia³ o z³o¿onym podpisie, t³umacz¹c siê nawa³em pracy. Nie uzna³ te¿ za stosowne

Janusz Sanocki

O konferencji w Poznaniu
z Wroc³awia. Prof. Przystawa  krajowy koordynator
Ruchu wymieni³ 8 powa¿nych mankamentów systemu partyjnego nies³usznie nazwanego proporcjonalnym. Wybory proporcjonalne stanowi¹ istotn¹ wadê
ustrojow¹, odbieraj¹c¹ obywatelom bierne prawo wyborcze, ³ami¹c¹ wszystkie (z wyj¹tkiem tajnoci) zasady zapisane w 96 art. Konstytucji. Wybory bowiem nie
s¹ ani równe, ani bezporednie, ani powszechne. Samej za zasady proporcjonalnoci, w ¿aden sposób nie
da siê jednoznacznie zdefiniowaæ, albowiem ka¿da
z mo¿liwych ordynacji proporcjonalnych daje ró¿ne
wyniki wyborcze, przy tym samym rozk³adzie g³osów.
Ordynacja proporcjonalna jest tak¿e istotn¹ wad¹ os³abiaj¹c¹ pañstwo polskie, os³abia w³adzê wykonawcza,
odbiera obywatelom kontrolê nad politykami, uniemo¿liwia stworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
O tym, co spowodowa³a obecna wersja ordynacji proporcjonalnej, mówili prof. Tomasz Kamierski
z Uniwersytetu w Southampton i prof. Miros³aw Dakowski z Akademii Podlaskiej, za wyniki badañ socjologicznych, nad zagadnieniem ordynacji, przedstawili studenci Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu: Marcin Sp³awski i Daniel Wicenty.
W konferencji uczestniczy³o 4 parlamentarzystów obecnej kadencji. Jednoznacznie za system z JOW
opowiedzia³ siê pose³ poznañski, Waldy Dzikowski,
ca³kowicie za negatywn¹ ocenê JOW przedstawi³,
przyby³y tylko na chwilê, pose³ Marcin Libcki. Pose³
Libicki poucza³ zebrany nieowiecony polski lud o
wy¿szoci systemu gwarantuj¹cego pos³om nieusuwalnoæ, nad systemem JOW, w którym pose³ musia³by
szanowaæ wyborców. Libicki, który jest pos³em od
trzech kadencji i trzy razy zmienia³ przynale¿noæ partyjn¹, stwierdzi³ tak¿e, i¿ system proporcjonalny

poinformowaæ wyborców o wniosku w najwa¿niejszej
kwestii ustrojowej.
Podobnie aroganckie stanowisko wobec spo³eczeñstwa zaj¹³ pose³ Stuligrosz, nosz¹cy to samo nazwisko, co znany poznañski dyrygent, co jak mo¿na
przypuszczaæ by³o przyczyn¹ wyboru. Stwierdzi³, ¿e
spo³eczeñstwo polskie jest niedojrza³e do demokracji.
Postawy obydwu pos³ów: ich arogancjê, poczucie wy¿szoci i nie ukrywan¹ pogardê dla wyborców,
dla ciemnego polskiego mot³ochu, niedojrza³ego
do demokracji skrytykowa³ prof. Tomasz Kamierski.
Przeciwstawi³ siê pogl¹dowi jakoby Polacy nie doroli jeszcze do demokracji i zauwa¿y³, ¿e amerykañscy wyborcy dwiecie lat temu nie byli wcale bardziej
dojrzali.
Jednoznacznie za ordynacj¹ jednomandatow¹
opowiedzia³ siê prof. prawa Uniwersytetu Poznañskiego, W³adys³aw Rozwadowski, stwierdzaj¹c, ¿e obecna ordynacja jest nieszczêciem dla Polski i jak najszybciej nale¿y j¹ zmieniæ.
Pos³owie Libicki i Stuligrosz, którzy przyszli
tylko po to, aby wyg³osiæ swoje pogl¹dy, opucili salê,
nie wys³uchawszy ani wczeniejszych wyk³adów wyjaniaj¹cych istotê mankamentów systemu proporcjonalnego, ani póniejszej dyskusji.
Po dyskusji, uczestnicy przyjêli stanowisko oceniaj¹ce wynik wyborów. Zebrani jednoznacznie uznali, i¿ wybory, które siê odby³y, nie mia³y nic wspólnego z demokracj¹ i dopóki nie zostanie zmieniona ordynacja procedury wyborcze bêd¹ jedynie parawanem
zas³aniaj¹cym brak demokratycznej legitymacji do
sprawowania w³adzy. Jest to partiokracja, a nie demokracja.
n
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Ks. Jan Kurdybelski

Refleksje po zjedzie poznañskim
17 listopada 2001 w Poznaniu odby³a siê XII
Ogólnopolska Konferencja Obywatelskiego Ruchu na
rzecz JOW, na któr¹ przyby³o, z najodleglejszych zak¹tków Polski, ponad dwustu uczestników.
Znamienna jest zmowa milczenia w rodkach
masowego przekazu wokó³ Ruchu na rzecz JOW,
a zw³aszcza wokó³ jego programu, jakby powodowana obaw¹, ¿e przyczyni¹ siê do przebudzenia Polaków,
usypianych sloganem nie ma alternatywy. Czy naprawdê nie ma wyjcia i musimy grzêzn¹æ w bezw³adzie nieprawoci i apatii? Ruch Obywatelski posiada
jasny i prosty program, który mo¿e odwróciæ kierunek
wydarzeñ i zmieniæ ¿ycie w Ojczynie. Zamiast wlec
siê od klêski do klêski i prosiæ, aby nas skrelono z mapy Europy, ruszymy wreszcie w kierunku odrodzenia.
Jest jeszcze tyle si³ w narodzie; tylu wspania³ych inteligentnych ludzi, wra¿liwych na prawdê i dobro! Prawda jest prosta i piêkna  k³amstwo pe³ne skomplikowanego matactwa jak proporcjonalna ordynacja wyborcza. K³amstwo ci¹gle kluczy, kombinuje, przeinacza fakty ze strachu przed prawd¹.
11 listopada obchodzilimy 83. rocznicê odzyskania niepodleg³oci. Jak¿e ¿a³onie wygl¹da³o to
wiêtowanie. Zaledwie co dziesi¹ty przechodzieñ
zapytany na ulicy domyla³ siê o co chodzi, ale nie
mia³ pewnoci. Czy mo¿na z przekonaniem wiêtowaæ niepodleg³oæ kraju, w którym jedynie najstarsi
pamiêtaj¹ lata dzieciñstwa w wolnej Polsce? Polska
lat miêdzywojennych! Nasza Polska! Wystarczy³o
dwadziecia lat wolnoci, a kraj nasz rabowany i niszczony przez stulecia, trzymany w nêdzy i ucisku, pokry³ siê sieci¹ dróg i szkó³. Zlikwidowano analfabetyzm. Powsta³o siedem uniwersytetów, które osi¹gniêciami naukowymi dorówna³y zachodnim. Z ma³ej wioski rybackiej wyros³o piêkne miasto  Gdynia, po³¹czone magistral¹ kolejow¹ ze l¹skiem. Zbudowany
od fundamentów, nowy Centralny Okrêg Przemys³owy, produkowa³ towary wiatowej jakoci. Fabryka
samolotów, dzie³o polskich in¿ynierów i robotników,
budowa³a samoloty bez zagranicznych licencji, jedne
z najlepszych w wiecie. Zawistnym okiem patrzyli
s¹siedzi na szybko rozwijaj¹cy siê kraj, siêgaj¹cy po
nale¿ne mu w Europie miejsce.
1 wrzenia 1939 roku, brutalna napaæ niemieckich ludobójców, w zmowie z sowieckim barbaryzmem, przerwa³a twórczy okres odbudowywania kraju. Wojna i okupacja spotêgowa³y nasze pragnienie
wolnoci i mi³oci Ojczyzny. Polacy nie mierzyli przelanej krwi. Koæmi mêczenników ucielili nieprzebyte szlaki na nieludzkiej ziemi. A jednak nie lata wojny
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i okupacji w swoich skutkach okaza³y siê najwiêksz¹
klêsk¹ Ojczyzny. Pó³ wieku deprawowania duszy polskiej, zrywanie to¿samoci z nasz¹ spucizn¹ narodow¹ budowan¹ na fundamencie tradycji chrzecijañskiej
przez tyle pokoleñ w trudzie i umi³owaniu  sta³o siê
prawdziw¹ klêska. £atwo mo¿na odbudowaæ zrujnowane miasta; uprz¹tn¹æ gruzy choæby po trzêsieniu
ziemii i wznieæ jeszcze wspanialsze budowle. Ale kto
potrafi naprawiæ zdeprawowan¹ duszê cz³owieka? Kto
zdo³a odnowiæ zepsute obyczaje, k³amcê wdro¿yæ do

Organizatorzy poznañskiej konferencji: wiceprezydent Poznania Pawe³ Leszek Klepka i radny m. Poznania W³odzimierz Urbañczak

umi³owania prawdy? Tutaj dochodzimy chyba do granicy mo¿liwoci nawet dla Pana Boga. Musia³by siê
zdarzyæ cud  bez wiary cud zdarzyæ siê nie mo¿e...
Wiary nauczy³a mnie Matka. Widzia³em jak na
kolanach rozmawia z Bogiem i poj¹³em, ¿e jest to Kto
Najwa¿niejszy w ¿yciu. Matka mówi³a, ¿e Pan Jezus
mieszka z nami, a wiêc w domu ma byæ porz¹dek. Pan
Jezus mieszka w sercu i brzydzi siê k³amstwem  st¹d
z dzieciñstwa wynios³em wstrêt do k³amstwa, a nawet
jaki lêk  bo k³amstwo pochodzi od diab³a. Wojna
nauczy³a byæ g³odnym i nie baæ siê biedy. Bogactwem
cz³owieka jest jego wnêtrze. Matka nauczy³a mnie czytaæ i kochaæ ksi¹¿ki. Nie mog³em doczekaæ siê dnia,
kiedy pójdê do szko³y. Szczêliwe by³y lata dzieciñstwa. Wojna uwiadomi³a nam cenê wolnoci.
Wojna. Lata zmagania siê z przemoc¹ silniejszego wroga nie by³y latami klêski. Klêska zwali³a siê na
Polskê w roku 1945. Przysz³a ze Wschodu, z imperium z³a, i powodzi¹ k³amstwa i hipokryzji zala³a
Ojczyznê! Trzeba by³o zacisn¹æ zêby i czekaæ, a¿ z³e
z siebie, z w³asnej natury ulegnie samozag³adzie. Wydawa³o siê, ¿e ten koszar bêdzie trwa³ wiecznie. Trzeba by³o nauczyæ siê rozumienia jêzyka k³amstwa,

w którym przemoc nazywa siê wol¹ ludu, zbrodniê  ofiar¹, a s³u¿alstwo
patriotyzmem. Panoszenie siê z³a przez pó³ wieku, poniewieranie religii,
kultury, naszych tradycji narodowych  mo¿e i nie obci¹¿a³o sumieñ.
Opór kosztowa³ zbyt wiele! Naród zosta³ ogo³ocony z inteligencji, bezlitonie wymordowanej. Na odbudowanie nowej, patriotycznej inteligencji, potrzeba d³ugiego czasu, cierpliwej pracy wielu pokoleñ. Ale
nale¿a³o to dzie³o rozpocz¹æ! Przede wszystkim przez oczyszczenie fundamentów moralnego odrodzenia spo³eczeñstwa. Koniecznoæ odbudowania fundamentów chrzecijañskiej moralnoci w ojczynie g³êboko
rozumieli twórcy Komisji Edukacyjnej. Opracowali program, który
sprawdzi³ siê w czasie d³ugiej nocy niewoli  Polska zmartwychwsta³a.
Trzeba i dzisiaj siêgn¹æ do tego sprawdzonego programu. Wielki Hugo
Ko³³¹taj, opatrznociowy, pe³en Ducha Bo¿ego, zadba³ aby do szko³y
wprowadzono naukê obywatelsk¹, naukê o instytucjach pañstwowych,
o rz¹dzie, o prawach obywatela Rzeczypospolitej, a nade wszystko o jego obowi¹zkach wzglêdem Ojczyzny: Bêd¹c bowiem wszyscy synami
ojczyzny i zwi¹zku pospolitego spo³ecznikami, wszystkim te¿ wiedzieæ nale¿y, czego po nich wyci¹ga powinnoæ takiego stanu. Ta nauka obywatelska pozostawa³a w najcilejszym zwi¹zku z nauk¹ moraln¹, z nauk¹
chrzecijañsk¹, albowiem, jak: Nie jest uczniem szko³y Chrystusa, kto nie
jest dobrym obywatelem; nie jest dobrym obywatelem, kto przyt³umi³
w sobie g³os sumienia, kto za nic wa¿y wiête religii prawid³a (cyt.
H. Ko³³¹taj).
Nauka obywatelska wraz z nauk¹ moraln¹ o¿ywia³a ca³y program
nauczania Komisji Edukacyjnej, by³a s³oñcem, wokó³ którego obraca³y
siê wszystkie inne nauki. Trzeba nam ludzi zrobiæ Polakami, a Polaków
obywatelami  powiedzia³ na Sejmie, ustanawiaj¹cym Komisjê Edukacyjn¹, pose³ krakowski, Feliks Oraczewski. O tym Komisja nie zapomnia³a. Wpajanie ducha obywatelskiego, wiary, ¿e to tylko wolno
poczytywaæ za swoje osobiste szczêcie, co jest szczêciem ca³ego spo³eczeñstwa, i ¿e ka¿de nieszczêcie spo³eczeñstwa powinno byæ odczuwane jako osobiste nieszczêcie  tê zbo¿n¹ pracê pe³ni³a Komisja przez
czas swojego istnienia. Duch tego programu nie wygas³; po wiekach ci¹gle ¿yje jeszcze w sercach najszlachetniejszej czêci naszego spo³eczeñstwa. Jestemy spadkobiercami piêknej historii, pe³nej bohaterskich
czynów ca³ego narodu; nie obci¹¿onej podbojami, krzywd¹ i grzechem
niewolnictwa. Ta wspania³a przesz³oæ zobowi¹zuje nas do wielkiego,
wspólnego wysi³ku, aby przywróciæ Ojczynie blask dawnej wietnoci,
kiedy przewodzi³a narodom Europy!
Warunkiem odpowiedzialnego przy³¹czenia siê do budowania szczêcia we wspólnym domu  w Ojczynie  jest mo¿liwoæ wspó³decydowania o jego rz¹dzeniu. Nadszed³ czas, ¿eby wreszcie wyprosiæ partyjnych epigonów starego, zu¿ytego porz¹dku, którzy ju¿ od ponad pó³
wieku pozbawiaj¹ nas tej mo¿liwoci, narzucaj¹c kandydatów do parlamentu na partyjnych listach wyborczych. Tylko pos³owie znani wyborcom z bezporedniego kontaktu, wybrani w wolnych wyborach i odpowiedzialni przed wyborcami, a nie przed szefami partii s¹ przedstawicielami NARODU!
Tylko parlament nie uzale¿niony od partii, odpowiedzialny przed
wyborcami, zdolny jest do wypracowania uchwa³ maj¹cych na celu pomylnoæ Ojczyzny i wspólne dobro narodu. Jedynie parlament nie uwik³any w rozgrywki partyjne, mo¿e godnie reprezentowaæ Polskê wród
narodów Europy, przywróciæ jej dawny blask i nale¿ny szacunek bez
ubiegania o upokarzaj¹ce ja³mu¿ny i nieuczciwe dotacje.
n

Kronika Ruchu

listopad 2001  luty 2002
17 listopada 2001, Poznañ. Pod protektoratem prof. dr hab. Jerzego Smorawiñskiego, senatora RP i rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w Auli AWF,
odby³a siê XII Ogólnopolska Konferencja
Samorz¹dowa pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu (relacja obok).
21-22 listopada 2001, Czêstochowa. Na
VI Seminarium Naukowym Obywatel, cnoty obywatelskie i rz¹dy prawa, zorganizowanym przez Zak³ad Socjologii WSP, wyk³ad prof. Andrzeja Zybertowicza, dyrektora Instytutu Socjologii UMK, pt. Czy jednomandatowe okrêgi wyborcze mog¹ przezwyciê¿yæ fasadowy charakter polskiej demokracji?
24 listopada 2001, Poznañ. Przedstawiciele Ruchu: J. Gieysztor, A. Bielerzewski i
J. Przystawa wziêli udzia³ w I Kongresie Akcji Katolickiej. Na sesji Akcja Katolicka
a spo³eczeñstwo obywatelskie Jerzy Gieysztor przedstawi³ Apel Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych do
Akcji Katolickiej (tekst obok).
30 listopada 2001, £ód. Z inicjatywy i na
zaproszenie pose³ El¿biety Wiêc³awskiej, w
Klubie Myli Liberalnej, odby³o siê spotkaniem z Jerzym Przystaw¹ powiêcone sprawie FOZZ i problemowi ordynacji wyborczej.
12 grudnia 2001, Wroc³aw. W Duszpasterstwie Akademickim Nazaret, przy kociele pod wezwaniem wiêtej Rodziny, wyk³ad
J. Przystawy pt.: Chrzecijanin wobec brudnej polityki.
14 grudnia 2001, Wroc³aw. W godzinnej
audycji w Katolickim Radio Rodzina, prowadzonej przez Ksiêdza Pra³ata Stanis³awa
Pawlaczka, przy otwartym mikrofonie, wyst¹pi³ J. Przystawa.
31 grudnia 2001, Wroc³aw. W Radio Rodzina, na podsumowanie mijaj¹cego roku,
w rozmowie z redaktorem J. Telejko, wyst¹pi³ J. Przystawa.
20 stycznia 2002, Wroc³aw. Jego Eminencja, Ksi¹dz Kardyna³ Henryk Gulbinowicz,
Arcybiskup Metropolita Wroc³awski, przyj¹³
na audiencji i podj¹³ obiadem przedstawicieli
Ruchu: Andrzeja Bielerzewskiego (Poznañ),
Jerzego Gieysztora (Wroc³aw), Janusza Sanockiego (Nysa) i W³odzimierza Urbañczaka (Poznañ). ¯yczliwa i rzeczowa rozmowa
trwa³a oko³o dwóch godzin.
22 stycznia 2002, Katowice. W Auli Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu l¹skiego wyk³ad J. Przystawy Wybieraæ partie czy ludzi?
29 stycznia 2002, Warszawa. Marsza³ek
Sejmu zarejestrowa³ inicjatywê Krakowskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na
rzecz Zmiany Ustawy Ordynacja wyborcza
do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików
Wojewódzkich. Wyznaczony 3-miesiêczny
termin, na zebranie 100 tysiêcy podpisów,
up³ywa 29 kwietnia br.
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4 lutego 2002, Warszawa. Konferencja prasowa na temat inicjatywy ustawodawczej Krakowskiego Komitetu w Centrum Prasowym
PAI. Komitet reprezentuj¹ pe³nomocnik Andrzej Madej i jego zastêpcy: Barbara Bubula
i Jerzy Eder. Ruch JOW reprezentuj¹ profesorowie: Antoni Kamiñski i Jerzy Przystawa.
W konferencji uczestniczy kilkunastu dziennikarzy i ekipa telewizji Puls. Niestety, niewiele z tego, co przedstawiono na konferencji, dziennikarze przekazali dalej.
8 lutego 2002, Wroc³aw. W Katolickim Radio Rodzina kolejna wieczorna rozmowa,
przy otwartym mikrofonie, Ksiêdza Pra³ata
Stanis³awa Pawlaczka z Jerzym Przystaw¹.
16 lutego 2002, Wroc³aw. Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Uw³aszczeniowego
Jerzy Przystawa wyg³osi³ referat pt. JOW
szans¹ naprawy Rzeczypospolitej.

POLEMIKA

Z

pocz¹tkiem lutego ukaza³y siê w prasie dwa artyku³y propaguj¹ce JOW (Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze):
Nasza Polska" (nr 6 br.) zamieci³a
artyku³ Dariusza Hybla pt. Z namaszczenia politbiura", z kolei
G³os" (nr 6 br.) wydrukowa³ obszerny fragment prelekcji prof.
J. Przystawy wyg³oszonej w Radiu
Rodzina (rozg³oni archidiecezji
wroc³awskiej).
Pisz¹cy te s³owa jest, tak jak
prof. Przystawa, mieszkañcem
Wroc³awia i w swoim czasie wspó³dzia³a³ z Ruchem na rzecz JOW. Do
znanych i bezspornych argumentów, jakie przytaczaj¹ zwolennicy
JOW, dorzucê rzadziej wymieniany. Mianowicie to, ¿e proporcjonalna ordynacja z wielomandatowymi
okrêgami powoduje bratobójcz¹
walkê wewn¹trz ka¿dego stronnictwa, wpierw o miejsce na listach
wyborczych i z kolei w czasie kampanii wyborczej pomiêdzy pos³ami tej samej listy. Co, w razie gdy
zostanie dostrze¿one przez wyborców, mo¿e w ogóle odstrêczyæ od
g³osowania na dan¹ listê.
Co dalej w aktualnej sytuacji,
a przede wszystkim w tej, która mo¿e zaistnieæ w roku 2005,
przemawia przeciw wprowadzeniu
JOW? To mianowicie, ¿e ordynacja ta promuje ugrupowania silne,
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Józef Tallat

Konsekwencje wprowadzenia JOW dzisiaj
jeszcze bardziej ni¿ ordynacja proporcjonalna z systemem liczenia
d'Hondta i list¹ krajow¹. Z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych, gdy
rozpoczyna³o siê dopiero upowszechnienie informacji odn. JOW,
mówiono, ¿e lista, która zbierze 40%
g³osów, zdobywa prawie wszystkie
mandaty. Dowiadczenie ostatnich
wyborów w³anie to potwierdzi³o.
SLD zyska³ 41,04% g³osów i przy
metodzie St. League'a otrzyma³ 47
mandatów. Przy metodzie d'Hondta z list¹ krajow¹, przeprowadzaj¹c
symulacjê na podstawie wyborów
w latach '93 i '97, Sojusz otrzyma³by we wrzeniu 2001 r. ca 60%
mandatów. Ale w wyborach do senatu, gdzie na okrêg przypada³o
jeszcze 2 do 4 mandatów, czyli jakby pó³ drogi do JOW, SLD zdoby³
a¿ 75% mandatów.
W roku 2005 prawdopodobnie obowi¹zywaæ bêdzie obecna
ordynacja z metod¹ liczenia St.
League'a. Poniewa¿ komunici nie
rozporz¹dzaj¹ dostateczn¹ iloci¹
g³osów, aby j¹ zmieniæ, np. na system d'Hondta, a nikt poza nimi nie
jest w tym zainteresowany. Sojusz
prawdopodobnie pozostanie w roku
2005 najsilniejszym ugrupowaniem
i we w³asnym, dobrze zrozumia³ym

interesie, móg³by pokusiæ siê o wprowadzenie ordynacji wiêkszociowej. Na to trzeba by jednak zmieniæ konstytucjê, co z kolei wymaga
2/3 g³osów. Za³ó¿my jednak teoretycznie, ¿e w tym celu zosta³aby
zawi¹zania koalicja ponad podzia³ami" z³o¿ona z SLD i zagorza³ych
zwolenników JOW na prawicy.
By³by to jednak dla prawicy krok
samobójczy. Wówczas bowiem,
nawet jeli poparcie dla postkomunistów spadnie do 30% to, JOW
oka¿e siê dla nich desk¹ ratunku.
Zyskaj¹ bowiem powa¿n¹ szansê
na przekroczenie progu 50% mandatów, czego nie uda³o siê im ostatnio osi¹gn¹æ. ¯eby do tego nie dopuciæ, prawica musia³aby wyst¹piæ po³¹czonymi si³ami PiS z LPR
i wspólnie zmobilizowaæ poparcie
35%, co wszystko pozostaje b. ma³o
prawdopodobne. Dlatego w aktualnej sytuacji oraz tej, która najbardziej prawdopodobnie ukszta³tuje
siê w 2005 roku, agitacja za JOW
to dla prawicy igranie z ogniem.
Mo¿na tylko przypomnieæ, ¿e Front
Narodowy Le Pena we Francji zbiera systematycznie kilkanacie procent g³osów i sporadycznie zdobywa 1 lub 2 mandaty.
Wroc³aw, luty 2002 r.

Jerzy Przystawa

Samobojki
(komentarz wyg³oszony w Katolickim Radio Rodzina, 19 lutego 2002)
W moich ostatnich felietonach opisywa³em jak byli pezetpeerowscy sekretarze, poprzebierani
w garnitury europejskich i wiatowych socjaldemokratów, na dwiêk
s³ów jednomandatowe okrêgi wyborcze dostaj¹ gêsiej skórki i strasz¹ swoich politycznych przeciwników, tzw. prawicê tym, ¿e gdyby
odwa¿y³a siê zmieniæ partyjniacki
system wyborczy i wprowadziæ
system taki, jak np. w Anglii, jednomandatowe okrêgi wyborcze, to
wtedy SLD bezapelacyjnie wygra³by wszystkie wybory, nie daj¹c
swoim przeciwnikom ¿adnych
szans. Zachowuj¹ siê wiêc tak, jak,
nie przymierzaj¹c, dowódcy wojskowi, którzy przed walk¹ ostrzegaj¹ swoich przeciwników, ¿eby
przypadkiem nie atakowali ich przez
las, bo tam umieszczono miny,
gniazda karabinów maszynowych
i baterie dzia³ wielkiego kalibru,
tylko przez pole, bo tam jest wolna
przestrzeñ i ¿adnych specjalnych
przeszkód. Albo jak kupiec mówi¹cy swojemu konkurentowi: nie kupuj tego domu, bo to jest ruina, fundamenty przegni³e, ciany lada
chwilê run¹, dawaj lepiej ja go kupiê, a ty zaoszczêdzisz w ten sposób pieni¹dze. Mam nadziejê, ¿e
ka¿dy przytomny cz³owiek zgodzi
siê ze mn¹, i¿ tego rodzaju zachowania nadaj¹ siê wietnie do kabaretu, gdzie wywo³a³yby salwy
miechu, ale, poza kabaretem, któ¿
da³by siê na nie nabraæ? Tymczasem okazuje siê, ¿e takie argumenty znajduj¹ ca³kiem ³atwy przystêp
do g³ów naszych prawicowych liderów, którzy powtarzaj¹ te banialuki z takim przekonaniem, jak gdyby ich autorami nie byli Miller, Jaskiernia i inni towarzysze partyjni,

tylko us³yszeli je, w najwiêkszej
tajemnicy, od wielkich politycznych autorytetów lub specjalistów
czarnej magii.
Do naszej Redakcji przyszed³
list od dzielnego wroc³awskiego
dzia³acza opozycji antykomunistycznej, p. Józefa Tallata, który
z najwiêkszym przekonaniem ostrzega nas w³anie przed tym, czym exkomunici nas strasz¹. Pisze on, ¿e
teraz, dziêki tzw. metodzie SainteLague, postkomunici maj¹ 47%
mandatów, a gdyby tak mandaty
rozdzielano wg metody dHondta,
promuj¹cej silne ugrupowania to,
jak pokazuje symulacja komputerowa, postkomunici otrzymaliby
60% mandatów. A co dopiero przy
okrêgach jednomandatowych, w których najsilniejszy bierze wszystko!
Pan Józef uwa¿a zatem, ¿e jeliby,
nie daj Bo¿e, prawica pomog³a SLD
wprowadziæ jednomandatowe okrêgi wyborcze, to by³by to krok samobójczy.
Jednak¿e te symulacje i spekulacje s¹ nie wiele warte. Oparte
zosta³y bowiem na nieporozumieniu i niezrozumieniu jak funkcjonuj¹ jednomandatowe okrêgi wyborcze, i jakie zmiany w ¿yciu publicznym i politycznym wywo³uj¹.
Przede wszystkim zauwa¿yæ
wypada, ¿e jasna i klarowna zasada, wg której wyborcy g³osuj¹ na
konkretne, znane im osoby, zachêca do uczestniczenia w wyborach.
W wyborach w Wielkiej Brytanii,
od II wojny wiatowej, ani razu siê
nie zdarzy³o, ¿eby frekwencja wyborcza spad³a poni¿ej 75%. Frekwencja, nawet ponad czterdziestoprocentowa, jak w Polsce, jest tam
nie do pomylenia. Gdyby uda³o siê
nam wprowadziæ jednomandatowe

okrêgi wyborcze, w wyborach wziê³yby udzia³ miliony ludzi, którzy
teraz, w dniu wyborów, mówi¹: nie
zawracajcie nam g³owy, wybierajcie siê sami, zamiast uczestniczyæ
w wyborczej farsie wolimy pójæ
na spacer, do lasu albo na ryby.
Po drugie, co to oznacza, ¿e
wybory w jednomandatowych okrêgach promuj¹ silne partie? Sk¹d
bior¹ siê silne partie? System wyborczy po prostu wymusza, aby
partie, o podobnych programach,
zawiera³y sojusze przed wyborami,
i sz³y do wyborów jako jedna partia. Koalicja powstaje przed wyborami, a nie po wyborach, jak
w systemie partyjnym. Partie o zbli¿onych programach, zamiast ze
sob¹ konkurowaæ i wycinaæ siê nawzajem w walce wyborczej, zawieraj¹ sojusz i nawzajem siê wspomagaj¹. W ten sposób, zamiast rozdrobnienia, tworzy siê dwupartyjna scena polityczna, oparta o silne,
du¿e ugrupowania partyjne.
Po trzecie, Anglicy swój system nazywaj¹ First-Past-The-Post
 pierwszy na mecie, a Amerykanie winner takes all  zwyciêzca
bierze wszystko. Wszystko znaczy
po prostu ten jeden, jedyny mandat
w okrêgu. Liczy siê tylko pierwsze
miejsce i tylko z³oty medal, medalu srebrnego ani br¹zowego, ani
¿adnych miejsc punktowanych nie
ma. Ale to, ¿e przedstawiciel jednej partii wzi¹³ wszystko w okrêgu,
nie oznacza bynajmniej, ¿e w innym okrêgu wszystkiego nie wemie przedstawiciel konkurencji.
Po czwarte, w takim systemie
siê nie zdarza, ¿eby mandat zdoby³
kto, kto nie otrzyma³ 30-40% g³osów wyborców. Jeli okrêg liczy ok.
60 tysiêcy wyborców, to z tego
wynika, ¿e dla zwyciêstwa konieczne jest uzyskanie co najmniej 20
tysiêcy g³osów poparcia. Jeli chcemy tak bardzo symulowaæ na podstawie wyników ostatnich wyborów,
obejrzyjmy je zatem i sprawdmy,
ilu obecnych pos³ów zdoby³o wiêcej ni¿ 20 tysiêcy g³osów? Przekonamy siê wtedy, ¿e nie wiêcej ni¿
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1 na 5 czyli ok. 20%. Wszyscy inni
maj¹ mandaty sk³adane. Ale musimy wzi¹æ pod uwagê, ¿e g³osowali
na nich nie mieszkañcy ma³ej dzielnicy miasta, lecz ca³ego województwa, nie 60 tysiêcy, lecz 10 razy
wiêcej! Nie potrafili zdobyæ 20 tysiêcy g³osów na ca³ym Dolnym l¹sku, a strasz¹ nas, ¿e wiêcej osi¹gnêliby na samych tylko wroc³awskich Krzykach! Strachy na Lachy,
panowie!
Jednak¿e najbardziej istotnym powodem, dla którego tak domagamy siê jednomandatowych
okrêgów wyborczych, nie s¹ te statystyki i kwestia, która partia, obecna czy przysz³a, bêdzie gór¹. To
teraz kolejne ordynacje wyborcze
majstrowane s¹ na podstawie statystyk i sonda¿y przedwyborczych.
Nam chodzi o co znacznie powa¿niejszego: o usuniêcie podstawowej
wady ustrojowej III RP, o usuniêcie mechanizmu, który generuje
korupcjê, degeneruje nasze ¿ycie
polityczne, eliminuje z ¿ycia publicznego odpowiedzialnoæ, a demokracjê zamienia w partiokracjê,
w rz¹dy partyjnej oligarchii.
Wykazuj¹c kompletne niezrozumienie tej sprawy tzw. polska
prawica w³anie pope³nia samobójstwo, czego najlepszym przyk³adem jest bezprecedensowa klêska
i rozpad AWS. Ale mo¿e okrelenie samobójcy nie jest tu w³aciwe,
samobójstwo pope³nia siê z jak¹
wiadomoci¹, oni tymczasem to s¹
raczej samobojki, sparali¿owane
strachem, ¿e mo¿na by w Polsce
wprowadziæ system wyborczy,
w którym pos³owie byliby indywidualnie, osobicie, odpowiedzialni
przez swoimi wyborcami.
Dlatego zwracamy siê z apelem do naszych Rodaków: nie
wierzmy sekretarzom i ich zapewnieniom, ¿e niczego innego nie pragn¹, tylko naszego dobra. I nie
wierzmy samobojkom, którzy
wbrew logice daj¹ siê ko³owaæ sekretarzom, sami siê boj¹ i tym strachem chc¹ nas wszystkich zaraziæ.
n
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Romuald Lazarowicz

Odzyskaæ pañstwo
Gdyby zapytaæ Polaków, czy
dzisiaj, trzynacie lat po okr¹g³ym
stole, zadowoleni s¹ ze stanu
spraw publicznych, przyt³aczaj¹ca
wiêkszoæ odpowiedzia³aby negatywnie. Zarówno sposób dzia³ania
w³adz ró¿nych szczebli, jak i funkcjonowanie poszczególnych polityków budzi ogólny niesmak i zniechêcenie. W istocie niepodleg³e,
wolne pañstwo, marzenie pokoleñ
Polaków, idea³, za który wielu oddawa³o ¿ycie  jest obecnie dla
wiêkszoci czym godnym pogardy! I choæ to obserwacja nader
smutna, trudno siê dziwiæ niechêci
biednych ludzi, którymi politycy
interesuj¹ siê jedynie jako ród³em
kolejnych podatków. Niechêæ za
pog³êbia brak nadziei i powszechne  na ogó³ s³uszne  przekonanie
o egoizmie i trywialnej chêci zysku
jako g³ównych motywach kieruj¹cych elitami politycznymi.
Paradoksalnie, trzynacie lat
¿ycia w wolnoci zniechêci³o do
niej wiêkszoæ Polaków. Na ogó³
jednak ta sama wiêkszoæ zapomina, ¿e smak wolnoci zale¿y od sposobu jej zagospodarowania, jest ona
bowiem jedynie swobod¹ podejmowania decyzji, nie za recept¹ na
wszystko.
Narzucony nam wszystkim
przy okr¹g³ym stole kszta³t demokracji rzuca d³ugi, ponury cieñ
na wiêkszoæ spraw publicznych
w naszym kraju. Chora, wadliwa
demokracja, promuj¹ca przeciêtniaków i utrwalaj¹ca partyjne rz¹dy
o charakterze mafijnym, powoduje, ¿e nie mo¿na przerwaæ zaklêtego ko³a niemo¿noci. Do w³adzy
dochodz¹ jedynie ci, którzy powinni, nie ma wiêkszych szans dla
osób spoza partyjnych koterii. Nie
ma przy tym faktycznie znaczenia
taka czy inna afiliacja ideologiczna  wszystko pozostaje w rodzinie. Kolejne wybory nie przynosz¹ istotnej zmiany  zmieniaj¹ jedynie proporcje w ramach tej samej

elity w³adzy. Kooptacja doñ nowych ludzi jest mo¿liwa wy³¹cznie
pod warunkiem akceptacji przez
nich regu³ gry (ostatnio  casus Samoobrony). Dyskurs publiczny
toczy siê z regu³y wokó³ spraw drugo- i trzeciorzêdnych, nie dotyczy
rzeczy najwa¿niejszych.
Charakterystyczne, ¿e mimo
braku cenzury i mimo rozmaitych
form w³asnoci, polska prasa przypomina gazetki w jakim grajdole.
Jeli mowa, na przyk³ad, o Harrym
Potterze, to na pierwszych stronach
pisz¹ o tym wszystkie czasopisma.
Jeli o Adamie Ma³yszu  dzieje siê
tak samo, bez wzglêdu na to czy jest
to gazeta sportowa, czy polityczna.
Nie mam nic przeciwko obu sympatycznym bohaterom, ale doprawdy trudno wytrzymaæ pod jednolitym, zmasowanym naciskiem propagandowym w tych ma³o w istocie wa¿nych sprawach. Pisz¹ o nich
i kolorowe czytad³a, i dzienniki,
i uchodz¹ce za powa¿ne pisma opiniotwórcze. Czy ¿yjemy w jakiej
pipidówie, czy w du¿ym kraju europejskim? Równoczenie ca³a prasa zgodnie przemilcza najwa¿niejsze kwestie ustrojowe, traktuj¹c
politykê jako ród³o mniej lub bardziej smakowitych plotek. Ot, kto
spotka³ siê z kim i co powiedzia³,
kto kogo obrazi³, kto siê upi³...
Polityka zagraniczna za w tym ujêciu to obecnie thriller wokó³ wysokoci unijnych datków dla polskich
ch³opów. ¯adnej refleksji, ¿adnej
wizji, ¿adnego szerszego spojrzenia. Zdumiewaj¹co miesznie polska prasa, z ochoczym wspó³udzia³em polityków, entuzjazmowa³a siê
niedawno europejskoci¹ rosyjskiego prezydenta i jego gestami dobrej
woli. Zachwyty nad tym zimnym
i wyrachowanym wychowankiem
KGB czyta³em w gazetach od lewa
do prawa, jakbym studiowa³ tê
sam¹ prowincjonaln¹ gazetkê.
¯yjemy w zasta³ym bajorku,
w którym nawet szczupaki cierpi¹

na anemiê. Gdzie tam inni p³yn¹
z wartkim nurtem rzek i strumieni,
u nas natomiast nikt nie wydaje siê
zainteresowany zmianami. Owszem, wszyscy narzekaj¹, ale podjêcie rzeczywistych dzia³añ na
rzecz zmian przekracza wyobraniê
ogó³u. Dominuje przekonanie, ¿e
jako to bêdzie, a gdy ju¿ wejdziemy do Unii Europejskiej, wszelkie
problemy automatycznie znikn¹.
Nie bêdzie dziur w jezdni i dziury
bud¿etowej, a przy tym  to ju¿ rachuba nielicznych  obecni rz¹dz¹cy nami promotorzy szybkiego
zjednoczenia zachowaj¹ przywileje, zyskuj¹c przy tym znacznie
wiêksze pole do dzia³ania. Program
etatowych przeciwników wst¹pienia do Unii jest jeszcze skromniejszy: proste NIE i na tym koniec.
Wszystko ma pozostaæ bez zmian.
Polska naszych marzeñ jednak powstanie  trzeba tylko daæ jej
szansê, a stworzyæ j¹ mo¿e wprowadzenie prawdziwie demokratycznego systemu, takiego jaki od
wieków funkcjonuje w krajach
przoduj¹cych na wiecie. Polacy
nie s¹ g³upsi ani gorsi od innych
narodów i nie istnieje ¿aden racjonalny powód, by nie mogli wybieraæ swoich w³adz, jak czyni¹ to inni.
Musi upaæ pozoruj¹cy demokracjê
oligarchiczny system trzymaj¹cy
nasz kraj w krêgu u³udy, nie pozwalaj¹cy na rozwój i rzeczywiste konkurowanie z innymi narodami. Niewielka zmiana  wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wyborczych, a wiêc wybieranie w ka¿dym
okrêgu tylko jednego pos³a sporód
dwóch, trzech dobrze znanych kandydatów (zamiast kilkudziesiêciu
nieznanych)  spowoduje diametraln¹ przemianê w ¿yciu publicznym i otworzy nowe drogi, dotychczas przed nami zamkniête. Obywatele-wyborcy bêd¹ partnerami
polityka, wa¿nymi nie tylko w okresie wyborczym i to oni bêd¹ rozstrzygaæ o kszta³cie przysz³oci kraju. Ta ma³a zmiana poruszy stoj¹ce
wody naszego bajora i zerwie
stawid³a. Oby nadesz³a jak najszybciej.
n
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wyg³oszonym wczoraj
felietonie radiowym
prof. Andrzej Wiszniewski, mówi¹c o widocznym rozczarowaniu Polaków uzyskan¹ niedawno wolnoci¹, powo³a³ siê na
s³owa Jana Paw³a II, ¿e wolnoæ to
uwiadomiona odpowiedzialnoæ,
¿e nie mo¿e byæ wolnoci bez odpowiedzialnoci.
S³owom tym nie podobna odmówiæ s³usznoci, powstaje jednak
pytanie, czy poza apelami o odpowiedzialnoæ spo³eczeñstwo ma jakie instrumenty, aby np. egzekwo-

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz Zmiany Ustawy 
Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin,
Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. W³anie wychodz¹c na
przeciw pal¹cej potrzebie odpowiedzialnoci, o której tak piêknie mówi³ prof. Wiszniewski, Komitet
Krakowski przedstawi³ Marsza³kowi Sejmu projekt ordynacji wyborczej do rad wszystkich szczebli,
w którym podstawow¹ zasad¹ jest
wybieranie radnych wy³¹cznie
w jednomandatowych okrêgach
wyborczych. 29 stycznia Marsza-

Jerzy Przystawa

Altruici

(komentarz wyg³oszony w Katolickim Radio Rodzina, 5 lutego 2002)
waæ odpowiedzialnoæ ludzi sprawuj¹cych w³adzê, czy te¿ jedyne co
mo¿emy zrobiæ, to ograniczyæ siê
do wznios³ych apeli. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e ka¿dy polityk, gdybymy go o to zapytali,
natychmiast przyzna nam racjê
i wska¿e siebie jako okazowy egzemplarz odpowiedzialnoci. A jeli przy tym, wcale nie wywi¹zuje
siê z podjêtych publicznie zobowi¹zañ, to zawsze winni s¹ temu jacy
oni. Otó¿ w³anie ustrojowy postulat jednomandatowych okrêgów
wyborczych zapewnia nie jak¹
rozmyt¹ odpowiedzialnoæ grupow¹, nie abstrakcyjn¹ odpowiedzialnoæ w ogóle, ale konkretn¹, indywidualn¹, osobist¹ odpowiedzialnoæ pos³a, senatora czy innego
wybranego przedstawiciela spo³ecznoci obywatelskiej. Natomiast
tak siê sk³ada, ¿e systemy wyborcze narzucone Polakom, przy radosnej wspó³pracy wszystkich partii
politycznych, s¹ od tej zasady jak
najdalsze.
W tym samym czasie, kiedy
prof. Wiszniewski wyg³asza³ swój
komentarz, uczestniczy³em w Warszawie, w konferencji prasowej,
zorganizowanej przez krakowski

³ek Sejmu wniosek ten zarejestrowa³ i wyznaczy³ trzymiesiêczny
termin na zebranie stu tysiêcy podpisów niezbêdnych, aby projekt
móg³ wejæ pod obrady Sejmu. Termin zbierania podpisów up³ywa
wiêc 29 kwietnia.
W konferencji prasowej w warszawskim Centrum Prasowym przy
ulicy Bagatela, w imieniu Komitetu wyst¹pili jego pe³nomocnicy:
krakowska radna Barbara Bubula,
Andrzej Madej i Jerzy Eder. Krakowscy inicjatorzy zaprosili do
udzia³u w spotkaniu wybitnego polskiego socjologa i politologa, prof.
Antoniego Kamiñskiego z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, mia³em zaszczyt
reprezentowaæ tam Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych. Pani Barbara Bubula zreferowa³a koncepcjê tej
inicjatywy ustawodawczej, ja zwraca³em uwagê na degeneruj¹ce nasz
kraj upartyjnienie pañstwa, prof.
Antoni Kamiñski przedstawi³, jak
partyjny system wyborczy generuje korupcjê na wszystkich szczeblach w³adzy. Podniós³ przy tym
bardzo wa¿ny aspekt zmian projektowanych przez polityków SLD.
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G³osz¹ oni, ¿e zamierzaj¹ wprowadziæ bezporednie wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
By³yby to wiêc wybory jednomandatowe. Jednak¿e, jeli nie ma przy
tym powstaæ nowy dziwol¹g ustrojowy, to logika takiej zmiany wymaga, jak najbardziej, jednomandatowych okrêgów wyborczych równie¿ do parlamentów lokalnych, do
rad gmin, powiatów i województw,
których zadaniem jest w³anie kontrola w³adzy wykonawczej.
W konferencji uczestniczy³o
kilkunastu dziennikarzy, ca³e spotkanie rejestrowa³a ekipa telewizji
Puls. Z sali pada³y ró¿ne pytania,
ale dziennikarze wyra¿ali powa¿ne
w¹tpliwoci, czy mi³ociwie rz¹dz¹ce naszym krajem partie polityczne pozwol¹ sobie wyrwaæ z r¹k
³upy polityczne, jakie im siê dostaj¹ w wyniku procedur wyborczych?
Odpowiada³ im prof. Kamiñski, ¿e
trzeba postawiæ pytanie, czy my,
obywatele, mamy siê na to godziæ
i pozwalaæ na taki ³upie¿czy stosunek partii do naszego pañstwa. Wydawa³o nam siê, ¿e jeli dziennikarze wyg³aszaj¹ podobne opinie, to
tym bardziej powinni dzieliæ siê
swoimi w¹tpliwociami z obywatelami i informowaæ o tym, ¿e taka
sytuacja ani nie wystêpuje wszêdzie na wiecie, ani nie jest normalna, i ¿e tak wcale byæ nie musi.
Konferencjê kompletnie zignorowa³y telewizje pañstwowe,
uwa¿aj¹c najwyraniej, ¿e maj¹
inne zadania, a nie informowanie
obywateli o wa¿nych inicjatywach
ustawodawczych. Warto jednak
skomentowaæ, jak wykorzysta³a zebrany materia³, podobno obywatelska i prawicowa, telewizja Puls.
Z godzinnego materia³u puszczono
niezrozumia³¹ krótk¹ migawkê,
pozwalaj¹c p. Barbarze Bubuli powiedzieæ dwa zdania, które, bez
kontekstu i wyjanienia, niewiele
mog³y widzom przekazaæ. Zamiast
udzielenia g³osu inicjatorom propozycji, g³os oddano przedstawicielom establishmentu politycznego,
oczywicie, dla zaznaczenia swego
obiektywizmu, zarówno z lewa, jak i z prawa. Partyjni poli-

tycy byli, oczywicie, przeciw, co politologii, znani wszystkim: pronas tak bardzo nie dziwi, skoro ro- fesor Andrzej Werblan i prof. Stazumiemy, ¿e ³upów nikt siê sam nis³aw Gebethner, zreszt¹ syn zachêtnie nie pozbywa. Chcia³bym s³u¿onej polskiej rodziny, ostrzegali
zwróciæ uwagê na jedn¹ z wypo- Kiszczaka, Rakowskiego i Jaruzelwiedzi przedstawiciela SLD, prof. skiego, ¿e jeli siê zgodz¹ na wyDzia³ochy. Otó¿ jako porz¹dny to- bory wiêkszociowe do Senatu, to
warzysz partyjny, kolejny raz po- ponios¹ sromotn¹ klêskê, ¿e tylko
wtórzy³ to samo, co od lat twierdz¹ listy partyjne, partyjna ordynacja
jego partyjni kommilitoni: jedno- tzw. proporcjonalna pozwoli im
mandatowe okrêgi nie mog¹ byæ uratowaæ skórê. Ciekawostk¹ jest,
wprowadzone, poniewa¿ wówczas ¿e Kiszczak i Jaruzelski nie uwieSLD wygrywa³oby wszystkie
wybory, co by³oby niedobre dla
demokracji. Rok temu, na konferencji Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych w Tarnowie, sekretarz generalny SLD, pose³ Krzysztof
Janik, grozi³ zebranym, ¿e w wyborach jednomandatowych do
Sejmu, SLD zdoby³oby nie 30%,
nie 50%, ale ponad 90% mandatów. Kilka miesiêcy temu, w wypowiedzi dla S³owa Polskiego,
inny wybitny eseldowski pose³,
prof. Mazurkiewicz, by³ troszkê
skromniejszy i podzieli³ siê z czytelnikami swoj¹ wiedz¹, ¿e Prof. Miros³aw Dakowski w Poznaniu
w wyborach jednomandatowych, SLD zdoby³oby 75% man- rzyli swoim oddanym i zas³u¿onym
datów. Innymi s³owy, SLD jest partyjnym ekspertom: zgodzili siê
prawdziw¹ parti¹ altruistów, jedy- na wiêkszociowe wybory do Sen¹ i pierwsz¹ w wiecie, której nic natu. Wiemy czym to siê skoñczybardziej nie obchodzi od tego, ¿eby ³o: na 100 senatorów 99 wesz³o
jej przeciwnicy polityczni zdoby- z rekomendacji Lecha Wa³êsy. Od
wali jak najwiêcej mandatów i po- tej pory wiedz¹ ju¿ doskonale czym
siadali jak najwiêkszy udzia³ we pachn¹ wybory wiêkszociowe
w³adzy!
i jednomandatowe okrêgi wyborPrzykro stwierdziæ, ¿e bez cze. Dlatego strasz¹ nas bez przerwzglêdu na to, jak niedorzeczny jest wy swoim wymylonym zwyciêto pogl¹d, znajduje on chêtnych s³u- stwem, ¿ebymy nawet myleæ o tachaczy i propagatorów w szeregach kich wyborach siê nie odwa¿yli!
polityków tzw. prawicy, którzy
Ciekawe: jak d³ugo jeszcze
z sobie tylko wiadomych wzglê- bêd¹ wciskaæ nam ten kit, a nadów mówi¹ to samo.
sze tzw. prawicowe elity bêd¹ udaTymczasem mam przed sob¹ waæ, ¿e w to wierz¹? Póki co, spróopracowanie irlandzkiego politolo- bujmy wesprzeæ obywatelsk¹ iniga, z Uniwersytetu w Dublinie, dr cjatywê z Krakowa i pomó¿my zeJacqueline Hayden. Przeprowadzi³a braæ podpisy pod ich projektem
ona badania procesów zachodz¹- zmiany ordynacji wyborczej do
cych w Polsce od roku 1989. W jed- w³adz samorz¹dowych. Wzór listy
nym ze swoich artyku³ów na ten do zbierania podpisów otrzymaj¹
temat, opublikowanym w grudniu Pañstwo w Biurze Ruchu na rzecz
ubieg³ego roku, informuje nas Jednomandatowych Okrêgów
o tym, ¿e jeszcze przed Okr¹g³ym Wyborczych przy ul. Bia³oskórniSto³em wybitni polscy eksperci od czej 3/1, we Wroc³awiu.
n

Apel
Obywatelskiego Ruchu
na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
Do Akcji Katolickiej
Aby skutecznie budowaæ
w Polsce spo³eczeñstwo obywatelskie niezbêdne jest usuniêcie systemowej przyczyny podstawowych wad ¿ycia publicznego i politycznego, którymi s¹:
1. Zanik odpowiedzialnoci indywidualnej parlamentarzystów
i polityków.
2. Wysoki, jeden z najwy¿szych
na wiecie, poziom korupcji
w elitach w³adzy.
3. Frustracja i zniechêcenie obywateli do udzia³u w wyborach
i anga¿owania siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ i obywatelsk¹.
4. S³aboæ koalicyjnych rz¹dów,
pozbawionych silnego poparcia w spo³eczeñstwie i trwa³ej
wiêkszoci w Sejmie.
Systemowym, a przez to zasadniczym czynnikiem, odpowiedzialnym za taki stan rzeczy jest
partyjna ordynacja wyborcza do
Sejmu, potocznie, aczkolwiek
b³êdnie, nazywana proporcjonaln¹. Art. 96 ust. 2 Konstytucji RP
wymaga, aby wybory do Sejmu
by³y: powszechne, równe, bezporednie i proporcjonalne. We
wszystkich 4 ordynacjach wyborczych, zastosowanych w Polsce od
roku 1989 przy wyborach do Sejmu, wszystkie te zasady zosta³y,
w mniejszym lub wiêkszym stopniu, z³amane. Sprzecznoæ podstawowej ustawy ustrojowej, jak¹ jest
ordynacja wyborcza, z konstytucj¹, oznacza stan anarchii prawnej,
który nie mo¿e byæ tolerowany bez
daleko id¹cych, negatywnych konsekwencji dla ca³ego ¿ycia pañstwowego i obywatelskiego.
O wynikach wyborów rozstrzygaj¹ ci, którzy uk³adaj¹ listy
kandydatów, a nie wyborcy. Oby-

watele Rzeczypospolitej, w odró¿nieniu od obywateli innych demokratycznych krajów, zostali de facto pozbawieni biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu,
gdy¿ nikt, bez wzglêdu na to jak
wielkim poparciem obywateli siê
cieszy, nie mo¿e kandydowaæ indywidualnie. W ogromnych, wielomandatowych okrêgach wyborczych, wybrani zostaj¹ czêstokroæ
kandydaci anonimowi, wyborcom
kompletnie nieznani, uzyskuj¹cy
w wyborach ladow¹ iloæ g³osów
poparcia. W ten sposób zostaje zerwana wiê pos³ów z ich wyborcami  co powoduje zanik odpowiedzialnoci, natomiast zadzierzgniête zostaj¹ mocne i ukryte wiêzy pomiêdzy kandydatami i tymi,
którzy s¹ w³adni wpisaæ ich na listy wyborcze.
Te niejawne wiêzy stanowi¹
zasadnicze ród³o klientyzmu i korupcji. Natomiast systematyczne
pojawianie siê w elicie w³adzy ludzi, na których prawie nikt nie g³osowa³, czêsto ludzi nie ciesz¹cych
siê szacunkiem wspó³obywateli,
a nawet skompromitowanych, zniechêca Polaków do udzia³u w kolejnych wyborach. Mechanizm partyjnej ordynacji wyborczej dzia³a tak,
¿e praktycznie uniemo¿liwia wy³onienie partii posiadaj¹cej wiêkszoæ
parlamentarn¹, a co za tym idzie
mandat do samodzielnego rz¹dzenia. Koniecznoci¹ staj¹ siê rz¹dy
koalicyjne, a wiêc s³abe i nieodpowiedzialne.
Wad tych nie ma albo w znacznie mniejszym stopniu ma system
wyborczy stosowany w wiêkszoci demokratycznych krajów wiata, oparty o zasadê jeden pose³ w
jednym okrêgu wyborczym. Taki

system wyborczy tworzy siln¹
wiê pomiêdzy pos³em i wyborcami jego okrêgu, daje wyborcom
prosty, czytelny i zrozumia³y wybór oraz instrument kontroli nad
ich reprezentantami, porz¹dkuje
scenê polityczn¹ i wy³ania silne,
odpowiedzialne rz¹dy, ciesz¹ce siê
poparciem wiêkszoci parlamentarnej, a zatem zdolne do samodzielnego sprawowania w³adzy.
Wprowadzenie w Polsce ordynacji wyborczej opartej o zasadê jeden pose³ w jednym okrêgu
wyborczym dokona³oby zasadniczej przebudowy i odbudowy polskiej sceny politycznej, przywróci³oby zaufanie i wiarê w sens demokracji, i aktu wyborczego.
Zasadnicz¹ przeszkod¹, na
drodze dokonania takiej zmiany,
jest prawie ca³kowita niewiadomoæ i brak wiedzy o mechanizmach wyborczych w szerokich
rzeszach obywateli Rzeczypospolitej. Ruch Obywatelski na rzecz
JOW, który stara siê ten stan rzeczy zmieniæ, w ci¹gu tylko ostatnich dwóch lat, od listopada 1999,
zorganizowa³ 12 Ogólnopolskich
Konferencji Samorz¹dowych pod
has³em Pose³ z ka¿dego powiatu. Ostatnia odby³a siê 17 listopada w Poznaniu.
W³¹czenie siê Akcji Katolickiej w tê obywatelsk¹ dzia³alnoæ
edukacyjn¹ radykalnie przyspieszy³oby realizacjê tego celu i doprowadzi³oby do zlikwidowania
partyjniackiego systemu wyborczego, którego szkodliwoæ dla
Polski mo¿e byæ porównywana
tylko ze szkodliwoci¹ zasady liberum veto.
Poznañ, 24 listopada 2001 r.

Ogólnopolski Ruch na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych (JOW)
zaprasza na

XIII Ogólnopolsk¹ Konferencjê
pod has³em Pose³ z ka¿dego powiatu

Przez system wyborczy do politycznego i gospodarczego wzmocnienia Polski
Trzeba wbudowaæ w struktury pañstwa mechanizm odpowiedzialnoci  to jest nasz postulat fundamentalny. Dotychczasow¹ metodê wyboru pos³ów (radnych) przez g³osowanie na listy partyjne (tzw. proporcjonaln¹ ordynacjê wyborcz¹) uwa¿amy za wadliw¹
i szkodliw¹. Nie tylko eliminuje ona odpowiedzialnoæ
pos³ów przed wyborcami i prowadzi do korupcji na
wszystkich szczeblach w³adzy, nie tylko odbiera partiom politycznym mo¿liwoæ doboru najlepszych kandydatów znaj¹cych swój okrêg i zwi¹zanych z lokaln¹
spo³ecznoci¹, lecz tak¿e zabija u obywateli poczucie
odpowiedzialnoci za ich decyzje wyborcze i pañstwo.
Zniechêca ich do udzia³u w g³osowaniu, poniewa¿ nie
maj¹ wp³ywu na dobór kandydatów, a pose³ widoczny
jest w okrêgu co najwy¿ej podczas kampanii wyborczej.
Partie w Polsce musz¹ mieæ lepszych pos³ów.
Trzeba zmieniæ sposób wyboru tych, którym oddajemy w³adzê nad sob¹  trzeba wybieraæ ludzi, nie partie. W ka¿dym niewielkim okrêgu wyborczym (rednio 80 tys. mieszkañców), sporód kilku kandydatów wy³anianych przez obywateli, niech pos³em bêdzie ten, kto uzyska najwiêcej g³osów - to jest istota
JOW. Wtedy ka¿dy obywatel wie, kto jest pos³em jego
okrêgu, ma mo¿noæ przekazywaæ mu swe obywatelskie opinie lub ¿¹dania, a nawet odwo³aæ go.
Ruch JOW ma charakter s³u¿ebny wobec spo³eczeñstwa i jego politycznej reprezentacji. Szukajmy obszarów wspólnej pracy dla podniesienia autorytetu organów w³adzy i naszego pañstwa. Zapraszamy ludzi aktywnych, szukaj¹cych dróg naprawy Rzeczypospolitej,
gotowych podj¹æ osobisty wysi³ek w tym kierunku. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich partii, stowarzyszeñ, zwi¹zków pracodawców i zwi¹zków zawodowych,
mediów, zak³adów pracy i instytucji, ludzi nauki, kultury i biznesu, socjologów i prawników. Zapraszamy pos³ów i senatorów RP  liczymy na to, ¿e podejm¹ oni
prace parlamentarne nad realizacj¹ tej inicjatywy.

Przypominamy  projekt jednomandatowej wiêkszociowej Ordynacji Wyborczej do Sejmu, przygotowany przez Ruch JOW, przekazalimy Sejmowi w lipcu 2000 r. Przypominamy  ok. 150 tys. obywateli
wyrazi³o dotychczas pisemnie, w formie podpisu pod
¿¹daniem referendum w tej sprawie, poparcie dla idei
zmiany dotychczasowych wyborów proporcjonalnych (tj. g³osowania na listy partyjne) na wybory oparte o jednomandatowe okrêgi wyborcze (JOW). Przypominamy  silne i zamo¿ne kraje demokratyczne tworz¹
swe reprezentacje parlamentarne w systemie JOW. Przypominamy  dyktatura i totalitaryzm powstawa³y w krajach pos³uguj¹cych siê ordynacj¹ proporcjonaln¹.
Program Konferencji obejmie szereg wyst¹pieñ
przedstawicieli naszego Ruchu, parlamentu, rodowisk
akademickich i dziennikarskich, dotycz¹cych warunków wprowadzenia ordynacji JOW w Polsce oraz dyskusjê nad t¹ spraw¹.
Konferencja odbêdzie siê 16 marca 2002 w Sali
Kolumnowej Sejmu RP. Pocz¹tek  godz. 11.00. Prosimy o potwierdzenie udzia³u  telefoniczne, faksem
lub e-mailem, celem wpisania na listê osób zaproszonych (imiê i nazwisko, nr tel. lub fax, adres).
Ordynacja wyborcza jest najwa¿niejszym narzêdziem w budowaniu demokracji. Ordynacja JOW - logiczna, uczciwa i tania, dynamizuje spo³eczeñstwo,
sprzyja tym samym rozwojowi gospodarczemu kraju.
Zapraszamy do dyskusji i wspólnego wysi³ku w tym
kierunku.
Warszawa, 15 lutego 2002
Prof. Andrzej Czachor
Ogólnopolski Ruch
na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze
tel./fax. (0-22) 7180118
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