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JOW: straszny d¿in uwalniany z butelki
G³êbok¹ noc¹, oko³o drugiej nad ranem, w pi¹tek 7
czerwca, pose³ Ligi Rodzin Polskich, Jerzy Czerwiñski,
przy prawie pustej sali, wypowiedzia³ w Sejmie te straszne s³owa: Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze! Pan Pose³
zreferowa³ poselski projekt Ustawy Ordynacja Wyborcza
do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich, dopuszczony do I Czytania. Projekt przewiduje JOW na
wszystkich szczeblach samorz¹du terytorialnego. Zza kulis
sejmowych dowiadujemy siê, ¿e projekt najprawdopodobniej poprze Platforma Obywatelska i Liga Polskich Rodzin. Telewizje i prasa, pomimo ¿e od tego czytania up³ynê³o ju¿ parê dni, udaj¹, ¿e sprawy jak nie by³o, tak nadal
nie ma. Zajête s¹ zreszt¹ obs³ugiwaniem ogólnonarodowej histerii wywo³anej niekonwencjonalnymi zachowaniami Andrzeja Leppera i temat ten zas³ania zarówno oczy,
jak i zaciemnia rozum. Nawet Polska Sekcja Radia BBC,
która w czwartek przeprowadzi³a rozmowê z Jerzym Przystaw¹ i Tomaszem Pompowskim na temat JOW, uzna³a,
¿e w Polsce nie dzieje siê nic wa¿niejszego od wypowiedzi Andrzeja Leppera i przesunê³a nadanie audycji na
jaki póniejszy termin.
Tej butelki nie da siê ju¿ d³ugo korkowaæ. Tu¿ przed
wyst¹pieniem pos³a Czerwiñskiego, Polskie Radio Bis
nada³o godzinn¹ rozmowê, przy otwartym mikrofonie,
z udzia³em przedstawicieli Ruchu JOW: Tomaszem Pompowskim, Jerzym Przystaw¹ i Maciej Wnukiem. By³a to
kontynuacja audycji w tym samym programie, nadanej
na ¿ywo w po³udnie, z udzia³em dodatkowo prof. Antoniego Kamiñskiego, dra Andrzeja Sadowskiego i telefonicznie, prof. Andrzeja Zybertowicza. Przy du¿ym udziale telefonuj¹cych s³uchaczy, przedstawilimy idee i zasady JOW, poinformowalimy o inicjatywie poselskiej,
a tak¿e przedyskutowalimy sposoby machinacji i manipulacji, jakie zosta³y zastosowane przy okazji uchwalonej 22 maja ustawy o tzw. bezporednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. By³o to w historii
Ruchu na rzecz JOW wielkie wydarzenie: po raz pierwszy oficjalny program radia publicznego podj¹³ ten fun-

damentalny problem ustrojowy i dopuci³ do g³osu przedstawicieli Ruchu!
Ustawa z 22 maja jest doskona³ym przyk³adem, jak
marksistowscy dialektycy staraj¹ siê powstrzymaæ d¿ina
JOW i zasadê JOW zamieniæ w jej przeciwieñstwo. Tak
d³ugo straszyli wszystkich, ¿e wybory w JOW zapewni¹
im bezapelacyjne, prawie stuprocentowe zwyciêstwo, ¿e
w koñcu ich partyjni zwolennicy w to uwierzyli! Skoro
mamy wygraæ, to dawajcie nam takie wybory! W ten sposób powsta³ projekt bezporednich wyborów wójtów itd.
Kiedy jednak S³owo zaczê³o przybieraæ Cia³o  wpadli
w panikê i przyst¹pili do gwa³townego hamowania. St¹d
pomys³, ¿eby w drugiej turze wyboru dokonywali nie wyborcy, bezporednio, lecz, porednio, rady gmin. Kiedy
to upad³o, wprowadzili icie orwellowski zapis w art. 7
tej ustawy o sposobie zg³aszania kandydatów na wójtów
itp. Jak wiemy, w jednomandatowych okrêgach wyborczych, np. w Wielkiej Brytanii, kandydata zg³osiæ mo¿e
dowolna grupa 10 obywateli zamieszka³ych w danym
okrêgu wyborczym. To jest w³anie ten sposób, który gwarantuje obywatelom ich konstytucyjne bierne prawo wyborcze. Inaczej u marksistów-leninistów i ich pociotków.
Wed³ug nowej ustawy w gminie trzeba powo³aæ komitet
wyborczy, ten komitet musi najpierw wystawiæ listy kandydatów na radnych, na tych listach nie mo¿e byæ mniej
nazwisk ni¿ jest mandatów w ka¿dym okrêgu, pod takimi
listami zebraæ tysi¹ce podpisów, zarejestrowaæ takie listy
w co najmniej po³owie okrêgów wyborczych i dopiero
wtedy mo¿e wysun¹æ kandydata na wójta, burmistrza czy
prezydenta miasta! To s¹ prawdziwie leninowskie jeden
krok wprzód, dwa kroki w ty³.
Ale ma³y na razie d¿in JOW ju¿ niebawem wylezie
z butelki w ca³ej okaza³oci i pójdzie w Polskê. Nie mo¿emy jednak traciæ czasu. Ka¿dy dzieñ zw³oki to niepowetowana strata dla Polski, to stracony dzieñ w szponach
partyjniactwa. Wo³ajmy g³ono o JOW, bo to jest prawdziwa i autentyczna szansa naprawy Rzeczypospolitej.
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Je¿eli nie JOW, to jaka jest inna propozycja dla Polski?
Trzy marcowe spotkania

W mateczniku Ruchu JOW, czyli we Wroc³awiu,
2 marca roku 2002 zjechali siê z ca³ej Polski, zainteresowani problemem ordynacji wyborczej, uczestnicy
Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW. Czêæ z nich to
cz³onkowie Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego  Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze. Gocinnie ich przyj¹³ Uniwersytet Wroc³awski.
Prezes Janusz Sanocki przedstawi³ sprawozdanie z dwóch lat dzia³alnoci Stowarzyszenia, a referaty wyg³osili:
 profesor Antoni Kamiñski, Konsekwencje ustrojowe
systemu wyborczego,
 dr Wojciech B³asiak, Oligarchizacja ¿ycia politycznego III RP; przyczyny,
konsekwencje i mo¿liwoci zmian.
 mgr in¿. Janusz Sanocki, Zadania na najbli¿sz¹ przysz³oæ.

j¹ Proboszcz, Ksi¹dz Pra³at Stanis³aw Pawlaczek i...
niekoronowany, ale Honorowy Kapelan Ruchu, Ksi¹dz
Kanonik Jan Kurdybelski. On nam przypomnia³ o obowi¹zku, dawania wiadectwa prawdzie.
Wieczorem znowu u fizyków swoimi dowiadczeniami podzielili siê samorz¹dowcy z Krakowa. Na
forum Ruchu og³osili swoje wczeniej podjête starania o zmianê ordynacji wyborczej do samorz¹dów.
Teraz zwrócili siê do uczestników Ruchu o zbieranie
podpisów pod wnioskiem do Sejmu w tej sprawie.
Z perspektywy czasu widaæ s³usznoæ wyra¿anych
2 marca obaw o zebranie 100 tysiêcy podpisów w czasie trzech miesiêcy, co by³o zamiarem naszych krakowskich kolegów. Jednak to w³anie ich dzia³ania zaowocowa³y inicjatyw¹ 17 pos³ów LPR. Przedstawili j¹
Marsza³kowi Sejmu 30 kwietnia w formie projektu ordynacji wyborczej do wszystkich szczebli samorz¹du
terytorialnego, wg którego wybieranie
radnych ma siê odbywaæ w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Szkoda, ¿e ten poselski projekt ordynacji przewiduje drug¹ turê wyborów.
Warto dodaæ, ¿e znaczenie krakowskiej inicjatywy polega tak¿e na jej
edukacyjnym oddzia³ywaniu wszêdzie
tam, gdzie zbierano podpisy, gdy¿ przy
ci¹g³ej blokadzie tematyki JOW w publicznych mediach (z nielicznymi wyj¹tkami) wielu obywateli, namawianych
do podpisania podejmowa³o dyskusjê
w sprawie wprowadzenia JOW.
To mo¿e dlatego w po³owie marca zas³yszano rozmowê pasa¿era ze stewardess¹ samolotu:  Czy pani wie, co
to s¹ Jednomandatowe Okregi Wyborcze?  Wiem, pada zdecydowana odpowied stewardessy.  A jaka jest najwa¿niejsza zaleta JOW?  pyta dalej pasa¿er.  Odpowiedzialnoæ pos³ów przed
wyborcami!  jak z nut odpowiada steWystêpuje prof. Antoni Kamiñski, obok  dr Wojciech B³asiak
wardessa.
Ju¿ w trakcie rejestracji uczestników spotkania
Dwa tygodnie po wroc³awskim spotkaniu, 16
w Instytucie Fizyki (w budynku mieszcz¹cym kiedy marca 2002 na kolejnej Konferencji jestemy w gmaWojewódzki Komitet przewodniej si³y narodu) odno- chu Sejmu. Profesor Miros³aw Dakowski przypomnia³
towalimy dop³yw wie¿ej krwi. ¯yw¹ reakcjê m³o- w swoim referacie, ¿e w tej samej kolumnowej sali,
dych ludzi wywo³a³ zw³aszcza ostatni temat. Niecier- równo rok temu uczestnicy Ruchu wykazali niezgodpliwie szukano form docierania z ide¹ JOW, do wia- noæ z Konstytucj¹ ordynacji proporcjonalnej.
domoci Polaków.
Inny referent, mgr Mariusz Wis, warszawski
Pierwsz¹ czêæ obrad zakoñczy³a Msza w. w in- uczestnik Ruchu, przedstawiaj¹c generalia idei JOW,
tencji Ojczyzny i Ruchu na rzecz JOW. W kociele
pw. Najwiêtszej Marii Panny na Piasku, celebrowali
ð6
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Konferencja prasowa
W³odzimierza Bukowskiego
w Krajowym Biurze Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
Wroc³aw, 30 kwietnia 2002
Czemu mo¿na zawdziêczaæ Pañsk¹ wizytê w Polsce,
we Wroc³awiu?
Zaproszono mnie na konferencjê w Sejmie, dotycz¹c¹ wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, któr¹
organizowa³ Antoni Macierewicz i jego koledzy partyjni. By³em wtedy w Pradze, a poniewa¿ Polska zawsze by³a mojemu sercu bliska, w ostatniej chwili zdecydowa³em siê przyjechaæ. I tu pojawi³ siê prof. Przystawa i zaprosi³ mnie do Wroc³awia. Postanowi³em
przyjechaæ, jeli to mo¿e pomóc.

k¹, a pracowa³ w budownictwie. W³osi ju¿ od lat na
temat ordynacji wyborczej dyskutowali, poniewa¿ proporcjonalny system uczyni³ W³ochy krajem niesterowalnym, nierz¹dnym przez prawie 50 lat. W ci¹gu 57
lat od II wojny wiatowej we W³oszech rz¹dy zmienia³y siê co najmniej 60 razy. Ten sposób funkcjonowania
czyni kraj s³abym, nierz¹dnym, ludzie rozczarowuj¹ siê
do demokracji, poniewa¿ demokracja nie dzia³a w takim systemie wyborczym. We W³oszech koñczy³o siê
tak, ¿e kraj ¿y³ swoim ¿yciem, a rz¹d swoim.
Czêsto te¿ je¿d¿ê do Izraela, gdzie spotykam siê
z kolegami, z którymi siedzia³em w ³agrach, wiêzieniach. Rozmawiam z wieloma politykami izraelskimi,
którzy rozumiej¹ i t³umacz¹, ¿e system proporcjonalny absolutnie nie pasuje do Izraela, nie nadaje siê do
sytuacji ich kraju. Dla Izraela kwestia systemu wyborczego jest du¿o wa¿niejsza ni¿ dla W³och, gdy¿ ¿ycie
i funkcjonowanie kraju znajduj¹cego siê w stanie lub
na krawêdzi wojny, w systemie proporcjonalnym,
w systemie rz¹dów koalicyjnych jest po prostu szaleñstwem.
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Od dawna znam dzia³alnoæ prof. Przystawy
w Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych. Zgadzam siê z celami tego ruchu i mocno je
popieram. Mieszkam w Wielkiej Brytanii, w kraju,
w którym taki system wyborczy obowi¹zuje. Sporo
je¿d¿ê po wiecie i obserwujê funkcjonowanie ró¿nych
systemów. Widzê, jak kraje, które wybieraj¹ swoj¹ reprezentacjê w systemie proporcjonalnym, trac¹ na tym
 przegrywaj¹.
Czêsto bywam we W³oszech, gdzie od dawna
przyjaniê siê z Silvio Berlusconim, jeszcze od czasów, kiedy wcale nie zamierza³ zajmowaæ siê polity-

W³odzimierz Bukowski urodzi³ siê w Moskwie w 1942
roku. Jako student I roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Moskiewskiego, w roku 1960, w³¹czy³ siê
w dzia³alnoæ opozycji demokratycznej w ZSRS. Pocz¹tkowo ta dzia³alnoæ sprowadza³a siê do publicznego czytania wierszy przed Pomnikiem Majakowskiego, nastêpnie zaanga¿owanie w samizdat, w obronê pisarzy Siniawskiego i Daniela. Spêdzi³ 12 lat w wiêzieniach i szpitalach psychiatrycznych. Po podpisaniu
uk³adu Pinochet-Bre¿niew zosta³ wydalony ze Zwi¹zku Sowieckiego i wymieniony na sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chile, Luisa Corvalana.
Ukoñczy³ studia biologiczne w Cambridge, w Wielkiej
Brytanii i uzyska³ stopieñ doktora w dziedzinie neurofizjologii w Stanford University w USA. W roku 1992,
zaproszony przez Borysa Jelcyna, uzyska³ dostêp do
archiwów Politbiura i Komitetu Centralnego KPZS.
Nielegalnie skopiowa³ i ujawni³ (zamieci³ w Internecie) ok. 7000 stron tajnych dokumentów Kremla. Wyniki swoich dochodzeñ przedstawi³ w ksi¹¿ce Moskiewski proces. Jest autorem 7 innych ksi¹¿ek, m.in.
szeroko znanych w Polsce: I powraca wiatr, Pacyfici kontra pokój, Listy rosyjskiego podró¿nika.
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Kiedy w roku 1991 zmienia³y siê rz¹dy w Rosji
i upada³ Zwi¹zek Sowiecki, toczy³y siê dysputy na temat wyboru systemu wyborczego. Wtedy czêsto wystêpowa³em w telewizji i w radiu i mówi³em, ¿e system proporcjonalny nie nadaje siê do zastosowania
w Rosji. System proporcjonalny sprawdza siê w krajach, które nie potrzebuj¹ rz¹du, w których system jest
na tyle stabilny i rozwiniêty, ¿e kraj sam siê steruje.
Jeli, na przyk³ad, zapytacie przeciêtnego Holendra,
kto jest teraz premierem, nie bêdzie wiedzia³  to nie

tycznych. Przyje¿d¿a³ do mnie znany rosyjski polityk
Boris Niemcow, obecnie szef partii Zwi¹zku Si³ Prawicowych. T³umaczy³em mu, ¿e w Rosji nie ma partii, tylko mafijne struktury dzia³aj¹ce gdzie w Moskwie czy Petersburgu, a o tym, co siê dzieje na Czukotce czy na dalekich obszarach Rosji, nikt nie ma
pojêcia. Nie ma ogólnonarodowych partyjnych struktur w Rosji. S¹ tylko rozpadaj¹ce siê ogólnonarodowe
struktury: armia i KGB. Partie nie powstaj¹ w czasie
pokoju. Partie mog³y powstaæ w roku 1990/91, kiedy
panowa³ ogromny kryzys i ka¿dy rozumny i uczciwy
cz³owiek zdawa³ sobie sprawê, ¿e powinien zaj¹æ okrelon¹ pozycjê wobec tego, co siê dzieje. W takiej sytuacji odpowiedzialni i rozwa¿ni przywódcy odk³adaj¹ swoje zajêcia i id¹ na barykady. A dzisiaj kogo mo¿na
przyci¹gn¹æ do partii  nierobów. Mój stosunek do
partii jest taki, jak do inteligenckich gier politycznych.
Czy demokracja mo¿e dzia³aæ bez partii?

W³odzimierz Bukowski podczas spaceru po wroc³awskim rynku wraz z prof. Jerzym Przystaw¹ i jego córk¹.

ma znaczenia. Ale dla kraju znajduj¹cego siê w kryzysie, którego rz¹d powinien podejmowaæ wa¿ne ¿yciowe decyzje, system proporcjonalny kompletnie siê nie
nadaje. To tak, jakby kto skaka³ do wody ze zwi¹zanymi rêkami i nogami.
Znaj¹c prof. Przystawê i jego dzia³alnoæ, spotykaj¹c siê z nim w wielu miejscach na wiecie, uzna³em, ¿e ruch na rzecz zmiany systemu wyborczego jest
na tyle wa¿ny, aby przyjechaæ i wspomóc tê dzia³alnoæ. Oto przyczyna mojego przyjazdu do Wroc³awia.

Teoretycznie tak. Ludzie ³¹cz¹ siê, aby wspólnie
rozwi¹zywaæ problemy. Nie widzê ¿adnych przeciwwskazañ, aby ludzie organizowali siê zupe³nie niezale¿nie w dowolnym okrêgu. Spotykaj¹c siê w Sejmie,
grupowaliby siê w odniesieniu do konkretnych problemów. W demokracji tak na ogó³ nie bywa. Ale mo¿e
tak byæ.
Sztuka polityki sprowadza siê do tego, aby stwarzaæ alternatywy. Polityk, który twierdzi, ¿e nie ma
alternatywy, nie jest politykiem, to ¿ulik. Cz³owiek
zawsze, dopóki ¿yje, ma alternatywê. Nawet w wiêzieniu istnieje alternatywa: mo¿esz ¿yæ w zgodzie
i symbiozie z w³adzami wiêzienia i wówczas ¿ycie bêdzie l¿ejsze, ale mo¿esz siê im sprzeciwiaæ i wtedy
pójdziesz do karceru.
W Zwi¹zku Sowieckim, kiedy by³em ma³y ch³opcem, kazano mi wst¹piæ do Komsomo³u. Powiedzia³em: nie! Wtedy pytano mnie: dlaczego nie chcesz
wst¹piæ, przecie¿ nie masz ¿adnej alternatywy. I tak
przez ca³e moje ¿ycie w ZSRS nigdy nie by³o ¿adnej
alternatywy. A jednak zawsze jak¹ znajdowa³em.

Gdyby by³ Pan obywatelem Polski, na któr¹ z obecnych partii zag³osowa³by Pan i dlaczego?

Czy je¿eli Polska nie wejdzie do Unii Europejskiej, to
czy mo¿e Pan powiedzieæ, z ca³ym swoim dowiadczeniem politycznym, ¿e nie staniemy siê krajem III wiata? Czy kraje, które nie wejd¹ do Unii Europejskiej,
nie zostan¹ zepchniête na kompletny margines rozwoju gospodarczego?

Gdybym by³ tak g³upi, ¿eby g³osowaæ? Nie. Raczej wspar³bym ruch prof. Przystawy na rzecz zmiany
systemu wyborczego.
Nie wierzê w partie polityczne w Europie Wschodniej, w Rosji, w Polsce. W tych krajach nie istniej¹
podstawowe warunki dla funkcjonowania partii poli-

Powtarzam: ca³a sztuka polityki sprowadza siê
do poszukiwania i przedstawiania alternatywy. Jeli
przedstawiaj¹ wam do wyboru dwie mo¿liwoci nie
do przyjêcia, wtedy szukacie trzeciego rozwi¹zania.
Dlaczego np. nie spróbowaæ rozwin¹æ pomys³u ruchu
wyszehradzkiego albo nie utworzyæ wspólnego rynku
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regionalnego w po³¹czeniu z krajami, które odmówi³y wst¹pienia do UE,
jak Norwegia czy Szwajcaria? Postawiæ na rozwój kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi i reszt¹ wiata. Czy wydaje siê wam, ¿e reszta wiata
jest mniejsza i ma mniejsze znaczenie ni¿ Unia Europejska? A dlaczego
w ogóle nie rozwa¿yæ sytuacji samodzielnego bytu politycznego?
Pytacie, czy je¿eli Polska nie wst¹pi do Unii Europejskiej, to nie
zostanie krajem III wiata? Zapewniam was, ¿e je¿eli Polska wst¹pi do
Unii Europejskiej, to stanie siê krajem III wiata. W ci¹gu najbli¿szych
piêciu lat Unia Europejska znajdzie siê w g³êbokim kryzysie. W ca³ej
Europie rozwin¹ siê etniczne konflikty. Brukselscy idioci wypuszczaj¹
przys³owiowego d¿ina z butelki. Nie pamiêtaj¹ swojej historii  Europa
nigdy nie by³a pokojowym kontynentem, zawsze znajdowa³a siê w stanie wojny. Jedynie przez ostatnie 50 lat z powodu istnienia miertelnego
wroga w Europie panowa³ pokój. Kiedy tylko ta sytuacja siê zmieni³a,
otworzy³y siê wszystkie stare rany. Korsyka chce niezale¿noci od Francji, Szkocja  od Wielkiej Brytanii, Belgia gotowa jest podzieliæ siê na
dwie czêci, pó³noc W³och myli o tym, jak odci¹æ siê od po³udnia. Dlatego, ¿e te ma³e europejskie regiony zadaj¹ sobie pytanie: dlaczego mamy
siê podporz¹dkowywaæ europejskiej nadrzêdnej strukturze za porednictwem narodowych w³adz, po co nam ten porednik, dlaczego nie
mo¿emy bezporednio kontaktowaæ siê z Bruksel¹? Dlaczego Korsyka

musi najpierw s³uchaæ Pary¿a, a potem Brukseli? I wszystkie stare rany
zaczynaj¹ siê otwieraæ, a równoczenie pojawiaj¹ siê nowe.
Teraz Europa ma problem z ogromn¹ migracj¹  ca³kowicie sztucznym tworem, wymylonym przez socjalistów. W Anglii ¿yje piêæ milionów muzu³manów, we Francji prawie 10 milionów, w Niemczech samych Turków s¹ trzy miliony, nie mówi¹c o innych narodowociach. Po
11 wrzenia ubieg³ego roku, gazeta Sunday Times przeprowadzi³a badanie opinii wród muzu³manów brytyjskich. 40 proc. przebadanych popar³o Bin Ladena.
Wstêpuj¹c do Unii Europejskiej, zobowi¹¿ecie siê do przyjêcia odpowiedniej iloci uciekinierów z krajów III wiata. Nikt nie zapyta was
o zdanie w tej sprawie. Bêdziecie mieli ten problem tutaj. Czy to nie jest
III wiat?
Nagranie: Rafa³ Siekierka, Katolickie Radio Rodzina
Przygotowa³a do druku Agnieszka Przystawa

Kronika Ruchu

marzec-czerwiec 2002
2 marca 2002, Wroc³aw. W Audytorium im.
Jana Rzewuskiego , na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wroc³awskiego odby³o
siê II Walne Zebranie Stowarzyszenia na
rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze. Zaproszone referaty wyg³osili socjolodzy: prof. Antoni Kamiñski. PAN, Warszawa oraz dr Wojciech B³asiak, Instytut Socjologii Uniwersytetu l¹skiego. Po koncelebrowanej mszy
wiêtej w intencji Ruchu, w kociele NMP
Na Piasku, z piêknym i inspiruj¹cym kazaniem ks. Jana Kurdybelskiego, dyskusja
uczestników Ruchu, toczy³a siê do pónych
godzin nocnych. Na pocz¹tku konferencji
odczytano list do Zjazdu nades³any z Ameryki przez Jana Nowaka-Jeziorañskiego
(tekst na str. 7).
8 marca 2002. Wroc³aw. Otwarty mikrofon
w Katolickim Radio Rodzina: 5 kwadransów
rozmowy ks. pra³ata Stanis³awa Pawlaczka z prof. Jerzym Przystaw¹.
9 marca 2002. Wroc³aw. W Katolickim Radio Rodzina relacja z II Walnego Zebrania
JOW.
10 marca 2002. Wroc³aw. Z inicjatywy dra
Lecha Stefana wyk³ad Jerzego Przystawy
na spotkaniu Stowarzyszenia Pro Cultura
Catolica
14 marca 2002. Bielsko-Bia³a. Z inicjatywy dra Adama Wolaka spotkanie mieszkañców z prof. Jerzym Przystaw¹,
16 marca 2002, Warszawa. W Sali Kolumnowej Sejmu odby³a siê XIV Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa pod has³em
Pose³ z ka¿dego powiatu. Konferencjê
zorganizowa³a Grupa Warszawska pod kierunkiem prof. Andrzeja Czachora. Opiekê
sejmow¹ nad konferencjê zapewni³ pose³
Antoni Macierewicz. Pose³ Jerzy Czerwiñski z LPR przedstawi³ za³o¿enia poselskiego projektu ordynacji wyborczej do rad gmin,
powiatów i województw w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Brytyjski system wyborczy barwnie przedstawi³ dr John
Laughland, pisarz i publicysta angielski, cz³onek British Helsinki Human Rights Group.
Sensacja konferencji by³ udzia³ w niej Stanis³awa Tymiñskiego, który specjalnie w tym
celu przyby³ z Kanady.
19 marca 2002, Warszawa, PAN. Polskie
Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Centrum Adama Smitha oraz Transparency International o. Polska zorganizowa³o konferencjê naukow¹ pt.: W³adza nad
w³adz¹. Zaproszone referaty, wszystkie propaguj¹ce i wyjaniaj¹ce ideê JOW, wyg³osili profesorowie: Jadwiga Staniszkis, Jerzy
Przystawa, Antoni Kamiñski i Andrzej Zybertowicz. Obrady prowadzi³ Prezes PTS,
prof. dr hab. Andrzej Kojder.
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zwiêle uj¹³ problem: ka¿dy system wyborczy jest ród³em dalszych zdarzeñ politycznych i gospodarczych oraz j¹drem filozofii rz¹dzenia krajem. Nie ma wa¿niejszej ustawy ni¿ ordynacja
wyborcza. Z niej wyp³ywa ca³a
rzeka nastêpnych praw.
W zesz³ym roku na Konferencji w Sejmie gocilimy lorda Normana Lamonta, wieloletniego an-

Nasi rodacy, ¿yj¹cy za granic¹ w tych krajach, gdzie od dawna
praktykuje siê wybieranie pos³ów
w jednomandatowych okrêgach
wyborczych, znaj¹ zalety tego systemy wyborczego: wiêc na podstawie swoich dowiadczeñ z Kanady
ideê JOW dla Polski popar³ na Konferencji w Sejmie Stanis³aw Tymiñski, by³y kandytat na prezydenta
RP, a wczeniej, Jan Nowak-Jezio-

wyborczemu zgromadzi³o w Polskiej Akademii Nauk g³ównie socjologów. Ca³y dzieñ 19 marca 2002
obradowano na Konferencji pt.
W³adza nad w³adz¹. Nie tylko s³uchaczy zebranych w warszawskim
Pa³acu Staszica ¿ywo zainteresowa³y dwa referaty wyg³oszone tam
przez znanych profesorów:
Jerzego Przystawê, Typowe nieporozumienia na temat jednomandatowych okrêgów Wyborczych
i Andrzeja Zybertowicza, Czy jednomandatowe okrêgi wyborcze
mog¹ przezwyciê¿yæ fasadowy charakter polskiej demokracji?
W posumowaniu dyskusji,
mietance polskich socjologów postawiono pytanie:
Je¿eli nie JOW, to jaka jest inna
propozycja dla Polski?.
Odpowiedzi nie by³o.
Jerzy Gieysztor (Wroc³aw)
Antonina Komorowska (Warszawa)

Konferencja w Sejmie, profesowie Jerzy Przystawa i John Laughland

gielskiego parlamentarzystê i ministra finansów Wielkiej Brytanii.
Tym razem inny Anglik, profesor
John Laughland, wyk³adaj¹cy na
Sorbonie mówi³ o znaczeniu westminsterskiego systemu JOW, dla
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Swoje wyst¹pienie angielski goæ
zakoñczy³ wnioskiem dla nas:
Polska w Unii Europejskiej
czy poza ni¹, je¿eli chce byæ silna, musi wprowadziæ JOW.
Za to ze swoimi nie ma lekko: senator Zbigniew Romaszewski dopuszcza jednomandatowe
okrêgi, ale tylko w po³owie. Drug¹
po³owê mandatów chcia³by obsadzaæ dotychczasowym partyjnym
sposobem. Inaczej pose³ Antoni
Macierewicz, chcia³by JOW, ale
z drug¹ tur¹ g³osowania. Za to pose³ Jerzy Czerwiñski popar³ JOW
bez zastrze¿eñ.
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rañski ze Stanów Zjednoczonych.
W swym licie przys³anym 2 marca do uczestników Konferencji
wroc³awskiej te¿ argumentowa³ na
rzecz JOW dla Polski.
Trzecie z marcowych spotkañ, powiêconych problemowi

PS. Kiedy piszemy te s³owa, pose³
Donald Tusk (PO) mówi w telewizji (7.06.2002): System wiêkszociowej ordynacji wyborczej
by³ zawsze moim marzeniem,
a do spraw wyborów do sejmu
w systemie JOW nale¿y wróciæ.
Ci¹gle to robimy, Panie Pole,
w przekonaniu, ¿e zbli¿a siê dzieñ,
kiedy Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych za¿¹da wiêkszoæ Polaków!

Janusz Sanocki i Józef Teliga. Ró¿ne pokolenia  ta sama sprawa

List Jana Nowaka-Jeziorañskiego
do uczestników
II Walnego Zjazdu Stowarzyszenia
na rzecz JOW
Annandale, 1 marca 2002
Jednomandatowe okrêgi wyborcze wydaj¹ mi siê du¿o lepszym
systemem, ani¿eli obowi¹zuj¹ca
dzi ordynacja. Uniezale¿niaj¹ one
wybranych kandydatów od partii
politycznych, ale nie eliminuj¹ ich.
Aby wygraæ wybory, kandydat na
pos³a w okrêgu jednomandatowym
bêdzie musia³ uzyskaæ poparcie
i pomoc od swego stronnictwa, ale
wybór zawdziêczaæ bêdzie bezporednio wyborcom.
Obecne rz¹dy sprawuj¹ partie, które nie s¹ organem w³adzy
przewidzianym w konstytucji. Partia decyduje, kto znajdzie siê na licie kandydatów i na którym miejscu. Partia mo¿e spowodowaæ odwo³anie swego ministra z rz¹du.
Mo¿e tak¿e skreliæ swego cz³onka
z listy osób kandyduj¹cych w najbli¿szych wyborach albo umieciæ
go na dalszym miejscu.
Jednomandatowy system wyborczy czyni kandydata na pos³a
bardziej zale¿nym od wyborców
i mniej od swojej partii, aczkolwiek
systemu partyjnego nie eliminuje.
G³osowanie na kandydata, a nie na
listê partyjn¹, zapewni g³osuj¹cym
wybór miejscowego, a wiêc znanego sobie cz³owieka. System jednomandatowy mo¿e podnieæ poziom
kompetencji cz³onków parlamentu,
bo nale¿y za³o¿yæ, ¿e wybierani
bêd¹ ludzie, którzy w oczach wyborców sprawdzili siê. System ten
zmusza wybranego pos³a do utrzymywania kontaktu z wyborcami

i nieustannego zabiegania o ich poparcie. I wreszcie jednomandatowy
system wyborczy wzmacnia poczucie odpowiedzialnoci cz³onka parlamentu wobec swoich wyborców.
G³osowanie na kandydata znanego wyborcom przyci¹ga wiêcej
ludzi ani¿eli g³osowanie na listy
ustalane przez partie. O wiele wy¿sza by³a frekwencja w wyborach
na prezydenta ani¿eli w wyborach
do sejmu i senatu.
Ka¿dy system wyborczy ma
swoje wady. G³osowanie na listy
partyjne centralnie ustalane, prowadzi do skupiania ca³ej w³adzy w jej
centrum, czyli w stolicy. Nadmierna centralizacja w³adzy dzia³a na
niekorzyæ uwzglêdniania potrzeb
regionalnych i lokalnych. I odwrotnie  w systemie jednomandatowym istnieje niebezpieczeñstwo
konfliktów interesów lokalnych
z interesami pañstwa jako ca³oci.
Dlatego przyjêcie ordynacji okrêgów jednomandatowych wymaga³oby utrzymania izby wy¿szej wybieranej wed³ug starego systemu.
Obecnie ustawy s¹ uchwalane bez koniecznego przygotowania
i konsultowania nie tylko rz¹du, ale
tak¿e samorz¹du terytorialnego,
zainteresowanych organizacji spo³ecznych i zwyk³ych obywateli.
Ustawy s¹ uchwalane czêsto przez
ludzi niekompetentnych i pozbawionych przygotowania do prac
ustawodawczych, którzy decyduj¹
o losach pañstwa.
Jan Nowak-Jeziorañski

21 marca 2002, Wroc³aw. Z inicjatywy Wojtka Kamierczaka Jerzy Przystawa, Jerzy
Gieysztor i Agnieszka Przystawa na spotkaniu w studenckim Stowarzyszeniu Koliber.
3 kwietnia 2002, Wroc³aw. Z inicjatywy dra
Lecha Stefana prelekcja Jerzego Przystawy
w Klubie Spo³eczno-Politycznym Spotkanie
i Dialog przy kociele pw. w. Micha³a.
10 kwietnia 2002. Wroc³aw. Z inicjatywy
Adama Plenara spotkanie dyskusyjne na
temat ordynacji wyborczej, z udzia³em Jerzego Przystawy, w Klubie Haggis
12 kwietnia 2002, Wroc³aw. W Katolickim
Radio Rodzina 5 kwadransów ks. pra³ata
Stanis³awa Pawlaczka z udzia³em przyby³ego z Anglii prof. Tomasza Kamierskiego
i prof. Jerzego Przystawy.
13 kwietnia 2002. Tarnów. Z inicjatywy dra
Marka Ciesielczyka spotkanie i konferencja
prasowa liderów Ruchu: Janusza Sanockiego, Tomasza Kamierskiego i Jerzego Przystawy w kawiarni Tatrzañskiej. Spotkanie
transmitowane przez Tarnowsk¹ Telewizjê
Kablow¹, relacjonowane w Telewizji Kraków,
Radio Maks oraz w dziennikach lokalnych.
13 kwietnia 2002. Krosno. Z inicjatywy p.
Krzysztofa Babinetza, na terenie Wy¿szej
Szko³y Zarz¹dzania i Finansów wyk³ad prof.
Jerzego Przystawy. W dyskusji uczestnicz¹
gocie: Janusz Sanocki i Tomasz Kamierski, W spotkaniu bierze udzia³ m.in. 12 radnych Rady Miejskiej Krosna.
13 kwietnia 2002. Krosno. Janusz Sanocki i profesorowie Tomasz Kamierski i Jerzy Przystawa na antenie dziecezjalnego
Radia Fara w rozmowie z Krzysztofem Babinetzem.
14 kwietnia 2002, Krosno. Janusz Sanocki, Tomasz Kamierski i Jerzy Przystawa
przy otwartym mikrofonie w radio RMF 
Fakty.
15 kwietnia 2002, Wroc³aw. Wyk³ad prof.
Jerzego Przystawy w Stowarzyszeniu Odrodzenie przy kociele pw. wiêtej Rodziny.
17 kwietnia 2002, Szczecin. Na wydziale
politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego odby³a siê debata, pod has³em Po co nam
demokracja, zorganizowana przez: Stowarzyszenie Solidarnoci Miêdzyludzkiej ARETE, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Szczeciñskiego, Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Szczeciñskiego, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski,
Stowarzyszenie Liga Konserwatywna, Stowarzyszenie Liga Republikañska, Europejska Inicjatywa M³odzie¿y, Stowarzyszenie
Zachodniopomorski Bank ¯ywnoci oraz
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie na
rzecz JOW. Tematem debaty by³a problematyka funkcjonowania mechanizmów demokracji w Polsce. W spotkaniu wziê³o
udzia³ oko³o 100 osób. Zaproszenie do
wspó³uczestnictwa przyjê³y lokalne media
publiczne (poza TVP). Znakomity referat
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wprowadzaj¹cy do dyskusji wyg³osi³ dr Marek Zagajewski. Wiêkszoci spontanicznych
wyst¹pieñ towarzyszy³ jednoznacznie
brzmi¹cy postulat zmiany ordynacji i wprowadzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych. Przeciwnicy JOW(chocia¿ nieliczni), reprezentowani g³ównie przez przedstawicieli partii politycznych, chy³kiem opuszczali salê. Z ogóln¹ aprobat¹ przyjêta zosta³a propozycja kolejnego spotkania, pod
has³em Po co nam zwi¹zki zawodowe, w
którym integraln¹ czêæ stanowiæ bêdzie
tematyka i postulat sanacji Rzeczypospolitej poprzez wprowadzenie JOW (rel. W³odzimierz Sadowski).
20 kwietnia 2002, Wroc³aw. Z inicjatywy p.
Leonardy Karbownik i p. Eweliny Bartoszewskiej na Wydziale Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Wroc³awskiego, w Instytucie
Stosunków Miêdzynarodowych, wyk³ad
prof. Jerzego Przystawy do studentów politologii.
26 kwietnia 2002, Krosno. Rada Miasta
Krosna uchwali³a apel do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie wiêkszociowej ordynacji wyborczej po³¹czonej
z zasad¹ jednomandatowoci okrêgów wyborczych (tekst w za³¹czeniu). Apel napisa³,
zg³osi³ i przedstawi³ Radzie Miasta przewodnicz¹cy klubu, Piotr Babinetz. A zatem Krosno do³¹czy³o do grona tych polskich miast
i gmin, które g³ono wo³aj¹ o wprowadzenie JOW.
27 kwietnia 2002, Bardo l¹skie. Na corocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Dolnol¹skiej Akcji Katolickiej, po mszy w. w Bazylice NMP, prof. Jerzy Przystawa przedstawi³ zebranym cele i zadania Ruchu na rzecz
JOW.
28 kwietnia  1 maja 2002. Przebywa³
w Polsce W³adimir Bukowski. Odby³ wiele
spotkañ m.in. w Nysie, K³odzku, we Wroc³awiu. Wszêdzie mocno podkrela³ swoje
poparcie dla idei jednomandatowych okrêgów wyborczych (patrz: relacja z konferencji prasowej na str. 3).
Kwiecieñ 2002. W magazynie Solidarnoæ
nr 4 ukaza³ siê artyku³ Olgi Zieliñskiej dotycz¹cy ordynacji wyborczej pt.: G³osuj na
Kowalskiego, wygra Malinowski, w Internecie na www.solidarnosc.gda.pl
3 maja 2002, Nysa. Ponad 500 osób uczestniczy³o w manifestacji zorganizowanej przez
lokalne stowarzyszenie Liga Nyska. Po
mszy w. za ojczyznê manifestanci z flagami narodowymi oraz flagami Ligi Nyskiej
przeszli pod Pomnik Patriotów Polskich. Po
odpiewaniu hymnu narodowego przemówienie wyg³osi³ Janusz Sanocki, prezes Ligi
Nyskiej. Odczyta³ te¿ Deklaracjê Nysk¹ zawieraj¹c¹ postulat natychmiastowej zmiany
konstytucji i odrzucenia zgubnej dla Polski
tzw. ordynacji proporcjonalnej (tekst deklaracji zamieszczamy na ostatniej stronie).
3 maja 2002, Warszawa. Na Placu Zamkowym z inicjatywy prof. Andrzeja Czachora
odby³y siê JOWenalia (relacja obok).
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Andrzej Czachor

JOWenalia

3 maja, o 12.00 w po³udnie,
nad Placem Zamkowym poszybowa³y wielobarwne balony, na ogó³
na uwiêzi. Pl¹saj¹c na wietrze pod
b³êkitnym niebem, ukazywa³y i chowa³y przed oczyma rzesz obywatelskich wa¿ki nadruk  has³o kanoniczne JOW. I rzesze garnê³y siê
do naszego bia³ego stolika przy balustradzie nad Tras¹ W-Z, aby pogadaæ, poczytaæ, a w koñcu kategorycznie domagaæ siê referendum
w sprawie tego, jaka ma byæ w Polsce ordynacja wyborcza, i podpisuj¹c odnone upowa¿nienie dla Jerzego Przystawy. Nie doceniamy
postaw obywatelskich naszych najm³odszych. Zw³aszcza oni domagali siê prawa do propagowania idei
JOW w innych czêciach miasta:
aby dostaæ balonik wype³niony helem, sprowadzali nam do list referendalnych swych odurzonych
s³oñcem rodziców, by potem z dum¹ siedz¹c na ramionach ojca nieæ
nad sob¹ pomarañczow¹ lub niebiesk¹ kulê z napisem: Do Sejmu wybierajmy ludzi, NIE partie. Warszawscy woJOWnicy przejawili
3-majow¹ energiê na dwa sposoby:
albo, nie daj¹c siê sterroryzowaæ poczuciu obywatelskiego obowi¹zku
i jad¹c na wyraj poza miasto, albo
walcz¹c o dusze Polaków na Placu
Zamkowym. O tych pierwszych historia tego wiekopomnego dnia zapomni. Tym drugim nale¿y siê piedesta³. I nie jest tu wa¿ne, ile kto
umys³ów skaptowa³ do z³o¿enia
podpisu. Licz¹ siê rozmowy, dyskusje, rozpowszechnianie naszej
idei odpowiedzialnoci i dobrego
pañstwa, wspó³tworzenie wiadomoci, ¿e jest dla Polaków co wa¿nego do zrobienia, co w zasiêgu
ich mo¿liwoci. Kto wiêc pracowa³
na Placu wg listy? Wymieniam Was
wdziêcznie, choæ bez nale¿nych PT:
Alicja Dobrowolska-Segit wi¹za³a sznury transparentów do kamien-

nej balustrady, z nonszalancj¹ morskiego wilka wci¹gaj¹cego sztandar
na maszt. Z nieskaziteln¹ elegancj¹
Marek S. Frankiewicz dy¿urowa³
przy blacie, fotografowa³ nas i balony. Niczym kometa pojawi³a siê
wród nas i zniknê³a Miss Internetu JOW  Krystyna Kalitka. Przez
cale 4 godziny niez³omna Antonina Komorowska, wraz z przyjació³kami, wspiera³a akcjê swym delikatnym wdziêkiem osobistym.
Kazimierz Lukowski przypomina³
nam dwuznacznoæ postaw mo¿nych tego wiata wobec postulatu
JOW. Z werw¹ niezwyciê¿onego
samorz¹dowca przekonywa³ niewiernych spacerowiczów Jan Milewski  podpiszcie siê na licie.
Polonia Restituta na piersi pu³kownika Józefa Teligi mówi³a  trzeba
iæ t¹ drog¹, któr¹ wam wskazujemy. Micha³ Segit wytrwale nadyma³ balony He ze stalowej butli
i t³umaczy³ najm³odszej gawiedzi,
co oznacza wypisane na nich has³o.
On te¿ rozprowadzi³ najwiêcej chyba egzemplarzy s³awnej ulotki dwustronnej: OP czy JOW. Lekko
i wytwornie kulej¹c, Mariusz Wis
wkrótce zauroczy³ wszystkie obecne tam panie opowieci¹ o swych
JOWialnych przewagach na mityngu Senatora R.
A wy¿ej podpisany? Có¿, ³apa³ ludzi za guzik, nagabywa³ (ale
nie molestowa³), i myla³ z niepokojem o tym, co dalej z t¹ nasz¹
Polsk¹. Co i nadal czyni.
n

Krótki raport z podró¿y
Tomasza J. Kamierskiego do Ameryki
Southampton, 5 czerwca 2002
Drodzy WoJOWnicy,
Informujê, ¿e od 25 maja do
3 czerwca br. przebywa³em w USA,
gdzie m.in. odby³em spotkania
z tamtejsz¹ Poloni¹ oraz wzi¹³em
udzia³ w audycjach radiowych.
Moim celem by³o poinformowanie
Polonii amerykañskiej o krajowym
Ruchu na rzecz JOW oraz o pilnej
potrzebie naprawy polskiego prawa
wyborczego, stanowi¹cego obecnie
najpowa¿niejsz¹, niszczycielsk¹
w skutkach, wadê ustrojow¹ III
Rzeczypospolitej.
W niedzielê, 26 maja, w Phoenix w stanie Arizona, pañstwo Jadwiga i Stanis³aw Chêciñscy, znani w USA od wielu lat dzia³acze
polonijni, od dawna wspomagaj¹cy krajowy Ruch JOW, zorganizowali spotkanie i dyskusjê z grup¹
przedstawicieli arizoñskiej Polonii.
Tego samego dnia wieczorem, wyst¹pi³em wraz z pani¹ Jadwig¹ Chêciñsk¹ w audycji po polsku, na ¿ywo i z otwartym mikrofonem, w tamtejszym Radiu Podhalañskim. W sobotê, 1 czerwca, w Chicago spotka³em siê z doktorem Wojciechem Wierzewskim reprezentuj¹cym najstarsz¹ rozg³oniê polonijn¹ w USA,
Radio PNA (Polish National Alliance), który nagra³ ze mn¹ wywiad. Wywiad zosta³ nadany przez
Radio PNA w ci¹gu tygodnia. Spotka³em siê te¿ z redaktorem naczelnym chicagowskiego tygodnika ilustrowanego Panorama, panem
Tomaszem Pochroniem, który opublikuje artyku³ na temat JOW. Centralnym punktem mojego pobytu
w Chicago by³ udzia³ w 45-minutowej audycji na ¿ywo w radiu
WNVR 1030AM, w ca³oci powiêconej JOW. W audycji tej wyst¹pi³em w tandemie z profesorem
Jerzym Przystaw¹, po³¹czonym ze
studiem telefonicznie. Rozmowê
prowadzi³ red. Rafa³ Jurak. Tego sa-

mego dnia wieczorem odby³em
ponad dwugodzinne spotkanie zakoñczone ¿yw¹ dyskusj¹ w polskiej
szkole przy kociele w. Jacka. Spotkania w Chicago zorganizowa³
i przygotowa³ pan Wies³aw Duda,
chicagowski przedsiêbiorca, gor¹cy zwolennik JOW. Pan Duda dostarczy³ profesjonalnie wykonane
plansze z emblematem JOW, wykonane bezp³atnie przez polski zak³ad poligraficzny jako dar i wyraz
poparcia dla JOW oraz w³asnym
kosztem wyda³ ulotki zawiadamiaj¹ce o spotkaniu w szkole przy kociele w. Jacka.
Nie da siê w kilku s³owach dok³adnie opisaæ wszystkich wymienionych spotkañ. Dyskusje niezmiennie dowodzi³y, ¿e jakkolwiek
nie wszyscy znali w szczegó³ach
cechy polskiego prawa wyborczego, to nie by³o w zasadzie potrzeby
wyjaniania, dlaczego reforma
JOW jest taka wa¿na. Natomiast
Amerykanie zadawali na ka¿dym
spotkaniu pytania o to, jak tê reformê przeprowadziæ i jaki ma byæ nastêpny krok. Prosili o literaturê, któr¹ mogliby rozprowadzaæ wród
Polonii.
Przed audycj¹ w radiu 1030
AM, redaktor Rafa³ Jurak poinformowa³ mnie, ¿e formu³a audycji
bêdzie polega³a na ostrym atakowaniu przez niego moich tez, ci¹g³ym
przerywaniu i szukaniu kontrowersji. Odpowiedzia³em, ¿e jestem na
to przygotowany. Oczekiwa³em wiêc
parlamentarnej konfrontacji, jaka
w publicznych dyskusjach wiata
anglosaskiego jest rzecz¹ normaln¹. W istocie by³ to raczej wyk³ad,
a nie konfrontacja, gdy¿ red. Jurak
przerywa³ Jerzemu Przystawie i mnie
jedynie w celu uzyskania dalszych
wyjanieñ. Pod koniec audycji, kiedy jeszcze bylimy na antenie, red.
Jurak wyt³umaczy³ zmianê charakteru audycji tym, ¿e w³aciwie nie
widzi w tym, co mówimy, niczego
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3 maja 2002, Wroc³aw. Jerzy Przystawa
w Katolickim Radio Rodzina, w audycji prowadzonej przez ks. Stanis³awa Pawlaczka
na temat Konstytucji 3 Maja.
7 maja 2002, Bydgoszcz. Na konferencji
zorganizowanej w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzani i Finansów wyk³ady profesorów: Witolda Kie¿una i Jerzego Przystawy.
8 maja 2002, Toruñ. Profesorowie Witold
Kie¿un i Jerzy Przystawa wyk³adaj¹ na konferencji na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.
10 maja 2002, Wroc³aw. Prof. Jerzy Przystawa z prelekcj¹ o JOW w Salonie Profesora Dudka. Wprowadzenie do dyskusji
i osobê referenta przedstawi³ wyk³adowca
wroc³awskiej ASP, Kazimierz Helebrandt.
20 maja 2002, Ligota Ksi¹¿êca. Z okazji
Zes³ania Ducha wiêtego, podczas tradycyjnego wiêta Ludowego, podczas uroczystej, koncelebrowanej mszy w. kazanie
wyg³osi³ Honorowy Kapelan Ruchu ksi¹dz
Jan Kurdybelski, a prelekcjê na temat JOW,
prof. Jerzy Przystawa. Po nabo¿eñstwie
i spotkaniu sprawa JOW by³a przedmiotem
dyskusji w licznym gronie duchownych z terenu Diecezji Wroc³awskiej.
22 maja 2002, Namys³ów. Z okazji Dni Kultury Chrzecijañskiej wyk³ad na temat JOW
wyg³osi³ Jerzy Przystawa. W spotkaniach
i dyskusjach uczestniczyli duchowni, z gospodarzem ksiêdzem dziekanem pra³atem
Aleksandrem Matyk¹. Inicjatorem spotkania
by³ p. Lech Stefan.
25 maja 2002, Nysa. W Domu Metalowca
odby³ siê Ogólnopolski Kongres Protestu
pod has³em Renacjonalizacja i ordynacja.
Uczestniczy³o w nim ponad 300 osób. Zebrani na Kongresie przedstawiciele zak³adów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
uchwalili rezolucjê domagaj¹c siê zmian
politycznych (postulaty te przytacza Tomasz
Kamierski  str. 10). Rezolucjê podpisali
m.in.: Komitet Strajkowy filii Daewoo w Nysie, przedstawiciele strajkuj¹cej za³ogi Fabryki Kabli z O¿arowa, Huty Katowice, Cegielskiego, Zak³adów Fiat Auto Poland
z Tychów. Uczestnicy zapowiadaj¹ kontynuacjê obrad w poszerzonym sk³adzie.
26 maja 2002, Phoenix, Arizona, USA.
Z inicjatywy pp. Jadwigi i Stanis³awa Chêciñskich spotkanie prof. Tomasza Kamierskiego z grup¹ Polonii w Arizonie. Wieczorem, prof. Kamierski razem z p. Jadwig¹
Chêciñsk¹ wyst¹pili przed otwartym mikrofonem w tamtejszym Radio Podhalañskim.
31 maja 2002, Wroc³aw. Jerzy Przystawa
ponownie gociem ks. pra³ata Pawlaczka
w Katolickim Radio Rodzina, w audycji na
¿ywo, przy otwartym mikrofonie.
1 czerwca 2002, Chicago. 45 minutowa
audycja a Radio WNVR 1030AM na temat
JOW. Przed mikrofonem prof. Tomasz Kamierski. Audycjê prowadzi³ red. Rafa³ Jurak. Telefonicznie, z Wroc³awia, w dyskusji
uczestniczy³ prof. Jerzy Przystawa. Tego
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samego dnia, spotkanie prof.
Kamierskiego z Poloni¹ w polskiej szkole przy kociele w.
Jacka. Spotkanie zorganizowa³
p. Wies³aw Duda. Oprócz tego
prof. Kamierski odby³ szereg
spotkañ z przedstawicielami Polonii w Chicago.
2 czerwca 2002, Bierutów. Na
zaproszenie proboszcza ks. Janusza Preisnera w Dniu Akcji Katolickiej w Bierutowie, wyk³ad
prof. Jerzego Przystawy. W ma³ym Bierutowie (5 tysiêcy mieszkañców) w spotkaniu uczestniczy³o ok. 200 osób, dyskusja by³a
kontynuowana przez wiele godzin, z udzia³em duchowieñstwa
(m.in. JM Rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu ks. Mariana Biskupa), burmistrza i radnych gminy, dzia³aczy Akcji Katolickiej z Prezesem
Zarz¹du Diecezjalnego p. Kamierczakiem. Jerzemu Przystawie sekundowali ks. Jan Kurdybelski i Jerzy Gieysztor.
6 czerwca 2002, Warszawa.
W Polskim Radiu Bis, Program
IV Polskiego Radia, w audycji, na
¿ywo, dwukrotnie w ci¹gu dnia,
na temat ordynacji wyborczej
udzia³ wziêli: dr Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha,
prof. Antoni Kamiñski, prof. Jerzy Przystawa Maciej, Wnuk i Tomasz Pompowski, telefonicznie
g³os w dyskusji zabra³ prof. Andrzej Zybertowicz. Program prowadzi³a red. Ma³gorzata Kandefer. Tego samego dnia prof. Jerzy Przystawa udzieli³ wywiadu
dla Polskiej Sekcji Radia BBC.
7 czerwca 2002, Warszawa.
O godzinie 2 nad ranem I czytanie poselskiego projektu ustawy
ordynacja wyborcza do rad gmin,
powiatów i województw proponuj¹cego wybory na wszystkich
szczeblach w JOW. Referuje pose³ Jerzy Czerwiñski.
8 czerwca 2002, Kraków. W sali
klasztoru OO. Kapucynów przy
ul. Loretañskiej konferencja powiêcona podsumowaniu Krakowskiej Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.
10 czerwca. W g³ównym wydaniu Faktów TVN obszernie informuje o JOW (nie o Ruchu!) i cytuje Donalda Tuska opowiadaj¹cego siê za JOW w wyborach
do Sejmu.
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z czym by siê nie zgadza³. Prof. Przystawa zauwa¿y³, ¿e równie¿ w³adze
w Warszawie najwyraniej nie maj¹
argumentów przeciwko JOW, gdy¿
konsekwentnie nie dopuszczaj¹ tego
tematu do kontrolowanych przez siebie mediów. Jako przyk³ad poda³ trzy
postulaty Miêdzystrajkowego Komitetu obejmuj¹cego kilka strajkuj¹cych
obecnie zak³adów przemys³owych
m.in. Nysy, Katowic i Szczecina. S¹
to: 1) wprowadzenie JOW; 2) natychmiastowe, nowe wybory parlamentarne wed³ug nowej ordynacji; 3) objêcie przez rz¹d patronatu nad strajkuj¹cymi zak³adami. Krajowa telewizja
poinformowa³a jedynie o trzecim postulacie, omieszaj¹c przy tym robotników za rzekome ¿¹danie powrotu
do komunistycznej nacjonalizacji.

Dwa pierwsze zosta³y pominiête ca³kowitym milczeniem.
Na szczêcie idea JOW skutecznie
przebija siê przez to milczenie. Po audycji, w radiu 1030AM, odebra³em wiele
telefonów od s³uchaczy, z których zdecydowana wiêkszoæ wyra¿a³a poparcie
i prosi³a o dalsze informacje. A po spotkaniu w polskiej szkole przy kociele w.
Jacka w sali pozosta³a grupka bardzo
m³odych ludzi w wieku studenckim, którzy mówili, ¿e chc¹ w przysz³oci wróciæ do Kraju i dlatego reforma prawa wyborczego, w trosce o pomylnoæ Polski,
bardzo ich obchodzi.
Wraca³em z Ameryki w optymistycznym nastroju, o czym, pozdrawiaj¹c wszystkich szanownych WoJOWników, z radoci¹ donoszê.
Tomasz J. Kamierski
Poznañ, dnia 21 kwietnia 2002 r.

Poznañski Ruch Obywatelski

WP prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Zwracamy siê do Pana Profesora  jako Rzecznika Praw Obywatelskich 
o rozwa¿enie zasadnoci wyst¹pienia z wnioskiem do Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoci z art. 32 ust. 1 oraz 169 ust. 2 Konstytucji przepisów art.
88 ust. 1 i 2 art. 134 i art. 162 ustawy  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. nr 95 poz. 602 ze zm.).
W ocenie wnioskodawcy niezgodnoæ powy¿szych przepisów ustawy zwyk³ej z
Konstytucj¹ polega na tym, ¿e powo³ane przepisy ustawy zwyk³ej reguluj¹ system wyborczy odmiennie w stosunku do regulacji zawartej w Konstytucji.
Uzasadnienie
I. Przepis art. 169 ust 2 Konstytucji jasno stwierdza, i¿ Wybory do organów stanowi¹cych s¹ powszechne, równe, bezporednie i odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym. Oznacza to, i¿, w przeciwieñstwie do wyborów do Sejmu, wybory do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego winny, zgodnie
z Konstytucj¹, odbywaæ siê w systemie wiêkszociowym. To bowiem system
wiêkszociowy jest systemem pierwotnym w stosunku do innych systemów wyborczych i ustanowienie go jako systemu obowi¹zuj¹cego nie wymaga wys³owienia w przepisach prawa. Natomiast, gdy ustrojodawca okrela system wyborczy i ¿yczy sobie, aby obowi¹zywa³a zasada wyborów proporcjonalnych, reguluje to expressis verbis. Tak w³anie uczyni³ to ustrojodawca w odniesieniu do
wyborów do Sejmu (art. 96 ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z t¹ zasad¹ zosta³y równie¿ ukszta³towane wybory do Senatu, gdzie ustrojodawca przez pominiêcie
zwrotu proporcjonalne za³o¿y³, i¿ odbywaæ siê one bêd¹ w systemie wiêkszociowym.
O tym, ¿e zasada wiêkszoci wzglêdnej przy ustalaniu wyniku wyborów
jest zasad¹ podstawow¹, od której wszelkie odstêpstwa musz¹ byæ wyranie okre-
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lone, przekonuje równie¿ struktura art. 127 ust. 1 oraz
ust. 4-7 Konstytucji mówi¹cych o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej. W ust. 1 tego przepisu okrelono, nie wys³awiaj¹c wszak¿e tej regu³y, i¿ wybory prezydenckie s¹ wyborami wiêkszociowymi (co, w wypadku wyboru organu jednoosobowego, jest oczywiste). Natomiast rezygnacja z systemu wiêkszoci
wzglêdnej, w szczególnoci przez wprowadzenie systemu wiêkszoci bezwzglêdnej w pierwszej turze wyborów, jest ju¿ dokonywana wprost, w kolejnych jednostkach redakcyjnych tekstu prawnego, a wiêc w ust.
4-7 art. 127 Konstytucji.
Na obowi¹zywanie w polskim prawie konstytucyjnym niepisanej zasady, ¿e brak przymiotnika proporcjonalne oznacza, i¿ wybory do organów kolegialnych odbywaj¹ siê w systemie wiêkszociowym, wskazuj¹ równie¿ przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r. (wczeniej: Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tytu³ zmieniony
z mocy art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o
zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Przepis jej art. 94, reguluj¹cy wybory do Sejmu,
Senatu oraz rad narodowych, równie¿ pomija³ kwestiê systemu wyborczego, co powodowa³o, i¿ wybory
odbywa³y siê w systemie wiêkszociowym (tak, w
wykonaniu Konstytucji PRL: art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
24 padziernika 1956 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; art. 67 ust. 1
ustawy z dnia 31 padziernika 1957 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.; art. 67 ust. 1 ustawy z
dnia 17 stycznia 1976 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.; art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1985 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993).
Powy¿sz¹ regu³ê potwierdza równie¿ regulacja
z czasów obowi¹zywania ustawy Konstytucyjnej z dnia
23 kwietnia 1935 r. (Konstytucji Kwietniowej). Wydana pod jej rz¹dami Ordynacja wyborcza do Sejmu
(ustawa z dnia 8 lipca 1935 r.) w art. 73 potwierdza³a
nie wypowiedzian¹ wprost zasadê wyborów wiêkszociowych, któr¹ statuowa³ art. 32 ust. 1 Konstytucji
Kwietniowej.
II. Przepis art. 32 ust. 1 Konstytucji ustanawia
dwie zasady: równoci wszystkich wobec prawa oraz
równego traktowania wszystkich przez w³adze publiczne. W zakresie prawa wyborczego równoæ wobec prawa oraz równe traktowanie wszystkich przez w³adze
publiczne powinno przejawiaæ siê w tym, ¿e tak bierne, jak i czynne prawo wyborcze winny byæ ukszta³towane na jednakowych dla wszystkich zasadach. Tymczasem przepisy obu ustaw zwyk³ych wprowadzaj¹
w tym zakresie arbitralne zró¿nicowania.

W zakresie czynnego prawa wyborczego nierównoæ wobec prawa oraz nierówne traktowanie wobec
prawa wyra¿a siê w nieuzasadnionym zró¿nicowaniu
trybu dokonywania wyboru radnych w zale¿noci od
liczby ludnoci w danej gminie, a wiêc w istocie w zale¿noci do miejsca zamieszkania. W gminach do 20
tys. mieszkañców wybory przeprowadzane s¹ wed³ug
zasady wiêkszociowej, a w gminach powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañców oraz w powiatach i samorz¹dach
województw  wed³ug zasady proporcjonalnoci. Bariera 20 tysiêcy mieszkañców, jak i samo zró¿nicowanie zasad czynnego prawa wyborczego nosi znamiona
arbitralnoci i nie opiera siê na ¿adnych przes³ankach
maj¹cych uzasadnienie w wietle Konstytucji. Ponadto wybory prowadzone wed³ug zasady proporcjonalnoci bardzo czêsto zniekszta³caj¹ faktyczne preferencje polityczne funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie.
W zakresie biernego prawa wyborczego nierównoæ wobec prawa oraz nierówne tratowanie przez
w³adze publiczne wyra¿a siê w tym, ¿e znacznie ³atwiej jest uzyskaæ mandat w ma³ych gminach, a zdecydowanie trudniej w gminach du¿ych. Wynika to st¹d,
¿e art. 17 ustawy o samorz¹dzie gminnym ró¿nicuje
w sposób arbitralny wagê g³osów. Zgodnie z tym przepisem w gminie do 20 tys. mieszkañców ma byæ wybieranych 15 radnych. Oznacza to, ¿e jeden mandat
przypada tam na nie wiêcej, ni¿ 1333 mieszkañców.
W gminie licz¹cej 600 tys. mieszkañców jeden mandat przypada natomiast na ponad 9200 mieszkañców;
w gminach licz¹cych jeszcze wiêcej mieszkañców dysproporcja jest jeszcze wiêksza. Dla uzyskania mandatu w ma³ych gminach wystarczy zatem znacznie mniej
g³osów ni¿ w gminach du¿ych.
Naruszenie zasady równego traktowania wszystkich przez w³adze publiczne przejawia siê w zakresie
biernego prawa wyborczego tak¿e w tym, ¿e obecny
system wyborczy do organów stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego w gminach powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañców wyklucza mo¿liwoæ samodzielnego kandydowania w okrêgu wyborczym, co jest mo¿liwe w gminach do 20 tys. mieszkañców. W ten sposób ustawodawca uprzywilejowuje partie polityczne, finansowane z bud¿etu pañstwa, kosztem liderów lokalnych, którzy  zgodnie z ide¹ samorz¹du powinni kszta³towaæ
lokaln¹ politykê i rzetelnie reprezentowaæ mieszkañców. Nadto w wyborach proporcjonalnych przeprowadzanych w okrêgach wielomandatowych pod szyldem
du¿ego ugrupowania politycznego mog¹ uzyskaæ mandaty osoby ciesz¹ce siê nik³ym poparciem. Przyjêty
system rozdzia³u mandatów, wed³ug metody dHondta, zniekszta³ca faktyczne preferencje wyborców.
n
Przypominamy, ¿e w ka¿dy wtorek, o godz. 10.00 i 21.30, wroc³awskie Katolickie Radio Rodzina, na 92 MHz, nadaje komentarze Jerzego Przystawy.
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Deklaracja nyska
3 maja 2002 r.

Zebrani, w dniu 3 maja 2002 r., mieszkañcy
Nysy, obywatele III Rzeczypospolitej Polskiej wobec postêpuj¹cego za³amania gospodarki Polski, rosn¹cego lawinowo bezrobocia dramatycznie zagra¿aj¹cego podstawom egzystencji polskich rodzin,
braku perspektyw dla polskiej m³odzie¿y stwierdzamy, i¿ przyczynami postêpuj¹cego kryzysu Pañstwa
Polskiego s¹:
l nieodpowiedzialnoæ elit partyjnych rz¹dz¹cych
krajem, ich egoizm i skorumpowanie;
l korupcja wymiaru sprawiedliwoci, jego uzale¿nienie od wp³ywów rodowisk postkomunistycznych i przestêpczych;
l b³êdne decyzje poszczególnych rz¹dów  zarówno prawicowych, jak i lewicowych, niezdolnych
do obrony narodowego interesu gospodarczego;
l rabunek finansów publicznych na wielk¹ skalê
dokonywany za przyzwoleniem skorumpowanej
klasy politycznej;
l rabunkowy system podatkowy niszcz¹cy rodzim¹ przedsiêbiorczoæ, przy zapewnieniu podatkowych przywilejów kapita³owi zagranicznemu.
Stwierdzamy, i¿ Pañstwo Polskie znalaz³o siê
w stanie zagra¿aj¹cym bytowi Narodu Polskiego i
wzywamy wszystkich rodaków do podjêcia dzie³a
przebudowy ustroju pañstwa, odrzucenia zgubnego
antydemokratycznego tzw. proporcjonalnego syste-

mu wyborczego, wyranego okrelenia obowi¹zków
i odpowiedzialnoci poszczególnych organów pañstwa tj. prezydenta, premiera i parlamentu za sytuacjê gospodarcz¹ i polityczn¹ kraju. Dotychczasowa konstytucja zapewnia ca³kowit¹ bezkarnoæ partyjnym politykom pozbawiaj¹c jednoczenie obywateli ich podstawowych praw.
Zdecydowanie domagamy siê zmiany tego stanu rzeczy i wzywamy wszystkich Polaków do wyst¹pienia przeciwko obecnemu antydemokratycznemu i antypolskiemu systemowi.
Wzywamy do odrzucenia antyobywatelskiej
tzw. proporcjonalnej ordynacji wyborczej, pozbawiaj¹cej obywateli biernego prawa wyborczego.
¯¹damy zabezpieczenia podstawowych praw
spo³ecznych Polaków:
l prawa do pracy,
l prawa do godziwej opieki medycznej,
l prawa do bezpieczeñstwa.
¯¹damy rozpoczêcia ogólnonarodowej debaty nad ustrojem pañstwa, zmiany wadliwej konstytucji i wprowadzenia bezporednich wyborów burmistrzów, radnych oraz pos³ów, tak by obywatele
mogli kontrolowaæ wybranych przez siebie polityków.
Nysa, 3 maja 2002 r.
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