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Polska kontra Partie Polityczne  3:1
11 Listopada 2002 obudzilimy siê w nieco innej Polsce. Sta³o siê co wa¿nego, czego konsekwencje poznawaæ dopiero bêdziemy. Co takiego siê sta³o,
pozwala nam zrozumieæ rzut oka na wyniki wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na 2475
zarz¹dców naszego maj¹tku narodowego a¿ 1883,
a wiêc 76%, wybranych zosta³o WBREW, PRZECIWKO partyjnym biurom politycznym wszelkiej maci,
obojêtnie: lewym czy prawym. W jednomandatowych okrêgach wyborczych, w bezporednim konkursie, mandat do sprawowania w³adzy uzyskali ludzie,
którzy za sob¹ maj¹ nie takie czy inne koterie partyjne, ale tysi¹ce, dziesi¹tki tysiêcy, a niekiedy i setki
tysiêcy Polaków, którzy im zaufali.
To nie by³y jeszcze, rzecz jasna, jednomandatowe
okrêgi wyborcze, o jakie Ruch na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych dopomina siê i walczy
od lat, to nie by³y wybory takie jak w Anglii, gdzie
wygrywa ten, który zdoby³ najwiêcej g³osów, i nie ma
pola do machinacji i majstrowania partyjnego przy
drugiej turze, to nie by³ otwarty konkurs, w którym
udzia³ móg³ wzi¹æ ka¿dy, kto uwa¿a³, ¿e nadaje siê do
sprawowania urzêdu. Pomimo ograniczeñ i s³aboci
by³y to okrêgi jednomandatowe i ukaza³y one si³ê bezporedniego wyboru, jego atrakcyjnoæ, a przede
wszystkim bezdyskusyjnie pokaza³y, jakich wyborów
chce i potrzebuje Polska! Po raz pierwszy po wojnie
najwa¿niejsze urzêdy publiczne obejmie prawie dwa
tysi¹ce burmistrzów, których na to stanowisko nie
wskaza³ palec jakiego partyjnego wodza, palec Millera, Oleksego, Rokity, Frasyniuka, Kaczyñskiego czy
Wrzodaka. Nie tylko palec Rokity nie by³ w stanie
wskazaæ prezydenta Krakowa, ale nawet i sam Rokita

ð

Wyniki wyborów bezporednich
1596 Wójtów:
Bezpartyjni
PSL
SLD
Samoobrona
LPR
PO, PiS

1196
275
105
15
5
0

74,9%
17,2%
6,6%
0,9%
0,3%

776 Burmistrzów:
(3 burmistrzów wybior¹ rady)
Bezpartyjni
611
SLD
96
PSL
58
Samoobrona
4
LPR
3
PO
1
PiS
0

78,7%
12,4%
7,5%
0,5%
0,4%
0,1%

106 Prezydentów:
Bezpartyjni
SLD
PO
PiS
LPR, Samoobrona

75
26
3
2
0

70,8%
24,5%
2,8%
1,9%

18 Prezydentów miast na prawach wojewódzkich:
Bezpartyjni
SLD
PO
PiS
Samoobrona, LPR

12
3
2
1
0

66,6%
16,7%
11,1%
5,6%
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prze¿uwaæ musi gorycz klêski. Podobnie jak Frasyniuk, który do niedawna palcem wskazywa³, kto ma
obj¹æ jakie stanowisko we Wroc³awiu czy na Dolnym
l¹sku, dzi tylko mo¿e pokazywaæ buziê w telewizji,
bo tam go ceni¹ i ho³ubi¹, ale Wroc³aw jednoznacznie
powiedzia³, co o nim myli. Nie pomog³y jazdy Millera i jego ekipy po ca³ej Polsce, o jego poca³unku zaczêto mówiæ poca³unek mierci, bo kogo namaci³,
ten, w szeciu przypadkach na siedem, przegrywa³!
Na 18 miast wojewódzkich w Polsce, zaledwie
trzy przejêli we w³adanie ludzie, którzy wyst¹pili pod
szyldem SLD. Oczywicie, jak widzimy z tabeli, innym powiod³o siê jeszcze gorzej. Palec np. Jaros³awa
Kaczyñskiego trafnie wskaza³ jedynie dwóch zwyciêzców na 2475 posad  0,08%, mniej ni¿ jeden promile!
Palec p. P³a¿yñskiego by³ bardziej skuteczny: PO zdoby³a cztery posady, a wiêc 1,6 promile. Jeszcze wiêkszy sukces odnios³a Liga Polskich Rodzin, bo ma a¿
piêciu wójtów i trzech burmistrzów, wiêc ju¿ prawie
dochodzi do pó³ procenta! Maj¹ zaiste powa¿ne podstawy, ¿eby krzyczeæ lewica przegra³a!
Mobilizuj¹ siê teraz partyjne biura polityczne
i wspólnie deliberuj¹, jak odebraæ Polakom to, co uzyskali w tych wyborach, tê czêæ w³adzy, jakiej zostali
pozbawieni. Wiemy, co nas czeka: bêd¹ teraz na wszelkie sposoby parali¿owali dzia³alnoæ tych wójtów,
burmistrzów i prezydentów, aby pokazaæ, ¿e eksperyment z wyborami bezporednimi siê nie uda³. Wykorzystaj¹ w tym celu partyjne struktury w radach
gmin, powiatów i województw, wykorzystaj¹ swoje
mo¿liwoci legislacyjne. Ich nie obchodz¹ pracownicy wroc³awskiego Szpitala im. Ludwika Rydygiera,
którzy wyszli na Rynek z puszkami, z prob¹ o wspar-

cie, bo od dwóch miesiêcy nie otrzymali zap³aty za
swoj¹ pracê. Nawet jeli jutro wyjd¹ na ulice ¿ebraæ
nauczyciele i profesorowie uniwersytetów, mniej ich
to zaboli ni¿ to, ¿e ju¿ nie mog¹ palcem wskazywaæ
przysz³ego burmistrza czy prezydenta i czerpaæ z tego
korzyci.
Ta akcja ju¿ siê zaczê³a. Na razie ich koronnym argumentem jest niska frekwencja wyborcza. Okazuje siê 
opowiadaj¹  ¿e spo³eczeñstwo jeszcze nie dojrza³o do
bezporednich wyborów! Eksperyment siê nie uda³!!!
Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a,
jaka i gdzie by³a frekwencja wyborcza. W wyborach
wójtów wziê³o udzia³ 48,99% Polaków. W wyborach
burmistrzów do urn posz³o ponad 10% mniej, bo zaledwie 37,96%. W wyborach prezydentów du¿ych miast
uczestniczy³o 29,2%. Jeli udzia³ w wyborach ma byæ
kryterium wiadomoci obywatelskiej i dojrza³oci
Polaków  jak tego chc¹ partyjni szulerzy  to najwy¿sz¹ wiadomoæ i dojrza³oæ obywatelsk¹ wykazuj¹ mieszkañcy wsi i ma³ych miasteczek. Znacznie
mniejsz¹ mieszkañcy wiêkszych miast, a ju¿ najgorzej rzecz siê przedstawia tam, gdzie tylu wspania³ych
partyjnych liderów, nagromadzenie tytu³ów naukowych i zawodowych, tam gdzie mieszkaj¹ ci, którzy
sami siebie uwa¿aj¹ za elitê narodu.
Kto i jak pomo¿e wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, którym zaufalimy, przeciwstawiæ siê
¿ar³ocznoci partyjnych koterii, kto pomo¿e, ¿eby sukces spo³eczeñstwa, jakie ono odnios³o w ostatnich
wyborach nie zosta³ zmarnowany?
Odpowied na to pytanie rozstrzygnie o naszych
losach w najbli¿szych latach, a mo¿e i na dalsz¹ przysz³oæ.

Konferencja w Tarnowie
W sobotê, 15 czerwca 2002 r., odby³a siê w Tarnowie Ogólnopolska Konferencja Samorz¹dowa pod
has³em Czy prawo samorz¹dowe jest racjonalne?. Konferencjê zorganizowa³o Tarnowskie Stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe Uczciwoæ, pod kierunkiem radnego Rady Miejskiej
Tarnowa, organizatora ubieg³orocznej Konferencji
Pose³ z ka¿dego powiatu, dr. Marka Ciesielczyka. Miejscem konferencji by³a tym razem piêkna
sala posiedzeñ Rady Miejskiej Tarnowa, Sala Lustrzana, przy ul. Wa³owej 10.
Konferencjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tarnowa, p. Zdzis³aw Janik. Osi¹ konferencji by³y cztery referaty wyg³oszone, w kolejnoci, przeze mnie, dr. Marka Ciesielczyka (Rada Miejska Tarnowa), prof. Andrzeja Zybertowicza (dyrektor Insty-
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tutu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika)
i dr. Wojciecha B³asiaka (Instytut Socjologii Uniwersytetu l¹skiego). Miêdzy innymi dyskutowana jest
w nim sprawa Ustawy z 22 maja 2002 o bezporednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast. Marek Ciesielczyk zwróci³ uwagê na szereg wad
ustawy samorz¹dowej, przede wszystkim na fakt, ¿e
obywatele polscy praktycznie pozbawieni s¹ prawa do
referendum obywatelskiego i to zarówno w skali pañstwa, jak i samorz¹du gminnego. Przedstawi³ te¿ ciekawe przyk³ady tzw. gerrymanderingu, czyli manipulowania granicami obwodów wyborczych na przyk³adzie ordynacji wyborczej do rady gminy Tarnów. Andrzej Zybertowicz przedstawi³ wyniki badañ socjologicznych dotycz¹ce samooceny Polaków oraz w jaki
sposób oceniaj¹ nas inne narody. Okazuje siê, ¿e spo-

ród wszystkich przebadanych nacji najgorzej oceniaj¹ Polaków Austriacy. Jednak¿e nawet ta najgorsza
ocena jest du¿o lepsza od tej, jak¹ sami sobie wystawiamy. Z badañ tych wynika wyranie zani¿ona samoocena Polaków. Byæ mo¿e to daje podstawê do demagogicznych uzasadnieñ funkcjonowania w Polsce
ordynacji proporcjonalnej: jej zwolennicy twierdz¹, ¿e
Polacy musz¹ najpierw dojrzeæ, zanim bêdzie mo¿na
wprowadziæ u nas JOW! Prof. Zybertowicz przedstawi³ te¿ propozycjê pakietu dla Polski. Stwierdzi³, ¿e
dobrze by³oby postulat JOW obudowaæ innymi wa¿nymi postulatami. Na przyk³ad: TAK dla Unii Europejskiej, pod warunkiem, ¿e najpierw wprowadzimy
JOW. Zauwa¿y³ te¿, ¿e warto rozwa¿yæ wprowadzenie np. postulatu abolicji w stosunku do tych, którzy
zdobyli fortuny w latach 90., gdy¿ w innym przypadku bêd¹ oni do upad³ego walczyæ z ¿¹daniem JOW.
Wojciech B³asiak opisa³, jak na organizmie pañstwa polskiego wyros³a i osadzi³a siê wyrana ju¿ klasa biurokratycznej oligarchii politycznej, któr¹ tylko
JOW mog¹ pozbawiæ przywileju dalszego paso¿ytowania na narodzie i pañstwie polskim.
W obszernej i ¿ywej dyskusji, problemy i pomys³y zwi¹zane z pierwszym czytaniem w Sejmie posel-

Ks. Jan Kurdybelski, Jerzy Gieysztor, Tadeusz Jauer

skiego projektu ordynacji wyborczej, do wszystkich
szczebli samorz¹du terytorialnego, zreferowa³ p. Krzysztof Szmid z Tarnowa. Zaapelowa³ do WoJOWników,
aby spróbowali zorganizowaæ w Warszawie, w dniu
g³osowania nad tym projektem, pikietê przed Sejmem.
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Rezolucja

Tarnów, 15 czerwca 2002

Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych

Podjêta na Ogólnopolskiej Konferencji Samorz¹dowej Czy prawo samorz¹dowe jest racjonalne?,
zorganizowanej przez tarnowskie stowarzyszenie Porozumienie Samorz¹dowe Uczciwoæ
Ustawa z 22 maja 2002 o bezporednim wyborze
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi krok
w kierunku spe³nienia oczekiwañ obywateli, którzy
domagaj¹ siê uchwalenia systemu wyborczego wprowadzaj¹cego do naszego ¿ycia publicznego odpowiedzialnoæ wybranych przed wyborcami. Tak¹ mo¿liwoæ stwarzaj¹ tylko wybory w okrêgach jednomandatowych.
Jednak¿e uchwalona Ustawa ogranicza korzyci,
jakie obywatelom oferuj¹ bezporednie wybory w jednomandatowych okrêgach. Dzieje siê tak przede
wszystkim, ze wzglêdu na art. 7 Ustawy, precyzuj¹cy
sposób wysuwania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Artyku³ ten zastrzega
mo¿liwoæ wysuniêcia kandydata tylko dla tych komitetów, które najpierw zarejestruj¹ listy kandydatów
na radnych w co najmniej po³owie okrêgów wyborczych, przy czym liczba kandydatów na radnych nie
mo¿e byæ mniejsza od liczby mandatów, przypadaj¹cych na dany okrêg, nastêpnie wymaga zdobycia wiel-

kiej iloci podpisów popieraj¹cych te listy. Dopiero
po spe³nieniu tych warunków i zebraniu dodatkowych
podpisów (w miastach powy¿ej 100 tys. mieszkañców
 3 tysiêcy!) mo¿na zarejestrowaæ kandydata na prezydenta (burmistrza i wójta). Te zapisy ograniczaj¹
nasze istotne, zagwarantowane konstytucyjnie, bierne
prawo wyborcze, natomiast ponownie uprzywilejowuj¹
partie polityczne.
Domagamy siê usuniêcia tego zapisu. ladem
ordynacji wyborczych, obowi¹zuj¹cych w innych krajach, do zg³oszenia kandydata na wójta, burmistrza czy
prezydenta miasta winno wystarczyæ 10 podpisów
wyborców z danego okrêgu.
Uwa¿amy, ¿e zasada wyborów dwuturowych jest
gorsza od stosowanej najszerzej w wiecie formu³y,
¿e wygrywa pierwszy na mecie  jak w Wielkiej
Brytanii czy USA.
Popieramy poselski projekt ustawy o wyborach
do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich
w jednomandatowych okrêgach wyborczych.
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Prof. Andrzej Zybertowicz
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wizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu
Wyborczego Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze.
Udzia³ miejscowych zwolenników JOW w konferencji by³ bardzo s³aby. £¹cznie liczba uczestników
nie przekroczy³a 50. Prawdopodobnie przyczyn¹ tak
s³abej frekwencji by³ fakt, ¿e zorganizowa³a j¹ grupa
prowadz¹ca jednoczenie kampaniê wyborcz¹ o wybór dr. Ciesielczyka na prezydenta Tarnowa. Poniewa¿ doskonale pamiêtamy wietn¹ i liczn¹ konferencjê z lutego 2001, któr¹ te¿ organizowa³ Marek Ciesielczyk, widaæ wyranie, ¿e sprawy JOW nie nale¿y
³¹czyæ z tego rodzaju inicjatywami.
Konferencja by³a dobrze nag³oniona w mediach
lokalnych. Informacje o konferencji ukaza³y siê w Telewizji Krakowskiej, w lokalnej telewizji kablowej
i w kilku lokalnych rozg³oniach radiowych. Prof. Andrzej Zybertowicz, dr Marek Ciesielczyk i ja odbylimy ok. 20-minutow¹ rozmowê przed kamer¹ lokalnej telewizji, w sta³ym programie Przy kawiarnianym
stoliku.
W pi¹tek wieczorem, przed konferencj¹, ¿yczliwej audiencji przedstawicielom Ruchu udzieli³ Krajowy Duszpasterz Rolników, JE X. Biskup Jan Styrna.
W audiencji udzia³ wziêli: x. Jan Kurdybelski, Jerzy
Gieysztor i ni¿ej podpisany. Audiencja trwa³a ponad
godzinê.
Po konferencji red. Tomasz Pompowski przedstawi³ nam znakomity projekt nowej strony internetowej JOW, która zast¹pi dotychczasow¹ stronê
www.jow.prv.pl. Nowa strona powinna byæ dostêpna
ju¿ w najbli¿szych dniach.
Na konferencji pojawi³ siê kolejny, jedenasty,
numer Biuletynu Informacyjnego JOW.

Andrzej Zybertowicz natychmiast zadeklarowa³
sk³adkê 500 z³otych na cel zorganizowania takiej pikiety.
Na zakoñczenie konferencji podjêta zosta³a rezolucja, której tekst zamieszczamy na poprzedniej stronie.
W konferencji, jak zwykle, udzia³ wziêli ofiarni
uczestnicy Ruchu, wród nich: Antonina Komorowska, Ania Niedzia³kowska, Józef Teliga, Tomasz Pompowski, Tadeusz Jauer z Warszawy; Bogumi³a Boba
z Pszczyny, Adam Wolak z Bielska-Bia³ej, W³odzimierz Urbañczak z Poznania, Marek Zagajewski ze
Szczecina, Józef Materla z Katowic, Jan Staniek
z Krosna, X. Jan Kurdybelski, S³awomir Babraj, Jerzy Gieysztor oraz Agnieszka i Czes³aw PrzystawoJerzy Przystawa
wie z Wroc³awia. Nasz Kapelan
Honorowy, Ksi¹dz Kanonik Jan
Kurdybelski odprawi³ w niedzielê, w kaplicy Diecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego, Mszê w. w intencji Ruchu
z piêknym i poruszaj¹cym kazaniem.
Ze zdziwieniem odnotowujemy kolejny raz nieobecnoæ na
naszej konferencji przedstawicieli
Krakowskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Poniewa¿ z Krakowa do
Tarnowa jest zaledwie 70 km,
wiêc zapewne zachodz¹ tu jakie
inne przyczyny, których nie potrafimy okreliæ.
Zdziwienie budzi³ równie¿
brak na konferencji wiêkszoci
cz³onków Zarz¹du i Komisji Re- Jerzy Przystawa, Ania Niedzia³kowska i W³odzimierz Urbañczak na tarnowskim rynku
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Kronika Ruchu

od czerwca do listopada 2002

Poznañ, 20 czerwca 2002 r.

Szanowny Pan
Marek Borowski
Marsza³ek Sejmu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP wielokrotnie postulowa³ o wprowadzenie wyborów wiêkszociowych w okrêgach jednomandatowych w gminach do 40 tys. mieszkañców, a nie jak obecnie do 20 tys.
mieszkañców.
Popieramy równie¿ stanowiska innych organizacji ogólnopolskich samorz¹du terytorialnego, ¿e Sejm RP winien wnikliwie rozpatrzyæ poselski projekt ustawy (druk 497) o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.
Deklarujemy, ¿e bêdziemy czynnie uczestniczyæ w tak powa¿nej debacie maj¹cej na celu uaktywnienie spo³ecznoci lokalnych
w Polsce.
Z powa¿aniem i wyrazami szacunku,
Przewodnicz¹cy
ZGWRP
Mariusz Poznañski

Stanowisko
Zarz¹du Unii Miasteczek Polskich
z 18 czerwca 2002 r.

w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Na podstawie & 25 Statutu UMP oraz § 17 Regulaminu pracy Zarz¹du Unii w dniu 18 czerwca 2002 r. Zarz¹d Unii Miasteczek Polskich przyj¹³ w trybie obiegowym uchwa³ê o nastêpuj¹cej treci.
Unia Miasteczek Polskich popiera zaproponowane w projekcie ustawy dot. zmiany ustawy  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wprowadzenie w wyborach samorz¹dowych systemu wiêkszociowego w jednomandatowych okrêgach wyborczych.
Unia Miasteczek Polskich uwa¿a, ¿e wystarczaj¹cym uzasadnieniem
dla wprowadzenia takiego rozwi¹zania jest argument, ¿e zostanie zastopowany prymat wielkiej polityki nad lokalnoci¹, co jest szczególnie istotne
w ma³ych wspólnotach lokalnych, a nie bez znaczenia w du¿ych miastach
i aglomeracjach. To odpolitycznienie wyborów lokalnych mog³oby siê
odbywaæ dwustopniowo, je¿eli nie by³oby woli politycznej dla wprowadzenia tego rozwi¹zaniach we wszystkich samorz¹dach, postulujemy, by
system wiêkszociowy wy³aniania reprezentantów samorz¹dnoci lokalnej zosta³ zastosowany w gminach do 40, a nawet 100 tys. mieszkañców.
Wiêkszociowy system wyborczy wymusi równie¿ powstawanie lepszego modelu partii politycznych, bo opartego na wewnêtrznej demokracji
i drodze awansu dla dzia³aczy  autorytetów lokalnych. Dobrym przyk³adem i poparciem tej tezy jest funkcjonowanie systemu wiêkszociowego
w gminach do 20 tys. mieszkañców.
Stanis³aw Bodys
Prezes Zarz¹du
Unii Miasteczek Polskich

11 czerwca 2002, Poznañ. Rada Miejska Poznania podjê³a uchwa³ê o wyst¹pieniu do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie niezgodnoci ordynacji wyborczej do samorz¹du terytorialnego z Konstytucj¹. W oparciu o ekspertyzê opracowan¹ przez prof. Teresê Rabsk¹ radni
Poznania wywodz¹, ¿e ordynacja narusza zasady równoci obywateli wobec prawa. Ponadto
stwierdzaj¹, ¿e zwyk³a ustawa, jak¹ jest ordynacja wyborcza, nie mo¿e wprowadzaæ nowych
zasad, nie zapisanych w Konstytucji, jak zasada proporcjonalnoci wyborów.
13 czerwca 2002, Poznañ. Zwi¹zek Miast Polskich zwróci³ siê z apelem do rodowisk politycznych, samorz¹dowych oraz przedstawicielskich
o zorganizowanie debaty w sprawie sposobu wy³aniania organów przedstawicielskich w JOW.
Obywatelska Inicjatywa Pierwszy z okrêgu wnios³a temat ordynacji wiêkszociowej pod
obrady zespo³u roboczego XV Ogólnopolskiej
Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów,
Starostów i Marsza³ków. Efektem s¹ deklaracje poparcia JOW ze strony ogólnopolskich
organizacji samorz¹dowych. Zosta³y one przes³ane na rêce Marsza³ka Sejmu RP i do wszystkich klubów poselskich.
14 czerwca 2002, Tarnów. Przedstawiciele
Ruchu: Jerzy Gieysztor, X. Jan Kurdybelski i Jerzy Przystawa na audiencji u Krajowego Duszpasterza Rolników JE X. Biskupa Jana Styrny,
któremu zreferowali cele i zadania Ruchu.
15 czerwca 2002, Tarnów. W Sali Lustrzanej
Rady Miejskiej Tarnowa, zorganizowana z inicjatywy dr. Marka Ciesielczyka, Ogólnopolska
Konferencja Samorz¹dowa pod has³em Czy
prawo samorz¹dowe jest racjonalne? Konferencjê otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tarnowa Zdzis³aw Janik. Referaty wyg³osili: dr
Marek Ciesielczyk, radny Rady Miejskiej Tarnowa; prof. Andrzej Zybertowicz, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu; prof. Jerzy Przystawa, Uniwersytet Wroc³awski; dr Wojciech B³asiak, Instytut
Socjologii Uniwersytetu l¹skiego; dr Marek
Zagajewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu
Szczeciñskiego.
17 czerwca 2002, Kraków. Federacja Zwi¹zków Gmin i Powiatów RP wystosowa³a apel do
Marsza³ka Sejmu RP, Marka Borowskiego,
w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do samorz¹du na wiêkszociow¹ w okrêgach jednomandatowych.
18 czerwca 2002, Warszawa. Zarz¹d Unii Miasteczek Polskich przedstawi³ uchwa³ê popieraj¹c¹ wprowadzenie sytemu wiêkszociowego
w jednomandatowych okrêgach wyborczych
w wyborach samorz¹dowych.
20 czerwca 2002, Poznañ. Zwi¹zek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwróci³ siê do
Marsza³ka Sejmu RP, Marka Borowskiego,
z postulatem wprowadzenia wyborów wiêkszociowych w okrêgach jednomandatowych w wyborach samorz¹dowych.
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List otwarty

kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
Do Prezydenta Rzeczypospolitej
Panie Prezydencie!
W swoim wyst¹pieniu przed kamerami telewizyjnymi w dniu 19 padziernika br. oceni³ Pan ostatnie zajcia w Sejmie jako gorsz¹ce i szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej, dla
wizerunku Polski w wiecie, co jest
szczególnie wa¿ne wobec rozstrzygaj¹cej siê sprawy wejcia Polski do Unii
Europejskiej. Zgadzamy siê z Panem
w tej opinii. Nie ³atwo powa¿nie traktowaæ kraj, w którym umundurowani
funkcjonariusze s³u¿b uganiaj¹ siê za
pos³ami po ³awkach i sto³ach sali posiedzeñ Sejmu i przemoc¹ ci¹gn¹c ich
po pod³odze, usuwaj¹ ich z sali posiedzeñ. Jest to gorsz¹ce, tym bardziej ¿e
wed³ug art. 104.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pos³owie s¹ przedstawicielami Narodu. W tradycji polskiej,
a przecie¿ nie tylko polskiej, osoba pos³a  przedstawiciela Narodu  winna
byæ wiêta i nietykalna. Stosownie do
tego, prawo polskie zapewnia pos³om
immunitet, a wiêc nietykalnoæ. Jak
wiêc mo¿na, na polecenie jednego pos³a  w tym wypadku Marsza³ka Sejmu  wysy³aæ s³u¿by porz¹dkowe, aby
te dokonywa³y aktów przemocy wobec nietykalnych pos³ów i to nie byle
gdzie, ale w³anie w miejscu, w któ-

rym przebywaæ maj¹ prawo szczególne. Z drugiej strony, rozumiemy dylemat Marsza³ka Sejmu, kiedy inni pos³owie nie pozwalaj¹ Mu wywi¹zywaæ
siê z obowi¹zków na³o¿onych nañ
przez Konstytucjê. W ten sposób powstaje pat konstytucyjny. Jak wykazuj¹
wyniki sonda¿y, opinia publiczna jest
rozdarta w ocenie tych wydarzeñ. Pojawiaj¹ siê liczne g³osy wzywaj¹ce
Pana do rozwi¹zania Sejmu i rozpisania nowych wyborów.
Uwa¿amy, ¿e nowe wybory niewiele zmieni¹, jeli wpierw nie usunie
siê wadliwych zapisów konstytucyjnych, które tego rodzaju sytuacje prowokuj¹. ród³em tego stanu rzeczy jest
z³a ordynacja wyborcza, a sceny
z ostatnich dni w Sejmie, s¹ tylko jednym z przejawów tej wadliwej konstrukcji ustrojowej. Tzw. proporcjonalna ordynacja wyborcza do Sejmu jest
przyczyn¹ wielu patologii ¿ycia politycznego w Polsce. Wed³ug wielkiego
filozofa i politologa wiatowej s³awy,
Karla Poppera: Ordynacja proporcjonalna odziera pos³a z odpowiedzialnoci osobistej. Czyni zeñ maszynkê do
g³osowania, a nie myl¹cego i czuj¹cego cz³owieka. (K. Popper, Popper
on Democracy, The Economist,

Podpisali kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
1. Janusz Sanocki, kandydat Ligi Nyskiej na burmistrza Nysy
2. Wojciech B³asiak, kandydat Komitetu Rozwoju Zag³êbia na prezydenta D¹browy Górniczej
3. Marian Jurczyk, kandydat na prezydenta Szczecina
4. Julia Pitera, kandydatka na prezydenta Warszawy
5. Jan Pokrywka, kandydat K³odzkiego Stowarzyszenia
Samorz¹dowego na burmistrza K³odzka
6. Stefan Grabski, kandydat Forum Bezpartyjnych na
prezydenta Gdañska
7. Adam Wolak, kandydat Ligi Polskich Rodzin na prezydenta Bielska-Bia³ej
8. Marek Ciesielczyk, kandydat Porozumienia Samorz¹dowego Uczciwoæ na prezydenta Tarnowa
9. Wojciech Kulesza, kandydat Obywatelskiego Ruchu
Samorz¹dowego Przysz³oæ na burmistrza Wa³cza
10. Arkadiusz Minta, kandydat komitetu Przysz³oæ dla
L¹dka na burmistrza L¹dka Zdroju
11. Ryszard Czarnecki, kandydat komitetu Nasz Wroc³aw na prezydenta Wroc³awia
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23.04.1988). To odarcie pos³ów z osobistej odpowiedzialnoci generuje w³anie zachowania poselskie, które szokuj¹ i oburzaj¹ ich wyborców i ca³¹
opiniê publiczn¹. Po wprowadzeniu
w Polsce, jak to zaleca Karl Popper,
jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Sejmu, sytuacja
uleg³aby zasadniczej poprawie.
Wprawdzie pose³ przesta³by wtedy byæ
przedstawicielem Narodu, ale za to
reprezentowa³by wiele tysiêcy swoich wyborców i by³by przed nimi odpowiedzialny i oni rozliczaliby go z jego poselskich zachowañ. Do takich
pos³ów nie trzeba by by³o u¿ywaæ Stra¿y Marsza³kowskiej, aby ich wynosiæ
z sali obrad Sejmu ani marsza³kowie
nie pozwalaliby sobie na wzywanie
stra¿ników bez prawdziwej koniecznoci. Wyborcy nie wybraliby po raz drugi ludzi nie potrafi¹cych sprawowaæ
ich mandatu w sposób godny i odpowiedzialny.
Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze uzdrowi³yby nasze Pañstwo.
Wprowadzi³yby do niego odpowiedzialnoæ osobist¹, ograniczy³y korupcjê polityczn¹, a przede wszystkim
przywróci³y obywatelom zanikaj¹c¹
wiarê w sens demokratycznych wyborów i pobudzi³y ich aktywnoæ i partycypacjê w ¿yciu publicznym. Bez
takiego zaanga¿owania obywatelskiego kraj nasz nie ma czego szukaæ ani
w Unii Europejskiej, ani poza ni¹,
Konieczne s¹ nowe wybory, ale
z now¹ ordynacj¹ wyborcz¹ i w jednomandatowych okrêgach wyborczych
Nysa  Wroc³aw, 22 padziernika 2002

12. Marek Kisiel, kandydat Komitetu Rozwoju Bêdzina na
prezydenta Bêdzina
13. Wilhelm Zych, kandydat Sojuszu na rzecz Sosnowca
na prezydenta Sosnowca
14. Marek Mrozowski, kandydat Forum Nowej Czeladzi
na burmistrza Czeladzi
15. Andrzej Stania, kandydat Platformy Obywatelskiej RP
na prezydenta Rudy l¹skiej
16. Roman Urbañczyk, kandydat na prezydenta Zabrza
17. Jerzy Organiciak, kandydat Platformy Obywatelskiej
RP na burmistrza Z¹bkowic l¹skich
18. Grzegorz Górski, kandydat na prezydenta Torunia
19. Aldona Kamela-Sowiñska, kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców na prezydenta Poznania
20. W³odzimierz Karpiñski, kandydat na prezydenta Pu³aw

Od redakcji:
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e sygnatariusze listu: p. Marian
Jurczyk, p. Marek Mrozowski, p. Andrzej Stania wygrali
wybory w swoich miastach. Cieszymy siê i gratulujemy!

Wroc³aw, 9 padziernika 2002

Do Najdostojniejszych
Przedstawicieli Episkopatu Polski
(na spotkaniu w Oratorium Marianum, 9 X 2002)

Od lat rozlega siê lament nad rozwojem spraw publicznych w Polsce i g³osy powa¿nej krytyki dochodz¹ ze wszystkich
warstw spo³ecznych, instytucji i orientacji politycznych. W pismach zarówno lewicowych, jak i prawicowych, w pismach
katolickich, jak i dalekich od jakiejkolwiek religii, pisze siê nieustannie, ¿e polska demokracja jest chora, a nawet, ¿e zamiast
demokracji mamy w Polsce partiokracjê. Nieustanne s¹ utyskiwania nad jakoci¹ polskiej klasy politycznej, jej egoizmem,
skorumpowaniem i brakiem kompetencji.
Generalnie powiedzieæ mo¿na, ¿e w oficjalnym dyskursie
publicznym wskazuje siê na cztery ród³a tego stanu rzeczy:
1. Spadek po komunizmie, homo sovieticus itp.
2. Nasze znane ogólnie wady narodowe: warcholstwo, pieniactwo, lenistwo, gdzie dwóch Polaków tam trzy partie itp.
3. Brak dowiadczenia, m³odoæ naszej demokracji, d³ugi okres
dorastania.
4. Wady samej demokracji, która jest ustrojem dalekim od idea³u.
Jednak¿e w ca³ym tym dyskursie nie dopuszcza siê do
udzia³u ludzi, którzy zwracaj¹ uwagê, ¿e mo¿e jest inna, o fundamentalnym znaczeniu, przyczyna tego przykrego stanu rzeczy:
t¹ przyczyn¹ jest kiepski model ustroju demokratycznego zaadaptowany w Polsce, bez w³aciwej, nale¿ytej dyskusji publicznej. Najbardziej istotnym elementem tego modelu jest sposób
wy³aniania elit politycznych, a wiêc, w pierwszym rzêdzie, ordynacja wyborcza do Sejmu.
Wprawdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e Polska pobi³a ju¿ rekord wiata w czêstoci i szybkoci zmian ordynacji wyborczej
(mamy IV kadencjê Sejmu i ju¿ czwart¹ ordynacjê wyborcz¹), to
jednak wszystkie te zmiany mia³y charakter kosmetyczny i by³y
zawsze dostosowane do doranych potrzeb partii znajduj¹cej siê
u w³adzy. Natomiast wszystkie te zmiany ca³kowicie ignoruj¹
dorobek demokracji pañstw, które maj¹ najd³u¿szy sta¿ w nowoczesnym parlamentaryzmie demokratycznym, a wiêc przede
wszystkim takich pañstw jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i ok. 60 innych.
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych od lat domaga siê, aby ta sprawa stanê³a na
forum publicznym, ¿eby sta³a siê przedmiotem otwartej nieskrêpowanej dyskusji publicznej. Polacy od niepamiêtnych czasów
patrz¹ z nadziej¹ na Amerykê i tam przede wszystkim siê kieruj¹, szukaj¹c lepszego miejsca na Ziemi. Jednak¿e to, co dzisiaj
importuje siê do Polski z Ameryki, jest t¹ gorsz¹, konsumpcyjn¹, trywialn¹ czêci¹ amerykañskiego dorobku: coca-colê, adidasy itp. gadgety cywilizacyjne. Natomiast ca³kowicie ignoruje
siê dorobek amerykañski w dziedzinie ustrojowej. Nie dyskutuje
siê w polskich mediach i w polskich szko³ach, jak np. funkcjonuje amerykañska ordynacja wyborcza do Kongresu i Senatu i do
innych cia³ przedstawicielskich.
Jestemy g³êboko przekonani, ¿e wprowadzenie w Polsce
innych zasad wy³aniania elity politycznej, zasadnicza zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu  jednomandatowe okrêgi wyborcze  dokona³oby istotnej naprawy Rzeczypospolitej i przywróci³oby Polakom nadziejê, ¿e mog¹ mieæ wp³yw na bieg spraw
publicznych. Taka reforma ustrojowa nie wymaga ¿adnych nak³adów finansowych, a jedyn¹ przeszkod¹ na drodze jej wprowadzenia jest egoistyczna postawa czêci establiszmentu politycznego, która obawia siê utraty pozycji i przywilejów w³adzy.
Jerzy Przystawa

29 czerwca 2002, Poznañ. W Zak³adach H. Cegielskiego,
w 56. Rocznicê Poznañskiego Czerwca, Ogólnopolskie Spotkanie Protestuj¹cych Za³óg pod has³em: Doæ zwolnieñ! Pracownicy zorganizowani w walce o swoje prawa. Na zaproszenie organizatorów wyst¹pili, w imieniu Ruchu, Janusz
Sanocki i Jerzy Przystawa.
30 czerwca 2002, Gniezno. Na zaproszenie organizatorów
Zjazdu Krajowego Placówki, w Auli Muzeum Narodowego,
wyst¹pienie prof. Jerzego Przystawy.
31 sierpnia  1 wrzenia 2002, Feldkirch, Austria. W X
Kongresie Mut zur Ethik bior¹ udzia³ przedstawiciele Ruchu JOW: Jerzy Gieysztor (Wroc³aw), Tomasz Kamierski
(Southampton, Anglia), Ewa Kseñ i Ewa Iwañska (Nysa),
X. Jan Kurdybelski (Wroc³aw), Agnieszka i Jerzy Przystawa
(Wroc³aw), Joanna Sanocka (Nysa). Wyk³ady wyg³aszaj¹ profesorowie: Tomasz Kamierski i Jerzy Przystawa.
2 wrzenia 2002, Warszawa. Rada Miasta Sto³ecznego
Warszawy uchwala Stanowisko w sprawie ordynacji wyborczej do samorz¹du terytorialnego i domaga siê JOW.
9 padziernika 2002, Wroc³aw. W Oratorium Marianum Uniwersytetu Wroc³awskiego spotkanie profesorów Uniwersytetu z przedstawicielami Episkopatu Polski, przyby³ymi na Konferencjê Plenarn¹ Episkopatu. Profesorowie Micha³ Mierzejewski i Jerzy Przystawa przekazuj¹ obecnym na spotkaniu
ksiê¿om biskupom List Ruchu JOW (tekst Listu  obok).
16 padziernika 2002, Wroc³aw. Uroczyste otwarcie nowego studia Katolickiego Radia Rodzina z udzia³em Jego Eminencji X. Kardyna³a Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa
Metropolity Wroc³awskiego. Wznowienie felietonów radiowych
prof. Jerzego Przystawy, które, od tej pory s¹ nadawane
w ka¿dy czwartek, o godzinie 10.00 i powtarzane o godz.
21.30, na fali 92 MHz.
17 padziernika 2002, K³odzko. Z inicjatywy dr. Jana Pokrywki w K³odzkim Domu Kultury odby³o siê spotkanie prof.
Jerzego Przystawy z m³odzie¿¹ i nauczycielami k³odzkich
szkó³ rednich. Wieczorem spotkanie w Domu Katechetycznym przy kociele parafialnym OO. Franciszkanów.
17 padziernika 2002, L¹dek Zdrój. Spotkanie prof. Jerzego Przystawy z uczniami i nauczycielami Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
17 padziernika 2002, Bielice k. Stronia l¹skiego. Wyk³ad
Jerzego Przystawy w ramach odczytów Uniwersytetu w Bielicach w gocinie u pp. Heleny i Zbigniewa Majów.
20 padziernika 2002, Warszawa. Z inicjatywy prof. Andrzeja
Czachora odby³a siê, w godzinach 12.00-16.00, na Placu
Zamkowym, akcja referendalno-informacyjna Ruchu, po³¹czona ze zbieraniem podpisów pod wnioskiem o referendum
w sprawie JOW.
22 padziernika 2002, Wroc³aw. Konferencja prasowa kandydata na prezydenta Wroc³awia, b. ministra KIE, Ryszarda
Czarneckiego z udzia³em prof. Jerzego Przystawy. Kandydat
na prezydenta og³asza swoje poparcie i zaanga¿owanie
w sprawê JOW oraz og³asza tekst Listu Otwartego kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie ordynacji wyborczej i nowych wyborów parlamentarnych (tekst Listu na s¹siedniej
stronie).
6 listopada 2002, Wroc³aw. Z inicjatywy dr. Lecha Stefana,
spotkanie i prelekcja Jerzego Przystawy w Klubie Spo³eczno-Politycznym Spotkanie i Dialog przy kociele pw. w.
Micha³a.
10 listopada 2002, Wroc³aw. Z inicjatywy studentów Politechniki Wroc³awskiej, Paw³a Malagi i Wojtka Kamierczaka,
prelekcja prof. Jerzego Przystawy pt.: 11 Listopada 2002:
co nam przynios³y wybory samorz¹dowe?, w parafii Matki
Boskiej Bolesnej.
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UCHWA£A NR LXXXIX/1017/III/2002
Rady Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2002 r.

w sprawie wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o zbadanie
zgodnoci przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U nr 95, poz. 602 ze zm.)
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art.191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U Nr
78, poz. 483) , Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
§ 1
Postanawia siê wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnoci art. 88, 98 ust. 2,
100 ust. 1, 117 ust. 1, 118 ust. 1, 122 ust. 1, 123 ust. 1, 192
ust. 1, 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U nr 95, poz. 602 ze zm.) z art. 32 ust. 1,
62, 169 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.
§ 2
Reprezentowanie Miasta Poznania przed Trybuna³em Konstytucyjnym powierza siê Zarz¹dowi Miasta Poznania.
§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Poznania.
§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
Dariusz Lipiñski
Za zgodnoæ z orygina³em
Wojciech Kulesza

Stanowisko
Zwi¹zku Miast Polskich

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
(druk sejmowy nr 497)

Zwi¹zek Miast Polskich uwa¿a, ¿e idea jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach organów przedstawicielskich zas³uguje na powa¿ne rozwa¿enie.
W zwi¹zku z tym, apelujemy do rodowisk politycznych, samorz¹dowych oraz eksperckich o zorganizowanie
powa¿nej debaty na ten temat.
Poznañ, 13 czerwca 2002 r.
Piotr Uszok
Prezes
Zwi¹zku Miast Polskich
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MARSZA£EK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdañsk, 19 czerwca 2002 r.
Szanowny Pan
Marek Borowski
Marsza³ek Sejmu
Szanowny Panie Marsza³ku,
W zwi¹zku z pierwszym czytaniem poselskiego projektu zmiany ordynacji wyborczej do samorz¹du terytorialnego pragnê wyraziæ poparcie dla zawartej w nim propozycji zmiany ordynacji wyborczej na wiêkszociow¹ w okrêgach jednomandatowych.
Uwa¿am, ¿e proponowane rozwi¹zanie stanowi w³aciwy krok na drodze rozwoju sytemu demokratycznego w
Polsce oraz dalszego budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego i wy³aniania faktycznych liderów lokalnych.
Jestem przekonany, ¿e proponowane zmiany bêd¹ stanowi³y kolejny krok w rozwoju pañstwa polskiego i dobra
jego obywateli.
Z wyrazami szacunku,
Jan Zarêbski

Federacja Zwi¹zków Gmin
i Powiatów RP

Kraków, 17 czerwca 2002 r.
Pan
Marek Borowski
Marsza³ek Sejmu RP
Szanowny Panie Marsza³ku,
W zwi¹zku z pierwszym czytaniem na 23. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 7.06.2002 r. poselskiego projektu
zmiany ordynacji wyborczej do samorz¹du na wiêkszociow¹ w okrêgach jednomandatowych, wyra¿am opiniê, ¿e jest
to znacz¹ca propozycja na drodze poprawy ustroju demokratycznego.
Podnoszone przez rodowiska samorz¹dowe zagro¿enia dla samorz¹dnoci lokalnej, takie jak upartyjnienie,
brak kontroli spo³ecznej prowadz¹cej do korupcji i opónienie w rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, wskazuj¹ na potrzebê powa¿nej dyskusji nad ordynacj¹ wyborcz¹
do samorz¹du.
Prace legislacyjne nad projektem i skierowanie go do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego umo¿liwiaj¹ rozpoczêcie fachowej debaty na temat kierunku rozwoju demokracji
lokalnej i dotarcie do spo³eczeñstwa z informacj¹ o sposobach wyboru swoich przedstawicieli.
G³osowanie na osoby w ma³ych okrêgach wyborczych
jest oczekiwane przez wyborców i przyczyni siê do ich wiêkszego udzia³u w wyborach oraz zaanga¿owania siê w ¿ycie
spo³ecznoci lokalnych.
Z wyrazami szacunku,
Przewodnicz¹cy
Kazimierz Barczyk

Opuszczamy okopy...
dokoñczenie ze str. 12

Pro-unijne manipulacje elit

Dotychczasowy proces akcesji do UE jaskrawo
objawi³ manipulacyjne traktowanie obywateli przez
pro-unijne partie polityczne. Czy my  obywatele 
wyrazilimy kiedykolwiek zgodê na podjêcie przez
rz¹d i parlament dzia³añ w tym kierunku? Nikt nas nie
zapyta³, czy chcemy wejæ do Unii  to liderzy tych
partii zadecydowali, ¿e chcemy. Tak¿e teraz nikt nas
o to nie pyta, a jedyne pytanie w ustach wiêkszoci
polityków i mediów to  kiedy wejdziemy, jak siê podporz¹dkowaæ, by nas tam chcieli. Krótko mówi¹c 
hañba.
A przecie¿ mamy kraj wspaniale bogaty w ziemie uprawne, minera³y, zasoby energii (nie tylko wêgiel, ale tak¿e ropê naftow¹, gaz ziemny, wody geotermalne), nie niszcz¹ nas ani tornada, ani trzêsienia ziemi, ani konflikty etniczne, mamy szeroki dostêp do
morza. Mo¿emy z tego stworzyæ kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy. To, co w ostatnich latach stracilimy,
przede wszystkim trzeba odzyskaæ. Nie wpadajmy
w panikê przy okazji referendum  Unia Europejska
przyjmie nas zawsze, i to z poca³owaniem rêki.

Obywatel dzieckiem podszyty?

Jako obywatele przejawiamy w sprawach naszego pañstwa dobroduszne lenistwo umys³owe. Chêtnie
utyskujemy na rz¹d, parlament, samorz¹dy, na Ruskich,
Niemców, ¯ydów, masonów, biurokratów, globalistów,
Brukselê, wymieniamy po kolei objawy zastoju, upadku, s³aboci, pracowicie podkrelamy, ¿e to konsekwencja 45 lat PRL-u  i na tym koñczymy. Nic siê
nie da zrobiæ. Jest le, wobec tego ja siê wy³¹czam.
Niech oni wypij¹ to piwo, którego nawarzyli. Nawet najcnotliwsi nasi patrioci zdaj¹ siê byæ dzieckiem
podszyci  zadowalaj¹ siê inteligentnym uwidocznianiem znamion upadku, a nie mówi¹ o tym jak
wyjæ z tej pu³apki  pu³apki deprawacji obywatelskiej, niemocy, prostactwa, zacofania produkcyjnego,
kpin z w³asnej tradycji narodowej. Czarna rozpacz
mnie ogarnia  czy nie staæ nas na tward¹ ocenê samych siebie, na mêstwo trudnych decyzji? Ludzie! 
przecie¿ mo¿emy to zmieniæ! Mo¿na dotrzeæ do przyczyny zjawisk, ulepszyæ mechanizmy dzia³ania naszego pañstwa. Kto ma za nas to zrobiæ? Marsjanie? Amerykanie? Nasz Papie¿? A mo¿e Unia Europejska?
Dostrze¿cie tê prawdê, drodzy Rodacy: z³y jest
nasz system opieki nad pañstwem. Wadliwie powo³ujemy tê najwa¿niejsz¹ instytucjê obywatelsk¹, która
z naszego nadania ma dbaæ o jakoæ pañstwa  Sejm.
To powinna byæ nasza rada nadzorcza nad pañ-

stwem, a sta³o siê kasynem dla miêdzy partyjnych rozgrywek o zaw³aszczenie w³adzy i bogactwa pañstwa.
Kasynem, które zadba³o o taki regulamin, abymy nie
mogli tam ³atwo wchodziæ i przerywaæ tych gier. Ten
regulamin to tzw. proporcjonalna ordynacja wyborcza
 g³osowanie na listy partyjne w du¿ych okrêgach
wyborczych.

JOW  koniecznym warunkiem naprawy
Rzeczypospolitej

Aby nasz¹ reprezentacj¹ narodow¹ stali siê ludzie zaufania, odrzuciæ trzeba tê proporcjonaln¹ ordynacjê do Sejmu. Tak¿e do rad wszystkich szczebli.
To znaczy, trzeba odrzuciæ g³osowanie na listy partyjne  bo to prowadzi do partiokracji, korupcji, nieodpowiedzialnoci. Trzeba nam zacz¹æ wybieraæ ludzi, nie listy. Ludzi s³u¿by, talentu zasad. Tworzyæ
w ka¿dym okrêgu listê kandydatów, by potem wybieraæ w ka¿dym okrêgu wyborczym jednego pos³a, wiêkszoci¹ g³osów. Mówi¹c jêzykiem ustaw, trzeba wprowadziæ ordynacjê wiêkszociow¹ w jednomandatowych okrêgach wyborczych  JOW. Nic nowego 
tak jak w Anglii, USA, W³oszech, Japonii ... i w oko³o
60 krajach. Prosty, logiczny, zdrowy system, ale  jak
to teraz zrobiæ?

Jak zamyka siê nasz kr¹g niemocy?

Obecne elity polityczne du¿ych i wielu mniejszych partii jak diabe³ wiêconej wody boj¹ siê wyborów jednomandatowych, bo te z regu³y prowadz¹ do
selekcji osób i wymiany elit. One s¹ zadowolone z obecnej ordynacji i nie chc¹ zmian. Zabezpieczy³y sw¹
wy³¹cznoæ i trwanie systemem wyborczym zapewniaj¹cym im nienaruszalnoæ. Istotnym elementem tego
systemu jest w³anie proporcjonalna ordynacja wyborcza do Sejmu, czyli przymus g³osowania na listy
partyjne w wielomandatowych, niekiedy milionowych
okrêgach wyborczych. Od pocz¹tku swej kariery politycznej kandydaci, póniejsi pos³owie, wstawieni na listy
wyborcze przez liderów partii, s¹ tu oderwani od wyborców, a uzale¿nieni od partyjnych elit. Drugim elementem systemu zabezpieczeñ jest ustawa o referendum, która mówi, ¿e nawet zdobycie 500 tys. podpisów
pod ¿¹daniem referendum (na przyk³ad w sprawie ordynacji wyborczej) nie oznacza, ¿e Sejm musi zorganizowaæ takie referendum. Musi jedynie rozwa¿yæ tê sprawê i podj¹æ decyzjê  tak lub nie. W jego rêkach jest te¿
decyzja, jak sformu³owaæ pytania referendalne.
Tak, moi wspó³obywatele, jestemy jak rybki
zamkniête w partyjnym s³oiku  mo¿emy w nim
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p³ywaæ, ale nie mo¿emy ani go
opuciæ, ani zmieniæ jego kszta³tu.
W referendum konstytucyjnym
piêæ lat temu propaganda medialna
zrobi³a nam wodê z mózgu i bezmylnie zatwierdzilimy takie regu³y gry. Proporcjonaln¹ ordynacjê wyborcz¹, (a tak¿e co najmniej dwa inne szkodliwe artyku³y). Czas najwy¿szy zerwaæ ten kaganiec!

Ronie las, i przyjdzie

Czy jest sens oczekiwaæ od
ludzi przy w³adzy, ¿e cnotliwie, ze
³zami w oczach, uznaj¹ w³asne b³êdy, uderz¹ siê w piersi, obiecaj¹
poprawê? Z pewnoci¹ oni tego ani
chc¹, ani potrafi¹, ani mo¿na im
wierzyæ. To s¹ twarde cyniczne
cwaniaki  wilki w owczej skórze
 które w³o¿y³y wiele wysi³ku w to,
aby przej¹æ to bezpañskie stado,
z³aknione wiêtego spokoju. Dali
owcom z³udzenie demokracji w postaci proporcjonalnej ordynacji
wyborczej i, jak do tej pory, owcom
to wystarcza³o  i tak po wyborach
automatycznie, z namaszczeniem
stada, wilki wracaj¹ do grona elit.

Ale te wilki zaczynaj¹ te¿ dostrzegaæ, ¿e po 12 latach transformacji
ustrojowej owce  ostrzy¿one do
skóry, pozbawiane pastwisk  wyzby³y siê z³udzeñ i zaczynaj¹ byæ
przykre. Koñcz¹ siê ¿arty  zaczynaj¹ siê schody.
Czas wiêc ju¿ dojrza³, by wyrwaæ siê z partyjnego s³oika i wprowadziæ rozumny system wy³aniania w³adzy w naszym kraju  JOW.
Trudne to ale, z Bosk¹ pomoc¹,
jeszcze wszystko w naszych rêkach.
Nawet bez uciekania siê do buntu mo¿emy wywrzeæ niezbêdny
nacisk na obecny proporcjonalny Sejm. Koniec koñców ci pos³owie to s¹ nasi obywatele, którzy
wiedz¹, ¿e kiedy zejd¹ z sejmowego wiecznika na ziemiê, a tu ich
bêdziemy rozliczaæ. Antoni Macierewicz, Jerzy Czerwinski, Pawe³
Poncyliusz, Maciej P³a¿yñski, Dariusz Grabowski i niektórzy inni
parlamentarzyci wielokrotnie deklarowali, mocniej lub s³abiej, swe
poparcie dla ordynacji jednomandatowej. Liczne rodowiska samorz¹dowe  Nysa, Wroc³aw, Opole,
Poznañ, Szczecin, Gdañsk, Pu³awy,

Stanowisko nr 21

Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy

z dnia 2 wrzenia 2002 roku
w sprawie ordynacji wyborczej do samorz¹du terytorialnego
Rada m.st. Warszawy wyraza przekonanie, ze celowe jest pilne dokonanie zmiany ordynacji wyborczej do jednostek samorzadu terytorialnego, umozliwiajacej bezposredni wybór radnych wylacznie w jednomandatowych okregach wyborczych.
Wprowadzenie bezposredniego wyboru burmistrzów, wójtów i prezydentów miast stanowi pierwszy krok w strone pelnego urzeczywistnienia zasad demokracji bezposredniej. Naturalnym, naszym zdaniem, krokiem jest teraz wprowadzenie bezposredniego wyboru radnych w okregach jednomandatowych do rad wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego bez wzgledu na liczbe zamieszkujacych je mieszkanców. Zmiana taka wplynelaby zdecydowanie pozytywnie na jakosc pracy radnych
i umozliwila poddanie ich dzialan pelniejszej kontroli wyborców.
Rada m.st. Warszawy zwraca sie do Sejmu RP z apelem o pilne
uchwalenie wiekszosciowej ordynacji wyborczej w okregach jednomandatowych.
Przewodniczacy
Rady m.st. Warszawy
Wlodzimierz Retelski
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Sierpc, K³odzko, Tarnów, Bia³ystok, Warszawa i in., liczne rady
gmin, stowarzyszenia i przedstawicielstwa zawodowe, Rada G³ówna
Jednostek Badawczo-Rozwojowych, podejmowa³y w ostatnich
dwóch latach uchwa³y za wprowadzeniem wyborów jednomandatowych do Sejmu i rad systemu samorz¹dowego. Jan Nowak-Jeziorañski w swych Radach dla Polski sprzed kilku dni na pierwszym
miejscu umieci³ postulat wprowadzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych; to samo zaleca
od lat red. Stefan Bratkowski i prof.
Witold Kie¿un. Liczni kandydaci
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Licie do Prezydenta
RP z dn. 22 X 2002 postulowali
objêcie systemem jednomandatowym nie tylko wyborów do Sejmu,
lecz tak¿e wyborów do rad samorz¹dowych wszystkich szczebli.
Tak wiêc w¹t³a i niepojêta 10 lat
temu idea prof. Jerzego Przystawy
i kilku innych  idea JOW  nabiera mocy i nied³ugo stanie siê lawin¹, która zmiecie okopy wiêtej
proporcyi. Dzisiejsi nasi przeciwnicy sami zadbaj¹ wtedy o niezbêdne korekty Konstytucji RP, a projekt ustawy o jednomandatowych
wyborach do Sejmu Ogólnopolski
Ruch JOW przekaza³ Sejmowi ju¿
w roku 2000.

Jak wywrzeæ nacisk na
obecne elity w³adzy?

Nie wolno jednak czekaæ, a¿
rzecz stanie siê sama przez siê. Tylko konsekwentny i silny nacisk spo³eczeñstwa, perspektywa klêski
wyborczej nawet w wyborach proporcjonalnych, zmieni upór lepych lub cynicznych zwolenników
partyjnej ordynacji wyborczej
w obecnym Sejmie. Musimy przyspieszyæ tê chwilê  czas ucieka.
I Ty, bracie Polaku, mo¿esz wnieæ
swój udzia³ w zainstalowanie
u nas fundamentalnego narzêdzia skutecznej demokracji jakim jest system JOW. Oto kilka
rad w tej materii:

Twórz atmosferê poparcia dla
JOW  zabieraj g³os na publicznych
zgromadzeniach i mów o tym, ¿e
JOW to warunek konieczny naprawy Polski. Szukaj ludzi popieraj¹cych JOW i anga¿uj ich w deklarowanie poparcia dla Ruchu.
Podkrelaj logikê, przejrzystoæ, uczciwoæ, ³atwoæ organizacyjn¹ wyborów JOW i zawarty
w nich naturalny mechanizm odpowiedzialnoci pos³a przed wyborc¹. Ten system dynamizuje spo³eczeñstwo, nadaje mu podmiotowoæ. To jest tak¿e mechanizm wychowawczy dla obywateli, w³¹czenie ich nie tylko w akt g³osowania,
lecz tak¿e w proces wy³aniania kandydatów. Tu ka¿dy obywatel ma
i zna swojego pos³a!
Nie kryj sceptycyzmu wobec
mo¿liwoci rozwojowych obecnego systemu pañstwowego opartego
na promocji i selekcji elit politycznych pañstwa poprzez partyjne
wybory proporcjonalne.
Nie kryj pogardy wobec zach³annych kombinatorów w strukturach samorz¹dowych, wprowadzonych do nich przez g³osowanie
na listy.
Na spotkaniach z pos³ami,
senatorami i aktywistami anty-JOWowskich partii politycznych ¿¹daj wyjanienia, dlaczego popieraj¹ proporcjonalne (tj. partyjne)
wybory, a sprzeciwiaj¹ siê wyborom jednomandatowym.
Strajkuj¹cym t³umacz, ¿e wobec za³amania siê naszego pañstwa
konieczna jest zmiana fundamentów (podwozia), a nie przemalowanie szyldów (karoserii) pañstwa
 niech ¿¹daj¹ systemu JOW.
G³osuj¹cym w wyborach samorz¹dowym wyjanij, ¿e tzw. bezporednie wybory prezydentów,
burmistrzów i wójtów, ze wzglêdu
na koniecznoæ równoczesnego
wy³onienia pe³nego zestawu kandydatów do rad, stanowi¹ jedynie
pozór wyborów jednomandatowych. (Niemniej, ze wzglêdu na alfabetyczny uk³ad kandydatów na tej
karcie g³osowania, jest tu ju¿ trochê ducha jednomandatowoci,
i, co znamienne, wyniki wyborów
tych osób by³y znane bez zw³oki).

Patologie proporcjonalnego
systemu wyborczego

Radio Zet 2002-07-17 (17:12). Samoobrona nie bêdzie zawieraæ
¿adnych koalicji wyborczych przed wyborami samorz¹dowymi  zapowiedzia³ w Szczecinie przewodnicz¹cy partii Andrzej Lepper.
Samoobrona nie bêdzie zawieraæ ¿adnych koalicji wyborczych, nawet na najni¿szym, gminnym szczeblu. Jest zakaz tworzenia wszelkich
koalicji. Jeli kto bêdzie próbowa³ takie tworzyæ, to jego miejsce w Samoobronie z tym dniem skoñczy siê. Tak¹ decyzjê podjê³o prezydium partii i we wtorek przyj¹³ j¹ klub parlamentarny partii  powiedzia³.
Doda³, ¿e partia nie podjê³a jeszcze decyzji w sprawie wystawiania
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Janusz Baczyñski:

Trudno o lepszy przyk³ad, do jakich patologii prowadzi proporcjonalny system wyborczy. Wódz partyjny centralnie ustala, ¿e nie wolno
siê w samorz¹dach z nikim zjednoczyæ, choæby np. inne ugrupowanie
mia³o bardzo podobny program. Niewa¿ne jest, ¿eby problemy lokalne
by³y za³atwione, wa¿ne jest, ¿eby Samoobrona by³a samodzielna, bo p.
Lepper nie znosi dzieliæ siê z kim zas³ugami. Lekarstwem na tê patologiê s¹ jednomandatowe okrêgi wyborcze (JOW), w których radny odpowiada przed wyborcami, a nie przed swoim partyjnym wodzem. Jeli kogo
interesuje, jakie jeszcze patologie powoduje z³y system wyborczy, powinien w Internecie obejrzeæ stronê www.jow.pl

Komentarz od Redakcji Biuletynu:

Konfrontacja powy¿szego przedwyborczego stanowiska Samoobrony z zachowaniem siê tej partii i jej liderów po wyborach doskonale ilustruje amoralnoæ i szkodliwoæ spo³eczn¹ tzw. proporcjonalnej ordynacji wyborczej. Przed wyborami Samoobrona odrzuca jak¹kolwiek mo¿liwoæ koalicji z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym, nawet gdyby
program tego ugrupowania by³ zbie¿ny z postulatami Samoobrony. Mo¿na by powiedzieæ z uznaniem: chwalebna czystoæ ideowa, wrêcz purytanizm polityczny. Po wyborach, kiedy przedstawiciele Samoobrony uzyskali mandaty w sejmikach wojewódzkich i radach powiatowych i gminnych, jak wiemy z publicznych enuncjacji jej liderów, Samoobrona gotowa jest do kolacji z ka¿dym, bez wzglêdu na jego polityczny wizerunek.
Jest to klasyczne zachowanie siê partii leninowskiej, której jedynym celem dzia³ania jest zdobycie w³adzy.
Drodzy wspó³obywatele, ruszcie siê. Chmura zagro¿eñ wisi nad
Polsk¹ i trzeba j¹ rozwiaæ. Bo nam
J¹, nasz kraj piêkny, zasobny i wiêty, ponownie rozdrapaæ, rozdziobaæ
chc¹ kruki, wrony. Chcielimy Polski  to jej pilnujmy. Stwórzmy dla
Niej, poprzez system JOW, rozumn¹ i praw¹ reprezentacjê, najwy¿sz¹
w³adzê Rzeczypospolitej  Sejm.
Warszawa, 17 padziernika 2002

Panu Stanis³awowi Tymiñskiemu dziêkujemy za wsparcie finansowe Ruchu JOW
i konferencji ciechociñskiej.
Panu Krzysztofowi Szmidowi dziêkujemy za nades³ane
materia³y i pomoc w redakcji niniejszego numeru.
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Andrzej Czachor

Opuszczamy okopy
wiêtej proporcyi

Narzekamy

Na pañstwo. Na Sejm i Senat. Na Rz¹d. ¯e bezrobocie, wyprzeda¿ maj¹tku narodowego, banków,
funduszy emerytalnych. ¯e narkomania, pijañstwo.
¯e deprawacja m³odzie¿y, prostactwo i trywialnoæ
na ka¿dym kroku. ¯e korupcja i biurokracja. ¯e gwa³ty, bandytyzm, morderstwa, a z drugiej strony niewydolnoæ s¹dów, zbratanie prokuratorów i gangsterów. ¯e przyzwolenie na blunierstwa w imiê wolnoci s³owa. ¯e jednostronnoæ propagandy za Uni¹
Europejsk¹ w mediach. ¯e s³abnie rolnictwo, a ziemia idzie w obce rêce. ¯e coraz mniej wojska, nauki,
patentów. ¯e, sam s³ysza³em co takiego na falach
eteru, pañstwo nie dba o naród, który czuje siê opuszczony przez pañstwo.
Drodzy Rodacy. Co powiecie o ch³opie, który
narzeka na konia, ¿e ten go nie s³ucha i wiezie gdzie
sam zechce? Powiecie, ¿e ch³op dureñ  trzeba takiego konia przelecieæ batem po grzbiecie albo sprzedaæ i kupiæ innego.
Pañstwo to ma byæ instytucja s³u¿ebna wzglêdem narodu. Powo³ana przez obywateli dla zapewnienia bezpieczeñstwa, i kilku innych us³ug. Takich
jak zaopatrzenie w energiê, podstawowa edukacja,
s³u¿ba zdrowia, po czêci transport. To nie koñ ma
opiekowaæ siê ch³opem. To my, obywatele, mamy

opiekowaæ siê pañstwem, by nam dobrze s³u¿y³o.
Kontrolowaæ je, bo ³atwo siê narowi. Zmieniaæ jego
zasady, gdy le funkcjonuje.

Kryzys naszego pañstwa

Pomylna dla Polski poprzez szereg lat sytuacja
miêdzynarodowa koñczy siê. W kraju narasta niepokój, nawet desperacja milionów obywateli. Gorycz
ludzi dotkniêtych bezrobociem i nêdz¹ prowadzi do
agresji  to jest t³o wielu ostatnich wydarzeñ, gronych dla naszej pañstwowoci. Wielu zw¹tpi³o o mo¿liwociach demokracji  zaczynaj¹ marzyæ o rz¹dach
silnej rêki, o dyktaturze. Ju¿ widaæ kandydatów do
tej roli. A to grozi interwencj¹ zewnêtrzn¹ ze wszystkimi jej konsekwencjami...
Jak dot¹d, naszemu krajowi nie ubywa terytorium, ale coraz to nowe organy i zasoby podlegaj¹
rozbiorowi  staj¹ siê w³asnoci¹ cudz¹. W przededniu zasadniczych dla narodu decyzji, dotycz¹cych
zgody na ograniczenia suwerennoci i przyst¹pienie
do Unii Europejskiej, nastêpuje w szybkim tempie
rozk³ad pañstwa polskiego. Spójrzmy prawdzie
w oczy  wchodz¹c w tak marnym stanie do UE, utracimy resztê atrybutów w³asnego pañstwa. Staniemy
siê polskojêzyczn¹ ludnoci¹, biern¹ i tani¹ si³¹ robocz¹ dla centralnych pañstw Unii.
dokoñczenie na str. 9-11
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