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W dniu 27 marca 2004 r.

we W³oc³awku powsta³ Krajowy

Komitet Referendalny o Jedno-

mandatowe Okrêgi Wyborcze

(JOW). Komitet, w sk³ad którego
wchodz¹ samorz¹dowcy, naukow-
cy, studenci, lekarze oraz przedsta-
wiciele ró¿nych œrodowisk z ca-
³ej Polski, stawia sobie za cel zor-
ganizowanie i przeprowadzenie
ogólnonarodowego referendum,
w którym Polacy mogliby opo-
wiedzieæ siê, w jaki sposób chc¹
wybieraæ swoich przedstawicieli
do Sejmu RP. Czy g³osuj¹c na lis-
ty ustalane przez partie politycz-
ne (tak jest obecnie) w wieloman-
datowych okrêgach wyborczych,
wed³ug tzw. ordynacji proporcjo-
nalnej; czy te¿ – co postuluj¹ od
lat organizatorzy referendum dzia-
³aj¹cy w Ruchu na rzecz JOW –
tak jak to czyni¹ Anglicy, Ame-
rykanie, Kanadyjczycy i ponad
60 innych narodów œwiata: w spo-
sób bezpoœredni, w niewielkim
jednomandatowym okrêgu wybor-
czym (JOW), w którym kandydo-
waæ mo¿e ka¿dy i w którym zawsze
wybierany jest tylko jeden pose³.

Organizatorzy referendum,
skupieni w otwartym Ruchu Oby-
watelskim na rzecz JOW, stawiaj¹

Referendum
o Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze

sobie tylko jeden cel: zmieniæ

ordynacjê wyborcz¹. Obecny
system wyborczy uwa¿amy bo-
wiem za g³ówn¹ przyczynê wie-
lu patologicznych zjawisk w Pol-
sce – s³aboœci pañstwa, korupcji,
nieodpowiedzialnoœci pos³ów i ich
miernej jakoœci intelektualnej i mo-
ralnej oraz biernoœci obywateli.
Ordynacja partyjna, mylnie zwa-
na proporcjonaln¹, ³amie konsty-
tucyjne zasady okreœlone w art.
96 konstytucji. Przede wszystkim
jest – w oczywisty sposób – sprzecz-
na z zasad¹ bezpoœrednioœci, al-
bowiem g³os oddany na jednego
kandydata daje mandat innemu.
Np. Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³
w ostatnich wyborach ponad 144
tys. g³osów i „wci¹gn¹³” do Sej-
mu, dziêki tym g³osom, jeszcze
czterech pos³ów, którzy uzyska-
li promile g³osów, i którzy sami
nie zostaliby nigdy parlamenta-
rzystami.

Ordynacja „proporcjonalna”
(partyjna) jest sprzeczna z zasad¹
powszechnoœci, poniewa¿ przede
wszystkim jest niezrozumia³a dla
obywateli, a ordynacja wyborcza
niezrozumia³a nie mo¿e byæ po-
wszechna. Poza tym tworzy kil-
ka kategorii obywateli, o ró¿nych

prawach, o ró¿nym statusie w pro-
cesie wyborczym. Cz³onkowie
partii, a zw³aszcza cz³onkowie kie-
rownictwa partii maj¹ dziêki niej
przywileje w stosunku do pozo-
sta³ych obywateli, a zatem zasada
powszechnoœci i równoœci zostaje
tu z³amana. Prawa wyborczego
nie mo¿na bowiem rozpatrywaæ
tylko od strony czynnego prawa
wyborczego, tzn. zadowalaæ siê,
¿e jeœli ka¿dy ma tylko jeden g³os
przy urnie, to równoœæ jest spe³-
niona. Równie wa¿na, jeœli nie
wa¿niejsza, jest bierna czêœæ pra-
wa wyborczego, czyli równoœæ
w uzyskiwania prawa do kandy-
dowania. Ordynacja wyborcza
stawiaj¹ca obywatelom niepartyj-
nym zupe³nie inne warunki do-
stêpu do stanowiska pos³a, w spo-
sób jawny ³amie tu zasadê rów-
noœci i powszechnoœci.

Wreszcie obecna ordynacja
nie spe³nia nawet warunku pro-
porcjonalnoœci zapisanego w kon-
stytucji. Eksperci prawa konstytu-
cyjnego stoj¹ na gruncie œcis³ej
interpretacji terminów u¿ytych w us-
tawie zasadniczej. Bezpoœrednioœæ
to po prostu bezpoœrednioœæ, rów-
noœæ to równoœæ, a proporcjonal-
noœæ jest œcis³ym terminem ma-
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tematycznym, który mówi, ¿e
miêdzy dwoma zmiennymi za-
chodzi proporcjonalnoœæ, jeœli ich
stosunek jest sta³y. W danym przy-
padku chodzi o to, ¿e stosunek g³o-
sów, jakie pad³y na dane ugru-
powania, powinien byæ taki sam
jak stosunek mandatów uzyska-
nych przez nie w parlamencie.
Mandaty w parlamencie powinny
proporcjonalnie przypadaæ w ta-
kim samym stosunku, jak g³osy
oddane przez wyborców na dane
listy. Tymczasem tak nie jest. Za-
sadê tê ³ami¹ niewielkie okrêgi
wyborcze, przywileje dla mniej-
szoœci narodowych (³ami¹ te¿ rów-
noœæ) oraz 5% próg wyborczy.

Obecna ordynacja wyborcza
³amie wiêc cztery spoœród piêciu
konstytucyjnych zasad, jakim po-
winny podlegaæ wybory (zacho-
wana jest tylko tajnoœæ), odbiera
obywatelom bierne prawo wy-
borcze, os³abia rz¹d, z sejmu czyni
poœmiewisko.

Ruch Obywatelski JOW uwa-
¿a, ¿e tê powa¿n¹ wadê ustrojo-
w¹ nale¿y dla dobra nas wszyst-
kich natychmiast odrzuciæ i wpro-
wadziæ prosty, uczciwy system,
wyborów pos³ów w JOW, tak jak
to czyni ponad 60 narodów œwiata.

W tym celu kraj nale¿y po-
dzieliæ na 460 okrêgów (tylu jest
pos³ów), ka¿dy okrêg liczy³by
ok. 85 tys. mieszkañców, ka¿dy
móg³by kandydowaæ, a warun-
kiem by³oby zebranie 15 podpi-
sów i z³o¿enie skromnej kaucji

(np. 2 tys. z³). Wybrany w ten spo-
sób pose³ reprezentowa³by okreœ-
lon¹ grupê wyborców mieszkaj¹-
cych w okrêgu i przed nimi te¿ od-
powiada³by za swoje pos³owanie.

W takim systemie ludzie
w sposób swobodny ³¹cz¹ siê
PRZED WYBORAMI w dwa luŸ-
ne bloki polityczne i powstaje
wówczas system tzw. dwupartyj-
ny. Tak jest we wszystkich kra-
jach, gdzie pos³ów wybiera siê
w JOW – opisuje to tzw. „prawo
Duvergera”, sformu³owane w ro-
ku 1946 przez francuskiego so-
cjologa o tym nazwisku. W 1994 r.
mogliœmy obserwowaæ dzia³anie
tego prawa we W³oszech, gdzie
dokonano zmiany ordynacji, wpro-
wadzaj¹c wybór 3/4 pos³ów w JOW.
Natychmiast powsta³y dwa du¿e,
ale luŸne bloki wyborcze.

System JOW sprzyja ludziom,
jest w pe³ni demokratyczny, sta-
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bilizuje rz¹d i dlatego pañstwa,
które w taki sposób wybieraj¹
swoich przedstawicieli, nale¿¹ do
œwiatowej czo³ówki gospodarki
i polityki.

Ruch Obywatelski nie jest
parti¹ polityczn¹ i ma tylko jeden
postulat: zmieniæ ordynacjê!
Ruch nie ma w³adz, ma tylko oso-
by koordynuj¹ce dzia³ania w ró¿-
nych czêœciach Polski, w jego
ramach dzia³aj¹ osoby ró¿nych
pogl¹dów, wyznañ i przekonañ.
Wszystkich nas ³¹czy jedno prze-
konanie, ¿e obecny system wy-
borczy jest z³em, a uczciwy i pros-
ty system wyboru w JOW mo¿e
przynieœæ rozwi¹zanie wielu pol-
skich problemów, co oczywiœcie
nie znaczy, i¿ jest jak¹œ cudown¹
recept¹ na wszystkie bol¹czki.
Umo¿liwia jednak wybór takich
polityków, którzy nam odpowia-
daj¹, a pozbycie siê tych, których
nie chcemy. Przywraca wiêc zer-
wan¹ wiêŸ pos³a z wyborcami, a na-
de wszystko przywraca odpowie-
dzialnoœæ pos³ów, a zatem daje
szanse na przywrócenie w ogóle
odpowiedzialnoœci w ¿yciu pu-
blicznym naszego kraju.

Wszystkich zapraszamy do
udzia³u w tej wielkiej akcji, która
naprawdê mo¿e odmieniæ nasz los.

Janusz Sanocki
Prezes Stowarzyszenia

na rzecz Zmiany Systemu
Wyborczego

„JOW”
Nysa 6 kwietnia 2004 r.

Spotkanie we W³oclawku. Janusz Sanocki, prezydent W³oc³awka W³adyslaw Skrzypek,
prof. Jerzy Przystawa

Na pierwszym planie (od prawej): Lila Badurska i Izabela Falzmann
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Piêtnaœcie lat transformacji ustro-

jowej w Polsce nie doprowadzi³o do

wykszta³cenia siê stabilnego systemu

politycznego. Skutkuje to niestabilno-

œci¹ struktur pañstwowych i nieskutecz-

noœci¹ pañstwa. Pañstwo polskie coraz

mniej liczy siê w polityce miêdzynaro-

dowej, ale nie jest te¿ w stanie wyko-

nywaæ prawid³owo swoich zadañ w po-

lityce wewnêtrznej. W rezultacie naras-

ta bezrobocie, roœnie korupcja, klasa po-

lityczna utraci³a wiarygodnoœæ, a w œlad

za tym pog³êbia siê apatia spo³eczna,

frustracja i zniechêcenie, które manife-

stuj¹ siê najdobitniej nisk¹ frekwencj¹

wyborcz¹ i emigracj¹, przede wszyst-

kim, m³odego pokolenia.

G³ówn¹, choæ nie wy³¹czn¹ od-

powiedzialnoœæ za ten stan rzeczy po-

nosi z³y system wyborczy do Sejmu,

który jest podstawow¹ wad¹ ustrojow¹

III RP. Jest to system selekcji negatyw-

nej, likwiduj¹cy odpowiedzialnoœæ in-

dywidualn¹ pos³ów przed wyborcami,

dezintegruj¹cy scenê polityczn¹, unie-

mo¿liwiaj¹cy wy³onienie silnego rz¹-

du, korupcjogenny i obci¹¿ony wada-

mi konstytucyjnymi. Jest on jednak wy-

godny dla wielu cz³onków obecnej kla-

sy politycznej, gdy¿ daje im mo¿liwoœæ

korzystania z przywilejów w³adzy bez

ponoszenia odpowiedzialnoœci.

Od lat wysuwany jest postulat

zmiany tego systemu wyborczego i opar-

Apel Krajowego Komitetu Referendalnego
o Okrêgi Jednomandatowe
w Wyborach do Sejmu RP

cia siê na sprawdzonym w œwiecie sys-

temie jednomandatowych okrêgów

wyborczych. Apele w tej sprawie kie-

rowane s¹ do prezydenta, Sejmu i Se-

natu przez praktycznie wszystkie œro-

dowiska, poprzez uchwa³y rad gmin-

nych, powiatowych i sejmików woje-

wódzkich, zwi¹zki zawodowe, gremia

naukowe i inne. Domagaj¹ siê tego cz³on-

kowie prawie wszystkich partii poli-

tycznych, a nawet od czasu do czasu

tak¿e ich kierownicze struktury. Jed-

nak¿e klasa polityczna kierowana ego-

istycznym interesem unika przeprowa-

dzenia tej koniecznej zmiany. Proble-

mów Polski nie rozwi¹¿¹ tak¿e kolej-

ne wybory wed³ug dotychczasowej or-

dynacji wyborczej.

W tej sytuacji Krajowy Komitet

Referendalny, zawi¹zany we W³o-

c³awku, w dniu 27 marca 2004 r., zwra-

ca siê z apelem do wszystkich obywa-

teli polskich o poparcie osobistym pod-

pisem wniosku o przeprowadzenie re-

ferendum narodowego w sprawie wpro-

wadzenia Jednomandatowych Okrêgów

Wyborczych w wyborach do Sejmu.

Z upowa¿nienia uczestników Zjazdu

W³adys³aw Skrzypek

Prezydent Miasta W³oc³awka

W³oc³awek, 27 marca 2004 r.

Jak zorganizowaæ grupê
ludzi i skutecznie zebraæ podpi-
sy o referendum?
1. Usi¹dŸ wygodnie z d³ugo-
pisem i kartk¹ papieru i wynotuj
wszystkich, którzy ewentualnie
mog¹ Ci pomóc w zbieraniu pod-
pisów. Znajomych bli¿szych i dal-
szych, ksiê¿y, lekarzy, studentów,
zwi¹zkowców, w³aœcicieli firm,
kolegów ze szko³y, znajomych
z pracy. Wynotuj tak¿e adresy
samorz¹dowców: wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów z oko-
licznych gmin i miast, a tak¿e
z Twojej w³asnej miejscowoœci.
2. Do wszystkich samorz¹dow-
ców (tym terminem okreœla³ bêdê
przede wszystkim wójtów, bur-

mistrzów, prezydentów, ale tak-
¿e na drugim miejscu radnych,
przewodnicz¹cych Rad Gmin-
nych i Miejskich) wyœlij tekst
apelu z W³oc³awka oraz list sta-
nowi¹cy dok. nr 3. Koniecznie
wyœlij te¿ listê cz³onków Komi-
tetu Referendalnego.
3. Pamiêtaj, ¿e samo napisa-
nie listu nie wystarcza – zatele-
fonuj do ka¿dego, do kogo napi-
sa³eœ, nie zra¿aj siê, jeœli go nie
bêdzie, wówczas porozmawiaj
ciep³o z sekretark¹, zastêpc¹, kie-
rownikiem biura, umawiaj¹c siê

na nastêpny termin. Nie zra¿aj siê
brakiem czasu i rezygnuj tylko
wówczas, gdy otrzymasz wyraŸ-
n¹ odmowê.
4. Od samorz¹dowców (Two-
jego burmistrza) staraj siê uzys-
kaæ pomoc logistyczn¹. Zapropo-
nuj mu poparcie akcji JOW i wej-
œcie w sk³ad Krajowego Komite-
tu Referendalnego, podkreœl, ¿e
samorz¹dowcy stanowi¹ w Komi-
tecie trzon. Zaproponuj burmis-
trzowi wyznaczenie cz³owieka,
który by siê zaj¹³ organizacj¹ akcji,
przeœlij mu te¿ projekt uchwa³y
Rady Miejskiej, ¿eby – jeœli ma
tak¹ mo¿liwoœæ – zaproponowa³
Radzie do podjêcia. Uchwa³a da-
je burmistrzowi mo¿liwoœæ szer-
szego dzia³ania.
5. Koniecznie skontaktuj siê
z lokaln¹ gazet¹, zadzwoñ do re-
dakcji, przeœlij jej apel z W³oc-
³awka oraz napisany przez Cie-
bie komunikat o tym, ¿e przygo-
towywana jest akcja ogólnokra-
jowa, która doprowadzi do roz-
wi¹zania tego sejmu i wyborów
w ca³kiem nowy sposób – taki jak
wybieraj¹ swoich pos³ów Angli-
cy, Kanadyjczycy, Amerykanie
i 60 innych narodów. Utrzymuj
z t¹ gazet¹ dobre stosunki, tele-
fonuj do niej, wska¿ im stronê
internetow¹ Ruchu: www.jow.pl,
zaopatruj regularnie w informa-
cje. Wyjaœnij cele referendum i ce-
le ruchu JOW. To konieczne.
6. Za pomoc¹ gazety, ale te¿
telefonu (najlepiej, jeœli telefon
udostêpni ci burmistrz) zaproœ
mieszkañców na spotkanie Ruchu
Obywatelskiego na rzecz JOW.
Jeœli mo¿esz zaprosiæ na to spo-
tkanie kogoœ znanego z Ruchu,
albo burmistrza (jeœli Twój nie
przyjdzie, to mo¿e burmistrz z s¹-
siedniej gminy). Na zebraniu
oprócz wyjaœniania, czym jest
JOW, spisz osoby, które bêd¹
chcia³y zbieraæ podpisy. Przy or-
ganizacji zebrania odwo³aj siê do
listy, któr¹ stworzy³eœ w pkt. 1.
Uzupe³niaj stale tê listê.

Poradnik Organizatora Referendum
o Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze

�
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� 7. Korzystaj z wszelkiej po-
mocy, ksiêdza na ambonie, ga-
zety lokalnej, osobistych zapro-
szeñ i nigdy siê nie zra¿aj ani
nisk¹ frekwencj¹, ani innymi
przeciwnoœciami. My te¿ jeŸdzili-
œmy setki kilometrów, ¿eby spot-
kaæ siê z dwoma osobami. Po-
cz¹tki zawsze s¹ trudne, ale ¿aden
wysi³ek nie idzie na marne. Za-
wsze ileœ tam osób us³yszy i opo-
wie, a kiedy bêdzie referendum,
ju¿ bêd¹ wiedzieæ.
8. Informuj o JOW ci¹gle i nie-
ustannie powtarzaj ludziom o tym,
jak wa¿na to jest sprawa i ¿e nie
s¹ sami. Podobna akcja trwa w ca-
³ej Polsce. Pamiêtaj: gazety, ksi¹dz
na ambonie, burmistrz, Rada Miej-
ska, szko³y, piwiarnia, bazar –
ka¿de miejsce jest dobre, gdzie
tylko mo¿na dotrzeæ do ludzi.
9. Ludziom, którzy przyjd¹ na
spotkanie oraz tym, których zwer-
bujesz do zbierania podpisów nie
dawaj od razu formularza. Chyba
¿e akcja ju¿ bêdzie w toku. Naj-
pierw jednak musimy stworzyæ
w ca³ej Polsce armiê kilku tysiê-
cy zbieraczy. Dlatego najpierw
daj im oœwiadczenie o zg³osze-
niu siê do zbierania podpisów
i organizacji akcji. Przechowuj te
„zg³oszenia” i na ich podstawie
twórz bazê informacji. Zachêcaj
tak¿e ludzi, ¿eby sami werbowa-
li nastêpne osoby. Kiedy padnie
has³o o zbieraniu podpisów, za-
opatrzysz ich w formularze, któ-
re Ci dostarczy pe³nomocnik re-
gionalny albo jego lokalny odpo-
wiednik, przeszkolisz ich zgod-
nie z instrukcj¹, któr¹ otrzymasz,
i ruszymy do akcji zbierania pod-
pisów.
10. Pierwsza zasada dzia³alnoœ-
ci publicznej: „Nie bój siê œmiesz-
noœci”. Jeœli mia³byœ jakieœ opory,
to w³¹cz telewizor i obejrzyj do-
wolny program z udzia³em pol-
skich polityków. Jakim jêzykiem
oni mówi¹! Jakie bana³y wyg³a-
szaj¹! I ani im w g³owie przejmo-
waæ siê tym, ¿e ludzie z nich siê
œmiej¹. Pod tym wzglêdem weŸ
z nich przyk³ad. Ale niczego wiê-
cej nie naœladuj!

oprac.: Janusz Sanocki
jan_es@poczta.onet.pl

Szanowni Pañstwo, Drodzy Wo-
JOWnicy!

Nasze dziecko, idea JOW
w wyborach do Sejmu, podros³o
ju¿ na tyle, ¿e samo biega po
Polsce, mówi, rozmawia jak rów-
ny z równym. A poniewa¿ jest
sympatyczne i atrakcyjne, zg³a-
szaj¹ siê kandydaci na tatusiów
i g³oœno wo³aj¹ o swoim nieza-
przeczalnym ojcostwie. Jest ich
teraz tylu, ¿e i Salomon mia³by
problem jak je podzieliæ, trzeba
by by³o æwiartowaæ, a na to chy-
ba nie zgodz¹ siê nawet najbar-
dziej wyrodne pretendentki do
tytu³u matek?

„Rzeczpospolita” (nr 84 z 8
kwietnia 2004) przynosi, na pierw-
szej stronie tekst pt. „Sposób na
Leppera” i zaraz pod tym, t³ustym
drukiem: Platforma Obywatelska

zwróci siê do wszystkich ugrupo-

wañ w Sejmie o poparcie jedno-

mandatowych okrêgów wybor-

czych. To jedna z reakcji na
wczorajszy sonda¿ „Rz”. Nastêp-
nie informuje, ¿e PO zamierza

wiêc wróciæ do swoich dawnych

propozycji – wprowadzenia jed-

nomandatowych okrêgów wybor-

czych. Temat rozwija w tekœcie
na tej samej stronie i na stronie 3
numeru.

Redaktorzy nie pisz¹, jak
„dawne” s¹ te propozycje Platfor-
my, ale aby nie by³o w¹tpliwoœ-
ci, redakcja zamieszcza, wyt³usz-

czony, tekst od siebie, ¿ebyœmy
wiedzieli, kto i od kiedy tê pro-
pozycjê zg³asza. Czytamy wiêc:
Akcjê na rzecz jednomandato-

wych okrêgów wyborczych roz-

poczê³a w marcu ubieg³ego roku

„Rzeczpospolita”. „Apel o now¹

ordynacjê wyborcz¹” podpisany

przez kilkudziesiêciu przedstawi-

cieli œwiata nauki, kultury, bizne-

su i samorz¹dów zosta³ opubli-

kowany na naszych ³amach 15

marca 2003 r. Tego samego dnia

redaktor naczelny „Rz” Maciej

£ukasiewicz przekaza³ go Alek-

sandrowi Kwaœniewskiemu. „Obec-

ne prawo wyborcze oddaje wybór

w rêce partyjnych funkcjonariu-

szy. To oni decyduj¹, kto dostaje

siê na listy kandydatów i jaki jest

sk³ad parlamentu. Trzeba im te

decyzje odebraæ i oddaæ obywa-

telom” g³osi³ apel. W ci¹gu na-

stêpnych tygodni do redakcji na-

p³ynê³y setki indywidualnych

i zbiorowych deklaracji poparcia

dla pomys³u przeprowadzenia

takich wyborów.

Cieszy nas ten przyp³yw
uczuæ rodzicielskich i witamy
z radoœci¹ nowych kandydatów
na rodziców. Szczególnie jeœli te
uczucia s¹ szczere i wiarygodne.
Zaledwie 10 dni mija od nasze-
go Zjazdu W³oc³awskiego, gdzie
powo³aliœmy Krajowy Komitet
Referendalny o JOW w wyborach
do Sejmu, na który zapraszaliœmy

Jerzy Przystawa

Nie chcemy przestêpcówNie chcemy przestêpcówNie chcemy przestêpcówNie chcemy przestêpcówNie chcemy przestêpców
i szaleñców w Sejmiei szaleñców w Sejmiei szaleñców w Sejmiei szaleñców w Sejmiei szaleñców w Sejmie
– mówi Tusk– mówi Tusk– mówi Tusk– mówi Tusk– mówi Tusk
Zwrócê siê do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie

zmian w ordynacji wyborczej, wprowadzaj¹cych jednoman-

datowe okrêgi wyborcze do Sejmu i ordynacjê wiêkszoœciow¹

– zapowiedzia³ szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Wyjaœni³, ¿e taka zmiana ordynacji mog³aby skuteczne zapo-

biec wyborowi do Sejmu ludzi nieodpowiedzialnych, przestêp-

ców i szaleñców.

PAP 13:20
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osobiœcie i imiennie Sygnatariu-
szy Apelu w „Rz” razem z jej
Redaktorem Naczelnym, zapra-
szaliœmy tam i pos³ów Platformy
Obywatelskiej. Lista tych, którzy
odpowiedzieli na zaproszenie jest
do wgl¹du na naszej stronie in-
ternetowej www.jow.pl. Jest ona
stale uzupe³niana. Tak¿e dlatego,
¿e zaproszenia mogliœmy wys³aæ
na niew³aœciwe adresy. Na przy-
k³ad wczoraj, w Warszawie, spo-
tka³em siê z prof. £ukaszem Tur-
skim, do którego zaproszenie nie
dotar³o, bo zosta³o wys³ane na nie-
aktualny adres. Zapewne takich
sytuacji by³o wiêcej. Chêtnie uzu-
pe³nimy nasz¹ listê.

Intencje naszego Ruchu s¹
jasne i proste: Ruch nasz nie or-
ganizuje siê w walce o w³adzê w
Polsce i nie organizuje siê w za-
biegach o jakieœ beneficja i po-
sady dla jego uczestników: my
naprawdê chcemy reformy Pañ-
stwa Polskiego i innych: jasnych
i prostych zasad wyborczych.
Dlatego z radoœci¹ przyjmujemy
wszystkich, tak¿e tych, dla któ-
rych nasza propozycja jest tylko
doro¿k¹, na której maj¹ zamiar
dojechaæ do jakiegoœ innego
przystanku. Takich sytuacji by³o
ju¿ wiele i wielu by³o takich pod-
ró¿ników. Niedawno takim pod-
ró¿nikiem by³ np. sam p. Andrzej
Lepper i jego Samoobrona, ale
teraz przesiad³ siê do innego po-
jazdu, a jego miejsce zajêli inni,
rok temu gazeta „Rzeczpospoli-
ta”, „od dawna” Platforma Oby-
watelska.

Niektórzy z tych przygod-
nych towarzyszy podro¿y chcie-
liby nasz pojazd zatrzymaæ na ja-
kiejœ innej stacji. Albo ¿ebyœmy
z niego wysiedli i zostawili im
lejce i konie. A oni ju¿ wiedzieæ
bêd¹ dok¹d i jak jechaæ. Dlatego
musimy mieæ w sobie odpornoœæ
na takie propozycje, nawet gdy ku-
sz¹ nas ukwiecon¹ lak¹ i strumy-
kiem orzeŸwiaj¹cym po drodze.
My musimy dojechaæ do celu,
jaki sobie postawiliœmy.

Dlatego te¿ musimy zwiêk-
szyæ nasz nacisk i zmobilizowaæ
siê w naszej akcji referendalnej.
Oczywiœcie, pan Donald Tusk
i jego partia nie potrzebuj¹ cze-
kaæ na nasze pó³ miliona podpi-
sów: jego partia i jego Klub Par-
lamentarny s¹ wystarczaj¹co sil-
ne i liczne, ¿eby sami wyst¹pili
z wnioskiem o referendum w tej
sprawie. Podejrzewam jednak, ¿e
poczekaj¹ trochê na efekty naszej
pracy i wyst¹pi¹ z takim wnio-
skiem dopiero wtedy, kiedy zo-
bacz¹, ¿e my nazbieramy nieba-
wem pó³ miliona podpisów. Dla-
tego potrzeba nam siê spieszyæ
i mobilizowaæ. Nie po to, ¿eby
ich uprzedziæ – przeciwnie, z ra-
doœci¹ powitamy inicjatywê po-
selsk¹ w tej sprawie – ale po to,

¿eby ich zmusiæ do dzia³ania:
¿eby wiedzieli, ¿e jeœli chc¹, aby
spo³eczeñstwo polskie uwierzy-
³o w ich intencje, to musz¹ coœ
zrobiæ, a nie tylko gadaæ na oko-
licznoœciowych konferencjach
prasowych, w zale¿noœci od sy-
tuacji.

Tymczasem zapraszamy ich
do Nysy, na 24 kwietnia, gdzie
nasz Ruch wspólnie z Wy¿sz¹
Szko³¹ Zawodow¹ w Nysie orga-
nizuje kolejn¹ konferencjê na te-
mat JOW w wyborach do Sejmu.
Nie uda³o im siê dotrzeæ w stycz-
niu do Torunia, nie uda³o w mar-
cu ani do Kielc, ani do W³oc³aw-
ka, ale nasza bryczka jedzie da-
lej, dzisiaj ponawiamy ofertê: za-
raz po Wielkanocy – Nysa!

Grupa studentów ze Szczecina podczas spotkania we W³oc³awku
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Kronika Ruchu
od Zjazdu W³oc³awskiego

do Konferencji Nyskiej

27 marca 2004, W³oc³awek. Na zaproszenie
prezydenta W³oc³awka p. W³adys³awa Skrzyp-
ka, zebra³o siê we w³oc³awskim ratuszu ok. 200
dzia³aczy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
z ca³ego kraju – prezydentów miast, burmis-
trzów, wójtów a tak¿e dzia³aczy stowarzyszeñ
zawodowych, przedstawicieli œrodowiska aka-
demickiego, studentów.

Zebrani podjêli uchwa³ê o utworzeniu Krajo-
wego Komitetu Referendalnego o Okrêgi Jedno-
mandatowe w wyborach do Sejmu. Wybrano pe³-
nomocnika Komitetu, którym zosta³ prof. Jerzy
Przystawa z Wroc³awia. Podjêto decyzjê o utwo-
rzeniu sekretariatu Komitetu, w sk³ad którego
wejd¹ pe³nomocnicy poszczególnych regionów,
a tak¿e koordynatorzy zespo³u ds. kontaktów z
samorz¹dem, oraz zespo³u ds. studentów. Ce-
lem Komitetu Referendalnego jest przygotowa-
nie i przeprowadzenie zbierania podpisów pod
wnioskiem o referendum w sprawie zmiany sys-
temu wyborczego i wprowadzenia JOW, a tak¿e
przeprowadzenia referendum.  Przygotowania
maj¹ zostaæ zakoñczone pod koniec kwietnia,
zaœ samo zbieranie podpisów ma trwaæ od maja
do polowy lipca. elementem zakoñczenia akcji
ma byæ II Marsz na Warszawê, tym razem zor-
ganizowany o wiele szerzej ni¿ w roku ubieg³ym.

„Jestem dumny, ¿e w moim mieœcie odby³
siê ten zjazd i ¿e tylu kandydatów z ca³ej Polski
przyby³o na niego. To œwiadczy o tym, ¿e doj-
rzewa idea, by wprowadziæ Jednomandatowe
Okrêgi Wyborcze w wyborach do Sejmu RP” –
oœwiadczy³ prezydent W³oc³awka W³adys³aw
Skrzypek. „To co siê dzieje na scenie politycz-
nej – rozdrobnienie partii, k³ótnie, walki o sto³ki –
powoduje obni¿enie rangi naszego pañstwa na
arenie miêdzynarodowej. Musimy wybraæ ludzi
odpowiedzialnych, m¹drych, którzy bêd¹ rz¹-
dziæ Polsk¹” – doda³.

30 marca 2004, Wroc³aw. W Klubie Muzyki i Li-
teratury odby³a siê konferencja prasowa, na któ-
rej zrelacjonowane zosta³y ustalenia Zjazdu W³o-
c³awskiego. Obok ekipy TVP3, po raz pierwszy
obecnej przez ca³y czas trwania konferencji,
obecny by³ dziennikarz Polskiego Radia, PAP-a
i Gazety Wyborczej, a wiêc dziennikarze wszyst-
kich g³ównych mediów na tym terenie. Oto infor-
macja, za PAP, z pierwszej strony witryny Wirtu-
alnej Polski:
Chc¹ jednomandatowych okrêgów wybor-
czych

Przeprowadzenia referendum w sprawie
zmiany ordynacji wyborczej chce Krajowy
Komitet Referendalny. Jego dzia³acze bêd¹
od pocz¹tku maja zbieraæ podpisy pod wnio-
skiem o przeprowadzenie g³osowania.

Przedstawiciele Komitetu uwa¿aj¹, ¿e winê
za niestabilnoœæ systemu politycznego w Polsce
ponosi proporcjonalna ordynacja do parlamentu.
Wed³ug prof. Jerzego Przystawy, Krajowego Ko-
ordynatora Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych, ten stan rzeczy zmieni
wprowadzenie systemu g³osowania, w którym
kraj by³by podzielony na tyle okrêgów wybor-
czych, ilu jest pos³ów, a ludzie g³osowaliby na
osobê, a nie na listê partyjn¹. W Sejmie odby³y
siê dwie debaty na temat wprowadzenia jedno-
mandatowych okrêgów. Pos³owie chwalili tê ideê,
mówili, ¿e taka ordynacja jest spójna, logiczna,

Obroñcy partyjnych ordynacji,
nies³usznie nazywanych „propor-
cjonalnymi” wysuwaj¹ ró¿ne za-
rzuty przeciwko koncepcji JOW.

1. JOW to pomys³ anglosaski i tam
mo¿e dobrze dzia³aæ. W Polsce to by-
³aby katastrofa.

W tygodniku „Wprost” z 30
marca wypowiada siê felietonista
tego pisma, prof. Jan Winiecki:
Kraje, które pragnêlibyœmy naœla-

dowaæ w kwestii okrêgów jedno-

mandatowych, s¹ – tak siê akurat

sk³ada – krajami anglojêzycznymi.

Proponujê wiêc, by w odpowied-

nim apelu umieœciæ propozycjê

wprowadzenia w Polsce jako jê-

zyka urzêdowego jêzyka angiel-

skiego. Nastêpnie usi³uje nam
wmówiæ, ¿e Anglicy s¹ narodem

cywilizowanym i ukszta³towanym

tak przez wspania³¹ historiê, któ-

rej – niestety – nie dzieliliœmy. Sta-
wia nam wiêc za wzór ogranicze-
nie w³adzy monarchy przez parla-
ment jako wynik rewolucji roku
1688, przypomina nam Wielk¹
Kartê Wolnoœci z r. 1215 i temu
podobne wolnoœci demokratyczne.
Dlatego okrêgi jednomandatowe –
pisze nasz uczony adwersarz –

przynios³yby druzgoc¹ce zwyciê-

stwo bolszewikom z jednej i z dru-

giej strony sceny politycznej oraz

oportunistom graj¹cym pod swoj¹,

maj¹c¹ siano w g³owie, publiczkê.

W te same tony uderza czo-
³owy publicysta  „Polityki”, Jacek
¯akowski. W numerze z 22 mar-
ca, w artykule pt. „JOW-owcy
ruszaj¹ do boju” przekonuje nas,
¿e Polska to jednak nie jest ani

Anglia, ani Ameryka. To widaæ nie

tylko po trawnikach, ale te¿ po

ró¿nicy miêdzy BBC i TVP. Po-

dobnie ró¿ne by³yby skutki wpro-

wadzenia JOW-ów.

Pogl¹dy tego rodzaju, to
wynik wmawianej nam od dzie-
siêcioleci zani¿onej samooceny
Polaków. Przede wszystkim
Rzeczpospolita Polska by³a mo-
narchi¹ konstytucyjn¹ na d³ugo
przed Angli¹ i okrêgi jednoman-
datowe nie zosta³y od Anglików
zapo¿yczone. Byæ mo¿e by³o aku-
rat odwrotnie. Pos³owie na Polski
Sejm Walny nie byli wybierani
„proporcjonalnie” z jakichœ list
partyjnych, bo tego rodzaju ma-
nipulacje nie przychodzi³y do g³o-
wy normalnym ludziom w tam-
tych czasach.

Jest nieprawd¹, ¿e JOW
dzia³aj¹ dobrze tylko w krajach

anglosaskich. Trudno za kraj an-
glosaski uznaæ Francjê, a chyba
jeszcze trudniej na przyk³ad Indie.
JOW s¹ stosowane w ok. 60 kra-
jach œwiata.

2. JOW doprowadzi³yby do rozdrob-
nienia Sejmu. By³by chaos i nie mo¿-
na by uchwaliæ ¿adnej ustawy.

Pogl¹d ten jest zbitk¹ nie-
wiedzy i wspomnianej wy¿ej za-
ni¿onej samooceny Polaków. Po
pierwsze, istnieje socjologiczne
prawo Duvergera, które twierdzi,
¿e JOW w wyborach w jednej tu-
rze, jak w Anglii, kreuj¹ dwubie-
gunow¹, a wiêc dwupartyjn¹ sce-
nê polityczn¹. Tak g³osi teoria. To
teoretyczne prawo zosta³o po-
twierdzone eksperymentem ponad
200 lat wyborów dokonywanych
w JOW w ró¿nych krajach i ni-
gdzie tam nie stwierdzono, ¿eby
wprowadzenie JOW prowadzi³o
do rozdrobnienia parlamentu. Me-
chanizm JOW dzia³a integruj¹co,
prowadzi do ³¹czenia i integracji
ludzi o podobnych pogl¹dach. To
mechanizm list partyjnych prowa-
dzi do podzia³ów i rozdrobnienia.

Podstawowe nieporozumienia
na temat JOW
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a w³adza wybrana w ten sposób jest bli¿ej
obywatela. Ale parlamentarzyœci tylko
mówi¹, ¿e chc¹ zmiany ordynacji. Im zale-
¿y na utrzymaniu obecnego stanu rzeczy,
bo maj¹ w tym osobisty interes – powie-
dzia³ profesor Przystawa. Krajowy Komi-
tet Referendalny, zawi¹zany w sobotê we
W³oc³awku, gromadzi 186 osób, w tym
oko³o 40 prezydentów miast, burmistrzów
i wójtów. Aby mo¿na by³o przeprowadziæ
referendum, najpierw trzeba w ca³ym kra-
ju zebraæ 500 tys. podpisów.

30 marca 2004, Wroc³aw. Zarz¹d Oby-
watelskiego Stowarzyszenia Uw³aszcze-
niowego we Wroc³awiu wyst¹pi³ do nowe-
go prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej Jana
Dworaka z wnioskiem o przeprowadzenie
debaty telewizyjnej na temat wprowadze-
nia JOW w wyborach do Sejmu. Wniosek
podpisa³ prezes OSU p. Andrzej Kofluk
i cz³onkowie Zarz¹du: Mariusz Czarny,
Halina Emerle-Tubielewicz, Jan Szwaj, S³a-
womir Babraj i Wiktor Wojciechowski.

Marzec, 2004. W najnowszym numerze
miesiêcznika „Politycy” znajdujemy ob-
szerny artyku³ pt. „Przyczó³ek dla JOW”.

8 kwietnia 2004, „Rzeczpospolita”. Nr
84 przynosi na pierwszej stronie tekst pt.
„Sposób na Leppera”, z podtytu³em: „Plat-
forma Obywatelska zwróci siê do wszyst-
kich ugrupowañ w Sejmie o poparcie jed-
nomandatowych okrêgów wyborczych”.
To jedna z reakcji na wczorajszy sonda¿
„Rz”. Nastêpnie informuje, ¿e PO „zamie-
rza wiêc wróciæ do swoich dawnych pro-
pozycji – wprowadzenia jednomandato-
wych okrêgów wyborczych”.

8 kwietnia 2004, Krosno. Powstaje Po-
wiatowy Komitet Referendalny w sk³adzie:
Jan Staniek, Leon K³odnicki, Jan Malinow-
ski, Piotr Dymiñski, Leonard Olbrycht i Zbi-
gniew Wyskiel.

8 kwietnia 2004, Ligota Piêkna k. Wro-
c³awia. Z inicjatywy prof. Micha³a Mierze-
jewskiego powstaje Komitet Referendalny
w sk³adzie: Micha³ Mierzejewski, Joanna
Mierzejewska, Roman Hardygora, Tade-
usz Krupiñski i Jolanta Krupiñska.

11 kwietnia 2004, Wroc³aw. W nocy do-
konano kolejnego, tym razem dziewi¹te-
go, w³amania do Krajowego Biura Ruchu
JOW, przy ul. Bia³oskórniczej 3/1. W³amy-
wacz wdar³ siê przez zakratowane okno
od strony „podwórza”. Biuro zosta³o spl¹-
drowane. Jak siê wydaje, nic nie wyniesio-
no. Poniewa¿ Policji nie uda³o siê znaleŸæ
sprawców poprzednich w³amañ, wiêc pew-
nie i tym razem bêdzie tak samo. Mamy
tylko straty w postaci wybitych szyb, wy-
³amanej kraty itp.

13 kwietnia, 2004, „Nasza Polska”. W nr.
15 tekst Wies³awa D¹browskiego o ordy-
nacjach wyborczych pt. „Doœæ czekania”,
z jednoznacznym wskazaniem na JOW.
Motto tego artyku³u: „Trzeba wreszcie se-
rio i g³oœno mówiæ, ¿e obecny system wy-
³aniania w³adz to œmieræ Polski jako pañ-
stwa prawa”. W stopce czytamy, ¿e w ar-
tykule wykorzystano materia³y Obywatel-
skiego Ruchu na rzecz JOW, a w szcze-
gólnoœci prace profesorów Jerzego Przy-
stawy i Miros³awa Dakowskiego.

3. JOW, tworz¹c dwupartyjn¹ scenê po-
lityczn¹, eliminuje z parlamentu ma³e
partie.

To jest zarzut akurat odwrot-
ny do poprzedniego, ale ci sami lu-
dzie potrafi¹ je wyg³aszaæ, nie do-
strzegaj¹c sprzecznoœci. JOW wcale
nie uniemo¿liwiaj¹ ma³ym partiom,
ani nawet pojedynczym osobom,
zdobycie reprezentacji parlamentar-
nej. W parlamencie brytyjskim, który
jest zdominowany przez dwie par-
tie, w ka¿dych wyborach dostaj¹ siê
do niego reprezentanci oko³o 9 par-
tii, a nawet „samotni strzelcy”.

4. W JOW wygrywaliby bogacze, ma-
fiozi, potrafi¹cy przekupiæ wyborców.

Taki pogl¹d np. propaguje Ja-
cek ¯akowski, w wymienionym
wy¿ej artykule w „Polityce”. Gdyby

partyjne szyldy i sita przesta³y siê li-

czyæ, mielibyœmy wielki wyœcig kugla-

rzy, hochsztaplerów, gangsterów go-

towych wydaæ sporo w³asnych pie-

niêdzy, by uzyskaæ bezcenny poselski

immunitet oraz pomocn¹ w intere-

sach legitymacjê pos³a. Tylko potê¿-

ne aparaty partyjne mog¹ zapewniæ

uczciwym kandydatom zwyciêstwo

nad hochsztaplerami.

Szczêœliwie, od paŸdziernika
2002, kiedy Polacy wybrali w JOW
2,5 tysi¹ca wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, Polacy maj¹
okazjê sami przetestowaæ wartoœæ
tego rodzaju „argumentów”. Mo¿e-

my naocznie przekonaæ siê czy wy-
brani wójtowie i burmistrzowie to
„kuglarze, hochsztaplerzy i gangste-
rzy”. Jak siê wydaje te wybory w ca-
³oœci obali³y tego rodzaju demago-
giczne wizje. A poniewa¿ w ponad
76% wybory te wygrali kandydaci
bez pomocy, a czêsto wbrew apara-
tom partyjnym, widzimy, ¿e to nie
„potê¿ne aparaty partyjne” pozwalaj¹
uczciwym ludziom pokonaæ hochsz-
taplerów, ale uczciwe, przejrzyste,
jasne, zrozumia³e regu³y wyborcze
i mo¿liwoœæ kontaktu i poznania kan-
dydatów.

5. W JOW partia, która uzyska³a mniej
g³osów poparcia, mo¿e zdobyæ wiêk-
szoœæ mandatów w parlamencie.

Taka sytuacja czasami siê zda-
rza, i tak rzeczywiœcie siê zdarzy³o
np. w Wielkiej Brytanii w wyborach
roku 1951, gdy Partia Pracy uzyska³a
48,8% g³osów poparcia i zdoby³a
295 mandatów, podczas gdy Partia
Konserwatywna uzyska³a 48,0% g³o-
sów i 321 mandatów. Ale jakie to
ma znaczenie i o co tu chodzi? Wy-
bory parlamentarne w tzw. propor-
cjonalnych systemach to jakby pró-
ba „sprawiedliwego podzia³u dóbr”,
w tym wypadku takim dobrem s¹
mandaty parlamentarne. Filozofia
JOW jest zupe³nie inna: tu nie cho-
dzi o mityczn¹ „sprawiedliwoœæ” lecz
o wy³onienie ugrupowania, które
otrzyma mandat do sprawowania
rz¹dów i ponoszenia odpowiedzial-
noœci za te rz¹dy. Poza tym takie
sumowanie frekwencji nie ma tu
wiêkszego znaczenia i o niczym nie
œwiadczy. Jeœli w okrêgu jednoman-
datowym zarejestruje siê tylko jeden
kandydat, wówczas g³osowania siê
nie przeprowadza i ten jedyny kan-
dydat uzyskuje mandat. Taka sytu-
acja zdarza siê niejednokrotnie. Jak
wtedy liczyæ g³osy? Partia X zdoby-
³a dodatkowy mandat, ale frekwen-
cja w tym okrêgu wynios³a zero, bo
g³osowania nie by³o! Widzimy wiêc,
¿e wybory w JOW to coœ ca³kiem
innego ni¿ kolejna modyfikacja prze-
liczników: to jest inna filozofia pañ-
stwa i parlamentu.

Jaros³aw Paczkowski z flag¹ JOW
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14 kwietnia 2004, Gniezno. W œrednio-
wiecznych piwnicach „Restauracja Polska”
w pobli¿u Katedry GnieŸnieñskiej odby³a
siê konferencja prasowa nt. referendum
o JOW. Konferencja zosta³a zorganizowa-
na przez Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Gniezna Roberta Gaw³a. Relacja W³odzi-
mierza Urbañczaka: Na spotkaniu przed-
stawi³em idee JOW, oraz inicjatywê Ru-
chu Obywatelskiego powo³uj¹c¹ Krajowy
Komitet Referendalny. Media reprezento-
wali dziennikarze lokalnej prasy, Radio Mer-
kury i Radio Gniezno, oraz TVP-3 oddzia³
w Poznaniu i gnieŸnieñsk¹ telewizjê ka-
blow¹. S¹dz¹c po ciep³ych komentarzach,
jakimi dziennikarze opatrzyli relacjê z kon-
ferencji, oraz obszernoœci¹ wyemitowane-
go w TVP3 wywiadu, którego wspólnie
z p. Przewodnicz¹cym udzieliliœmy nale¿y
siê spodziewaæ dobrego wyniku w postaci
du¿ej iloœci zebranych podpisów na tym
terenie. Warto zaznaczyæ, ¿e Prezydent
Gniezna jest wœród patronów naszego
Ruchu JOW. Zasiêg TVP3 pokrywa ob-
szar ca³ej Wielkopolski i lubuskie. Telefo-
ny, jakie otrzyma³em z ró¿nych stron,
œwiadcz¹, ¿e informacja dotar³a szeroko.
W spotkaniu bra³ te¿ udzia³ Andrzej  Biele-
rzewski,  radny Rady Miejskiej Poznania.

16 kwietnia 2004, Œrem. Z inicjatywy p. Ta-
deusza  R¹czkiewicza, radnego Rady Miej-
skiej w Œremie, powstaje Œremski Komitet
Referendalny. Wsparcia tej inicjatywie
udzielili: Henryk Litka, burmistrz Dolska,
Leszek Dudziak, burmistrz Ksi¹¿a, Krzysz-
tof £o¿yñski, burmistrz Œremu, Marian Fla-
czyñski, wójt Brodnicy Œremskiej i  Teodor
Stêpa, starosta œremski.

16 kwietnia 2004, Nysa. Powstaje Nyski
Komitet Referendalny. Sk³ad Komitetu, któ-
ry na razie liczy 42 osoby, podajemy ni¿ej.

17 kwietnia 2004, G³ucho³azy. Powstaje
Komitet Referendalny w G³ucho³azach.

Komitet Referendalny
w G³ucho³azach
(Stan na 17 kwietnia 2004 r.)
¯urawski Miros³aw
£ukaszewicz Henryk
Maciejko Adam
£ukaszewska El¿bieta
Œwieca Edward
Kulpa Wies³aw

1. Arczyñski Stanis³aw – radny RM w
Nysie

2. Bednarczyk Stanis³aw – skarbnik gmi-
ny Nysa,

3. Bernaœ Wies³awa – Nysa
4. B³aszczuk Grzegorz – Korfantów,
5. Bucki Leszek – radny RM Nysa
6. Ciosmak Roman – emeryt Nysa
7. Czepiel Stanis³aw – radny RM w Ny-

sie,
8. Hryniuk Artur – student Nysa
9. Hryniuk Henryk – przedsiêbiorca Nysa
10. Jakubiec Edyta – Nysa
11. Jamiñski Ryszard – radny RP Nysa
12. Kanonowicz Jan – radny RM w Nysie
13. Kobylarski Marek – uczeñ LO Nysa
14. Kochanowski Jaros³aw – informatyk

Nysa
15. Konopka Józef – Nysa
16. Kozio³ Dorota – Kubice k. Nysy
17. Kubica Leszek – przedsiêbiorca Kor-

fantów,
18. Kwaœniak Grzegorz – oficer WP Nysa
19. Lizner Mariola – cz³onek Fundacji, Nysa
20. Marecki Krzysztof – przedsiêbiorca

Nysa

Nyski Komitet Referendalny
o Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze

21. Marsza³kowski Jerzy – Nysa
22. Matoga Jolanta – so³tys wsi Regulice k.

Nysy
23. Michoñ Wies³aw – prawnik, radny RM

Nysa
24. Miza Stanis³awa – radna RM w Nysie,
25. Olszewski Andrzej – Nysa
26. Ostrowska-Chomyn Danuta – Nysa
27. Piszczek Zdzis³aw – nauczyciel  Nysa
28. Sanocki Janusz – radny RM w Nysie,
29. Staszków Kazimierz – historyk Nysa
30. Szewczyk Henryk – Nysa
31. Szymoñczyk Ryszard – wyk³adowca

PWSZ w Nysie,
32. Trepeta Renata – Nysa
33. Troœciñski Miko³aj – emeryt Nysa
34. Turoñ Andrzej – Nysa
35. Wajdzik Ryszard – radny RM w Nysie,
36. Wiœniewski Franciszek – emeryt Nysa
37. Wloka Jerzy – przedsiêbiorca budow-

lany G³ucho³azy
38. Wnuk Daniel – student, Sidzina,
39. WoŸniak Barbara – Nysa
40. Wróblewski Jan – Koperniki k. Nysy
41. Zacharska Oleksa – Nysa
42. Zawór Jerzy – Nysa

Ruch Obywatelski na rzecz
Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych stawia sobie tylko
jeden konkretny cel: doprowa-
dziæ do zmiany ordynacji wybor-
czej do Sejmu i wprowadziæ za-
sadê wyboru wszystkich pos³ów
w niewielkich, jednomandato-
wych okrêgach wyborczych.

Ruch nasz nie wi¹¿e tego celu
z ¿adnymi innymi, poniewa¿ wy-
chodzimy z za³o¿enia, ¿e najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ dla w³aœciwego
funkcjonowania pañstwa jest od-
powiedni sposób wy³aniania elity
politycznej, podlegaj¹cej sta³ej
kontroli spo³ecznej. Takie zmini-
malizowanie celów naszego ruchu
spo³ecznego mo¿e siê wydawaæ
zbyt w¹skie i niewystarczaj¹ce.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e propo-
nowane przez nas rozwi¹zanie jest
zaledwie krokiem wstêpnym do
budowy dobrego pañstwa, ale tak-
¿e i z tego, ¿e bez zrobienia tego
kroku nie mamy szansy na zbu-
dowanie Polski na miarê naszych
aspiracji i oczekiwañ.

Dziêki ograniczeniu na-
szych postulatów do jednego,
Ruch nasz tworzy mo¿liwie naj-
szersz¹ p³aszczyznê porozumie-
nia obywateli, bez wzglêdu na
ró¿nice ideowe i zapatrywania na
najwa¿niejsze kwestie spo³eczne
i polityczne. Ruch nasz jest w ten
sposób otwarty dla przedstawicie-
li wszystkich partii i opcji, przy
jednym warunku, ¿e wszystkie te
grupy chc¹ realizowaæ swoje cele
w ramach demokratycznego pañ-
stwa prawa.

Ograniczamy nasze postula-
tu do jednego tak¿e i dlatego, ¿e
jesteœmy przekonani, ¿e propono-
wana przez nas zmiana oznacza
prawdziw¹, mo¿na powiedzieæ
wrêcz rewolucyjn¹ zmianê
wszystkich struktur pañstwowych
i spo³ecznych. Nie bêdzie to tyl-
ko trzêsienie ziemi na scenie po-
litycznej, nie bêdzie tylko wy-
mian¹ jednych ludzi na innych,
ale zmian¹ zasad funkcjonowania
polityków i partii politycznych,
charakteru i struktury tych partii
politycznych. Wprowadzenie pro-
ponowanej przez nas reformy
ustroju pañstwa polskiego bêdzie
pocz¹tkiem jakoœciowej jego
przebudowy we wszystkich dzie-
dzinach. Te konsekwencje ustro-
jowe warto poznaæ i dlatego Ruch
nasz prowadzi o¿ywion¹ dzia³al-
noœæ edukacyjn¹, wyjaœniaj¹c¹,
czego dowodem jest oko³o 50 zor-
ganizowanych do tej pory konfe-
rencji ogólnopolskich na terenie
ca³ego kraju.

Cel Ruchu na rzecz JOW
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Najwa¿niejszym organem demokratycznego pañstwa jest ustanawiaj¹cy prawo Sejm, a najwa¿niej-
szym rozstrzygniêciem ustrojowym jest sposób, w jaki naród wy³ania cz³onków tego organu, a wiêc
ordynacja wyborcza. Od tego, jak jest skonstruowana ta ordynacja zale¿y sk³ad Sejmu, a co za tym
idzie jakoœæ ustanawianego prawa i wy³anianego rz¹du.

Chcemy dla Polski ordynacji na wzór brytyjski:
1. Polska podzielona na 460 JOW, ka¿dy okrêg licz¹cy ok.

62 tysiêcy wyborców.

2. Z ka¿dego okrêgu wybraæ mo¿na tylko jednego pos³a.

3. Wybory w jednej turze: wygrywa ten, kto uzyska³ najwiê-

cej g³osów. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzy-

ga losowanie.

4. Kandydowaæ mo¿e ka¿dy obywatel, który uzyska³ np. 15

podpisów wyborców z tego okrêgu.

5. Kandydat wp³aca kaucjê, np. 2000 z³otych, która jest

zwracana, jeœli potrafi w wyborach zdobyæ wiêcej ni¿

5% g³osów wyborców.

Ordynacja skonstruowana w oparciu o zasadê JOW:

1. Jest jasna, czytelna, zrozumia³a dla wyborców.

2. Wi¹¿e pos³ów z wyborcami z okrêgów, wymusza odpo-

wiedzialnoœæ, pose³ staje siê naprawdê pos³em – s³ug¹

swoich wyborców.

3. Zmienia strukturê partii politycznych, które przestaj¹

byæ scentralizowanymi, biurokratycznymi aparatami,

lecz staj¹ siê partiami obywatelskimi.

4. Tworzy, tak jak o tym mówi Prawo Duvergera, dwu-biegu-

now¹, dwupartyjn¹ scenê polityczn¹. Nie przeszkadza

to wcale istnieniu i zdobywaniu mandatów przez inne

partie polityczne, a nawet indywidualnych, bezpartyj-

nych kandydatów. Zapewnia stabiln¹ scenê polityczn¹

i rz¹d maj¹cy poparcie wiêkszoœci parlamentarnej.

5. Daje wyborcom poczucie, ¿e ich g³osy siê naprawdê

licz¹, ¿e maj¹ wp³yw na rz¹dy i na ¿ycie publiczne.

6. Gwarantuje spe³nienie konstytucyjnych zasad powszech-

noœci, równoœci i bezpoœrednioœci i przywraca nam w pe³-

ni nasze bierne prawo wyborcze.

Ruch Obywatelski na rzecz Jed-

nomandatowych Okrêgów Wyborczych

jest ruchem otwartym i nie ma ¿adnej

formalnej struktury. Nie ma cz³onków i

nie ma zarz¹dów ani szefów. Ka¿dy, kto

widzi i rozumie znaczenie zg³aszanego

przez nas postulatu, mo¿e w dowolnej

chwili do Ruchu do³¹czyæ i zaanga¿o-

waæ siê w jego pracê. Nie potrzebuje do

tego ani ¿adnych pe³nomocnictw, ani

pozwoleñ. Wszystkie akcje Ruchu, kon-

ferencje, zjazdy itp. organizowane s¹

spontanicznie przez ludzi, którzy tak¹

potrzebê dostrzegaj¹ i s¹ gotowi wyko-

naæ konieczn¹ pracê. Tak zosta³o zorga-

nizowanych kilkadziesi¹t dotychczaso-

wych konferencji i wszystkie inne akcje.

Na konferencji Ruchu, która

odby³a siê 17 marca 1997 w Krako-

wie, wybrani zostali czterej Krajowi

Koordynatorzy Ruchu. Byli to: dr

Wojciech B³asiak z D¹browy Górni-

czej, prof. dr hab. Miros³aw Dakowski

z Warszawy, prof. dr hab. Jerzy Przy-

stawa z Wroc³awia i mgr in¿. Janusz

Sanocki z Nysy. Godnoœæ ta jest czy-

sto honorowa i oznacza tylko tyle, ¿e

te osoby zosta³y poproszone przez in-

nych uczestników Ruchu o koordyno-

wanie inicjatyw Ruchu w ró¿nych czêœ-

ciach Polski, na przyk³ad, ¿eby w tym

samym czasie nie odbywa³o siê kilka

konferencji Ruchu na raz. Nie daje ona

¿adnych uprawnieñ ani przywilejów.

Równie¿ siatka biur Ruchu jest

ca³kowicie nieformalna. Biura te pro-

wadz¹ osoby, które zg³osi³y zamiar

i gotowoœæ œwiadczenia pracy na rzecz

Struktura Ruchu
na rzecz JOW

Ruchu w takiej czy innej formie. Siat-

ka ta jest otwarta i ka¿dy mo¿e do niej

do³¹czyæ.

W Ruchu dzia³a powsta³e w Ny-

sie, podczas I Konferencji „Pose³ z ka¿-

dego powiatu” w listopadzie 1999,

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Sys-

temu Wyborczego „Jednomandatowe

Okrêgi Wyborcze”. Stowarzyszenie to

ma te¿ tylko jeden cel: wprowadzenie

JOW w wyborach do Sejmu. Stowarzy-

szenie jest organizacj¹ zarejestrowan¹

w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Jest

to struktura w pewnym sensie s³u¿eb-

na wobec Ruchu, która umo¿liwia po-

siadanie konta bankowego i osobowoœ-

ci prawnej.

Spotkanie we W³oclawku. Samorz¹dowcy z Koœcierzyny –
na pierwszym planie wójt gminy Waldemar Tkaczyk
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1. W dniu 11 marca 2000 r. podczas Walnego
Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia, które odby³o
siê w Warszawie, wybrano Zarz¹d Stowarzyszenia
w sk³adzie: Janusz Sanocki (prezes) Andrzej Cza-
chor (wiceprezes), W³odzimierz Urbañczak (sekre-
tarz), Jerzy Gieysztor (skarbnik), Jerzy Przystawa,
Bohdan Porêba i Jan Pokrywka (cz³onkowie za-
rz¹du).
Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie: Miros³aw Dakow-
ski, Lucyna Zabie³³o i Antoni Kamiñski.

2. W okresie kadencji Stowarzyszenie wspiera-
³o i prowadzi³o akcjê informacyjn¹ zmierzaj¹c¹ do
upowszechnienia idei JOW. I tak:

1. Dzia³acze Stowarzyszenia zorganizowali
34 ogólnopolskie konferencje poœwiêcone
sprawie JOW, w tym, 18 konferencji samo-
rz¹dowych pod has³em „Pose³ z ka¿dego
powiatu” (ponad 8 konferencji na rok). Dwie
konferencje odby³y siê w gmachu Sejmu RP.
Spis konferencji zawiera za³¹cznik.
2. Zorganizowali lub uczestniczyli w 182
spotkaniach w ró¿nych œrodowiskach (45
spotkañ na rok). Rekordzist¹ w organizowa-
niu spotkañ, wyg³aszaniu prelekcji jest prof.
Jerzy Przystawa, który w ci¹gu 4 lat odby³
139 spotkañ. Spotkania organizowali tak¿e
i prelekcje wyg³aszali: Janusz Sanocki (57),
Miros³aw Dakowski, W³odzimierz Urbañ-
czak, Andrzej Bielerzewski, Antoni Kamiñ-
ski, Andrzej Czachor, Marek Ciesielczyk,
Micha³ Drozdek, W³odzimierz Sadowski,
gen. Tadeusz Jauer, Kazimierz G³owacki,
Stefan Grabski i Ryszard Œnie¿ko, Tomasz
Pompowski i Anna Niedzia³kowska, Jan Po-
krywka, Jan Zwijacz, Jerzy Gieysztor, Kazi-
mierz Hellebrandt, Tomasz KaŸmierski, Ma-
rek Zagajewski, Pawe³ Nakonieczny, Woj-
tek KaŸmierczak, Piotr Dymiñski, Artur Sa-
jak, Artur Sroka, Jan Staniek, £ukasz Mazur,
Agnieszka Bury, Bogdan Pilarski, Adam Ple-
sniar, Dorota Kubicka, Krzysztof i Piotr Ba-
binaetz, Andrzej Zybertowicz, Marian Jur-
czyk, Miros³aw Symanowicz, Waldemar Tka-
czyk, Jan Jagielski, Adam Wolak, Micha³ Za-
leski i W³adys³aw Skrzypek.
3. W prasie o ró¿nym odnotowaliœmy 170
artyku³ów opublikowanych przez dzia³aczy
Ruchu i Stowarzyszenia (42 artyku³y na rok).

Prof. Jerzy Przystawa wyg³osi³ w Katolickim
Radio Rodzina ok. 100 felietonów na temat
JOW. Artyku³y w „Rzeczpospolitej” i w in-
nych czasopismach publikowali, a tak¿e
w inny sposób popularyzowali ideê JOW:
prof. Antoni Kaminski, prof. Jerzy Przysta-
wa, prof. Tomasz KaŸmierski prof. Andrzej
Czachor, prof. Micha³ Mierzejewski, Mariusz
Wis, Wojciech B³asiak, Janusz Sanocki, prof.
Miros³aw Dakowski, Jerzy Gieysztor, Julia
Pitera, Krzysztof Ciesielski, Dariusz Hybel,
Barbara Bubula, Rafa³ Ziemkiewicz, Andrzej
Sadowski, Krzysztof Szmid. Publicznie na fo-
rum zwo³anego przez Prezydenta Kwaœniew-
skiego spotkania ekspertów o wprowadze-
nie JOW zaapelowa³a prof. Jadwiga Stanisz-
kis – od lat zwi¹zana z Ruchem na rzecz JOW.
Ponadto odnotowaliœmy pro-jowowskie wy-
powiedzi Stefana Bratkowskiego, Micha³a
Rosalaka, Jacka £êskiego, Szczepana ¯ary-
na, Krzysztofa Czabañskiego, Micha³a Ku-
leszy, Janusza Rolickiego, Kai Bogomilskiej
a tak¿e publicystów „Wprost” Doroty Ma-
ciei i Jaros³awa Gajewskiego.
4. Odby³y siê 33 akcje uliczne.
5. Zapad³o z naszej inicjatywy 37 uchwa³ sa-
morz¹dów terytorialnych i zawodowych.
6. Zespó³ pod kierunkiem prof. Andrzeja
Czachora opracowa³ projekt ustawy „Ordy-
nacja wyborcza” i wniesiono inicjatywê usta-
wodawcz¹ w tym zakresie.
7. Odby³y siê dwa Walne zebrania Cz³onków
Stowarzyszenia
8. Wydaliœmy 18 numerów Biuletynu Infor-
macyjnego Ruchu ka¿dy w nak³adzie ok. 500
egz. Redakcj¹ biuletynu, dokumentowaniem
wydarzeñ w ruchu JOW zajmuje siê ofiarnie
uczestnicz¹ca w ka¿dej prawie konferencji
i spotkaniu Agnieszka Przystawa oraz Romu-
ald Lazarowicz
9. W okresie „I Marszu na Warszawê” wy-
daliœmy i rozprowadzili ponad 150 tys. ulo-
tek, z czego ponad 100 tys. rozprowadziliœmy.

3. W dniu 15 marca 2003 r. dziennik „Rzecz-
pospolita” zamieœci³ apel skierowany do Prezydenta
RP podpisany przez 72 intelektualistów domaga-
j¹cych siê wprowadzenia JOW. Wœród nich byli
prof. Jerzy Przystawa, Antoni Kaminski i Witold

Sprawozdanie z 4 lat dzia³alnoœci Stowarzyszenia na rzecz Zmiany
systemu wyborczego „Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze”

Od 11 marca 2000 r. do 24 kwietnia 2004 r.
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Kie¿un. Po wydrukowaniu „Apelu” do redakcji na-
p³ynê³o ca³y szereg listów popieraj¹cych wprowa-
dzenie JOW. Jednak redakcja, która w widoczny
sposób u¿y³a postulatu JOW instrumentalnie, tak
nagle jak nag³oœni³a, tak wyciszy³a temat JOW.

4. W lecie 2003 r. Ruch zorganizowa³ imprezê
pn. „Marsz na Warszawê”. Wziê³o w niej udzia³
ponad 70 osób, które w dniach od 29.06.2003 do
5.07.2003 na trasie Czêstochowa – Radomsko –
Kamieñsk – Be³chatów – Piotrków Tryb. – Toma-
szów Maz. – Skierniewice – ¯yrardów – Grodzisk
Maz. – Milanówek – Pruszków – O¿arów – War-
szawa prowadzili akcje uliczne, spotkania z miesz-
kañcami i akcje ulotkowe informuj¹ce o JOW.
Marsz zakoñczy³ siê manifestacj¹ uliczn¹ i konfe-
rencj¹ na Uniwersytecie Warszawskim.

Zorganizowanie Marszu by³o mo¿liwe dziêki
sponsorom, którzy na konto Stowarzyszenia wp³a-
cili ponad 15 tys. z³.

5. Na szczególna uwagê zas³uguje zorganizo-
wanie siê w ramach Ruchu JOW przy wsparciu Sto-
warzyszenia licz¹cej siê grupy m³odzie¿y akade-
mickiej z takich oœrodków jak Szczecin, Wroc³aw,
Kraków, Nysa. M³odzi woJOWnicy zorganizowali
ju¿ kilka bardzo interesuj¹cych konferencji, uczest-
niczyli bardzo intensywnie w „Marszu na Warsza-
wê”, a tak¿e zorganizowali udany happening ulicz-
ny we Wroc³awiu w grudniu 2003 r.

6. Po bezpoœrednich wyborach wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast Ruch JOWpozyska³ w
osobach wybranych w ten sposób samorz¹dowców
bardzo zaanga¿owanych zwolenników. Poparcie
samorz¹dowców bardzo wyraŸnie towarzyszy³o
nam w czasie „Marszu na Warszawê”. Natomiast
na prze³omie roku 2003/2004 uwidoczni³o siê w
postaci rozrostu listy Samorz¹dowych Patronów
Ruchu JOW (patrz: za³¹cznik) oraz uchwa³ szere-
gu samorz¹dów domagaj¹cych siê wprowadzenia
JOW. Efektem rosn¹cego poparcia œrodowiska sa-
morz¹dowego dla JOW sta³y siê konferencje w
Toruniu oraz we W³oc³awku w dniu 27 marca, pod-
czas tej ostatniej zawi¹zano Krajowy Komitet Re-
ferendalny o JOW i rozpoczêto przygotowanie do
zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum.

7. W roku 2003 uda³o siê – dziêki pracy Toma-
sza Pompowskiego oraz Adriana Jaszewskiego uru-
chomiæ stronê internetow¹ Ruchu: www.jow.pl.
Strona stanowi wa¿ne Ÿród³o informacji o Ruchu
i podejmowanych przez nas dzia³aniach. Prawie
wszystkie teksty naszych autorów o JOW ukazuj¹

siê natychmiast na stronie redagowanej przez p.
Krzysztofa Pawlaka www.mazowsze.k-raj.com.pl
Teksty prof. Jerzego Przystawy regularnie zamiesz-
czane s¹ na stronie Katolickiego Radia Rodzina
www.radiorodzina.wroc.pl oraz torontoñskiego
pisma www.nowykurier.com

Wiele relacji o JOW pióra Tomasza Siechnie-
wicza – zamieszcza tak¿e miesiêcznik „Politycy”
pod redakcj¹ Jaros³awa Molgi. Dziêki serdeczniej
wspó³pracy z Zarz¹dem Ogólnopolskiego Zawi¹z-
ku Zawodowego Lekarzy, przede wszystkim Pre-
zesa dra Krzysztofa Bukiela i Jego zastêpcy dra
Ryszarda Kijaka, artyku³y o JOW ukazywa³y siê
w ka¿dym numerze miesiêcznika „Lekarz Polski”.

Artykuly o tematyce JOW prezentowane s¹
te¿ w ka¿dym numerze miesiêcznika „Opcja na
Prawo”.

8. Dzia³ania ruchu JOW i Stowarzyszenia da³y
efekt w postaci upowszechnienia wiedzy o tym
zagadnieniu, nawet w Sejmie RP. Kryzys naczel-
nego organu w³adzy, jakim jest Sejm, powodowa-
ny obecnym, wadliwym sposobem wybierania po-
s³ów, doprowadzi³ do prób oswojenia JOW przez
„klasê polityczn¹”. Jedn¹ z takich prób jest zg³o-
szenie projektu tzw. ordynacji mieszanej przez par-
tiê Braci Kaczyñskich – „PiS. Debata nad tym pro-
jektem odby³a siê w Sejmie w dniu 9 stycznia 2004
i ¿adna ze stacji telewizyjnych nie zamieœci³a
w programach informacyjnych nawet skromnej
wzmianki o tym fakcie.

Innym sposobem na zmarginalizowanie po-
stulatu jest zg³oszony przez Prezydenta RP A. Kwaœ-
niewskiego projekt wprowadzenia JOW w wybo-
rach do Senatu. Senat jak wiadomo ma drugorzêdn¹
rolê w stosunku do Sejmu, a wprowadzenie JOW
ma stanowiæ argument, ¿e tego typu system wy-
borczy nie powoduje ¿adnych istotnych zmian
w funkcjonowaniu pañstwa. A zatem nie warto go
wprowadzaæ w wyborach do Sejmu.

Próby te, oraz towarzysz¹ca im dyskusja na
forum parlamentu œwiadcz¹ jednak o tym, ze na-
sza wieloletnia praca zaczyna dawaæ efekty. Klasa
polityczna dzia³aj¹c we w³asnym, egoistycznym
interesie próbuje przej¹æ kontrole nad spraw¹ JOW.
Jednak w ten sposób paradoksalnie upowszechnia
ideê i pomaga nam, mimo woli w osi¹gniêciu celu
jakim jest gruntowna zmiana systemu wyborcze-
go, usuniêcie wady ustrojowej blokuj¹cej rozwój
Polski – obecnego partyjnego systemu wyborów.
W cztery lata po za³o¿eniu Stowarzyszenia, po
wykonaniu ogromnej pracy, jesteœmy bli¿ej zwy-
ciêstwa, bli¿ej Polski normalnej i prawdziwie de-
mokratycznej.      Janusz Sanocki

�
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Za³¹cznik I
Spis konferencji Ruchu od za³o¿enia Stowarzysze-

nia, podczas I Konferencji Samorz¹dowej „Pose³

z ka¿dego powiatu” w Nysie 13-14.11.1999 r.

(org. Janusz Sanocki)

17. XIII Konferencja – II Walne Zebranie Cz³on-
ków Stowarzyszenia JOW – Wroc³aw – 2.03.
2002 – org. Jerzy Przystawa;

18. XIV Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿-
dego powiatu” – Warszawa – Sejm – 16.03.2002
– org. Micha³ Drozdek, Maciej P³a¿yñski;

19. Ogólnopolski Kongres Protestu – Nysa 25.05.
2002 – org. J.Sanocki;

20. XV Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” Ciechocinek – 23-24.11.2002 –
org. Tomasz Pompowski, Anna Niedzia³kow-
ska;

21. XVI Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿-
dego powiatu” – Bielsko-Bia³a – 15-16.03.2003 r.
– org. Adam Wolak;

22. XVII Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿-
dego powiatu” – Szczecin – 27.04.2003 r. –
org. Marian Jurczyk, W³.Sadowski;

23. Konferencja „Ordynacja dla Polski” – Kraków
„Ignatianum – 4.05.2003 – org. Pos. Andrzej
Czerwiñski;

24. Konferencja studencka: „Po co nam JOW?” –
Politechnika Wroc³awska – org. Wojciech KaŸ-
mierczak, Pawe³ Malaga, Pawe³ Adamowicz;

25. Konferencja „O Jednomandatowe Okrêgi Wy-
borcze” – Uniwersytet Warszawski – 5.07.2003
– org. Jerzy Przystawa, Antoni Kamiñski, An-
drzej Czachor;

26. I Ogólnopolski Kongres Antykorupcyjny –
Toruñ 4.10.2003 – org. Grzegorz Górski;

27. Konferencja samorz¹dowa „JOW” – Siedlce –
8.11.2003 – org. Miros³aw Symanowicz;

28. Konferencja samorz¹dowa „JOW” – 28.11.
2003 – org. Waldemar Tkaczyk;

29. Konferencja „Samorz¹d – wyzwania lokalne
i globalne” – Kielce 20.12.2003 – org. Jan Ja-
gielski;

30. Konferencja studencka – „O co chodzi w JOW?”
– Politechnika Wroc³awska 20.12.2003 – org.
W. KaŸmierczak, P. Malaga, P. Adamowicz;

31. XVIII – Konferencja samorz¹dowa „Pose³
z ka¿dego powiatu” – Toruñ – 24.01.2004 –
org. Micha³ Zaleski;

32. Konferencja naukowa nt. systemów wybor-
czych – Kielce 17.03.2004 – org. Jan Jagiel-
ski;

33. Zjazd za³o¿ycielski Krajowego Komitetu Refe-
rendalnego o JOW – W³oc³awek – 27.03.2004
r. – org. W³adys³aw Skrzypek;

34. Konferencja „System wyborczy – gospodarka
– samorz¹d” – Nysa – 24.04.2004 – org. Ja-
nusz Sanocki.

1. Konferencja na Uniwersytecie Opolskim –
12.04.2000 r. – org. Pawe³ Nakonieczny;

2. II Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿dego
powiatu” – K³odzko – 13/14.05.2000 r. org.:
Jan Pokrywka, Jan Zwijacz;

3. III Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Poznañ – 16.06.2000 r. – org.
W³odzimierz Urbañczak;

4. IV Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Nysa 22-23.09.2000 r. – org.
J. Sanocki;

5. V Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿dego
powiatu” – Ciechocinek – 18.11.2000 r. – org.
Tomasz Pompowski, Anna Niedzia³kowska;

6. Konferencja studencka – Politechnika Wroc³aw-
ska – 13.12.2000 r. – org. Wojciech Ka¿mier-
czak;

7. Konferencja nt. JOW – Szczecin – 13.01.2001
– org. Marian Jurczyk;

8. VI Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Kraków – 20.01.2001 org. Ka-
zimierz G³owacki, Barbara Bubula;

9. VII Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Szczecin – 17.02.2001 – org.
W³odzimierz Sadowski;

10. VIII Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿-
dego powiatu” – Tarnów – 24-25.02.2001 – org.
Marek Ciesielczyk;

11.  IX Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Warszawa – Sejm – 17.03.2001
– org. Micha³ Drozdek i Maciej P³a¿yñski;

12. X Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿dego
powiatu” – Gdañsk – 7.04.2001 – org. Stefan
Grabski, Ryszard Œnie¿ko;

13. Ogólnopolska konferencja socjologiczna – Uni-
wersytet Toruñski – 24-25.05.2001 – org. An-
drzej Zybertowicz;

14. XI Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Bia³ystok – 9.06.2001 – org. Ry-
szard Kijak;

15. III Miêdzynarodowe Sympozjum Falzmannow-
skie – Nysa 6-8.07.2001 – org. Janusz Sanoc-
ki, Jerzy Przystawa;

16. XII Konferencja samorz¹dowa „Pose³ z ka¿de-
go powiatu” – Poznañ – 17.11.2001 r. – org.
W³odzimierz Urbañczak;
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Za³¹cznik II
Lista Honorowych Samorz¹dowych Patronów

JOW (4 kwietnia 2004)

38. Miros³aw Kukliñski, prezydent m. Tomaszo-
wa Mazowieckiego;

39. Hubert Kurza³, burmistrz m. Leœnicy w pow.
strzeleckim;

40. Roman Lipski, burmistrz m. K³odzka;
41. Wojciech Lubawski, prezydent m. Kielc;
42. Adam Marciniak, wójt gm. Cz³uchowa w pow.

cz³uchowskim;
43. Waldemar Matusewicz, prezydent m. Piotrkowa

Trybunalskiego;
44. Tadeusz Mikulski, burmistrz m. Garwolina
45. Marek Mrozowski, burmistrz m. Czeladzi;
46. Antoni Nawrocki, Burmistrz m. Solca Kujaw-

skiego;
47. S³awomir Pajor, prezydent m. Stargardu Szcze-

ciñskiego;
48. Kazimierz Pa³asz, Prezydent m. Konina;
49. Franciszek PaŸdziernik, Burmistrz m. O³awy;
50. Janusz Pêcherz, prezydent m. Kalisza;
51. Mieczys³aw P³aczek, wójt gm. Bobowa w pow.

starogardzkim;
52. Piotr Przytocki, prezydent m. Krosna;
53. Bo¿ena Ronowicz, prezydent m. Zielonej Góry;
54. W³adys³aw Skrzypek, prezydent m. W³oc³awka;
55. Jerzy S³owiñski, prezydent m. Radomska;
56. Marian Smutkiewicz, burmistrz m. Nysy;
57. Sylwester Sokolnicki, burmistrz m. Serocka;
58. Kazimierz Stachurski, burmistrz m. O¿arowa

Mazowieckiego;
59. Andrzej Stania, prezydent m. Rudy Œl¹skiej;
60. Miros³aw Symanowicz, prezydent m. Siedlec;
61. Wojciech Szczurek, prezydent m. Gdyni;
62. Edward Szupryczyñski, burmistrz m. G³ucho³az;
63. Roman Tasarz, burmistrz m. Golubia-Dobrzy-

nia;
64. Waldemar Tkaczyk, wójt gm. Koœcierzyny

w pow. koœcierskim;
65. Zbigniew Walczak, wójt gm. Gniewina w pow.

wejherowskim;
66. Stanis³aw Wicki, burmistrz m. Redy;
67. Jan Wilk, Burmistrz m. Malborka;
68. Andrzej Wiœniewski, prezydent m. Grudzi¹dza;
69. Jerzy Wysocki, burmistrz m. Milanówka;
70. Micha³ Zaleski, prezydent m. Torunia;
71. Marcin Zamoyski, prezydent m. Zamoœcia;
72. Ireneusz ¯urawski, burmistrz m Z³otoryi.

Uwaga:
Lista obejmuje wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast, którzy zgodzili siê obj¹æ patronat nad Ru-

chem Obywatelskim na rzecz JOW

1. Stanis³aw Adamczyk, wójt gm. Linii w pow.
wejherowskim;

2. Rados³aw Baran, prezydent m. Bêdzina;
3. Grzegorz Benedykciñski, burmistrz m. Grodzis-

ka Mazowieckiego;
4. Pawe³ Bielinowicz, Burmistrz Miasta Szczytna
5. Ryszard Bodziacki, Burmistrz Miasta S³ubic
6. Ryszard Bogusz, prezydent m. Skierniewic;
7. S³awomir Bykowski, burmistrz m. Radziejowa
8. Stanis³aw Chalimoniuk, burmistrz m. Niemod-

lina;
9. Henryk Chromik, wójt gm. Bierawy;
10. Marek Chrzanowski, prezydent m. Be³chatowa;
11. Jan Chwiêdacz, burmistrz m. Imielina;
12. Krzysztof Cio³kiewicz, prezydent m. ¯yrardowa;
13. Waldemar Czaja, wójt gm. Zêbowic w pow.

oleskim;
14. Jerzy Czerwiñski, Burmistrz m. Che³m¿y
15. Zdzis³aw Czucha, burmistrz m. Koœcierzyny;
16. Wac³aw Derlicki, burmistrz m. Brodnicy;
17. Konstanty Dombrowicz, prezydent m. Byd-

goszczy;
18. Jaromir Dziel, Prezydent m. Gniezna;
19. Marian Dziêcio³, burmistrz m. £ochowa;
20. Jan Dziubiñski, prezydent m. Tarnobrzega;
21. Krzysztof Fabianowski, burmistrz m. Strzelc

Opolskich;
22. Edward Flak, burmistrz m. Olesna;
23. Wojciech G¹siewski, wójt gm. P³oniaw-Bramury

w pow. makowskim;
24. Janusz Grobel, prezydent m. Pu³aw;
25. Zbigniew Grzesiak, Burmistrz Miasta Miñska

Maz.;
26. Wojciech Jagie³³owicz, wójt gm. Lubszy w pow.

brzeskim;
27. Marian Jurczyk, prezydent m. Szczecina;
28. Kazimierz Jurkowski, burmistrz m. G³ubczyc;
29. Tomasz Ka³u¿ny, burmistrz m. Wrzeœni;
30. Jerzy Kepka, wójt gm. Wejherowa;
31. Jaros³aw Kielar, burmistrz m. Kluczborka;
32. Lidia Kontny, burmistrz m. Dobrodzienia;
33. Marek Kopel, prezydent m. Chorzowa;
34. Bogdan Koszuta, burmistrz m. W¹brzeŸna;
35. Henryk Koz³owski, wójt gm. Czerwonki

w pow. makowskim;
36. Andrzej Krzysztofiak, burmistrz m. Kwidzyna;
37. Krzysztof Kuchczyñski, burmistrz m. Namy-

s³owa;
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Krajowy Komitet Referendalny

o JOW w Wyborach do Sejmu RP
1. Adam Abramowicz, prezes ko³a Fun-

dacji „Pro Veritate”, Bia³a Podlaska
2. Lila Badurska, Biuro Ruchu JOW, Gdañsk
3. Hieronim Bartkowiak, politolog, Œrem
4. Jerzy Bartkowiak, burmistrz m. Koœ-

ciana
5. Wies³aw Bary³a, wicestarosta Powia-

tu Koœcierskiego
6. Waldemar Bator, P³ock,
7. Bogna Bender-Motyka, zarz¹d Towa-

rzystwa Promocji Lubelszczyzny, Lublin
8. Grzegorz Benedykciñski, burmistrz m.

Grodziska Mazowieckiego
9. Pawe³ Betkier, Urz¹d Miasta W³oc³awka
10. Andrzej Bielerzewski, radny Rady

Miejskiej Poznania
11. Pawe³ Bielinowicz, burmistrz m. Szczytna
12. Wojciech B³asiak, dr, socjolog, nauczy-

ciel akademicki UŒ, D¹browa Górnicza
13. Ryszard Bogusz, prezydent m. Skier-

niewic
14. Leszek Borkowski, Siedlce
15. Igor Brudnowski, student politologii,

Uniwersytet Szczeciñski
16. Mi³osz Bubnow, W³oc³awek
17. Krzysztof Bukiel, lekarz, przewodni-

cz¹cy Zarz¹du Krajowego OZZL
18. Agnieszka Bury, Nysa
19. S³awomir Bykowski, burmistrz m. Ra-

dziejowa
20. Katarzyna Ceg³owska, Poznañ
21. Krzysztof Cena, prof. dr hab., biofizyk,

Kardinya, Australia
22. Stanis³aw Chalimoniuk, burmistrz m.

Niemodlina
23. Krystyna Chmieleñska, dr, chemik, na-

uczyciel akademicki UWr, Wroc³aw
24. Andrzej Chmielewski, dyrektor Biura

Prasowego UM W³oc³awka
25. Krzysztof Charszla,
26. Ryszard Chodynicki, dr, pose³ na Sejm

III RP, Toruñ
27. Piotr Chrabak, student Uniwersytetu

Szczeciñskiego, Szczecin
28. Antoni Chrzonstowski, zastêpca pre-

zydenta m. Lublina, Lublin
29. Jan Chwiêdacz, burmistrz m. Imielina
30. Jolanta Cicha, Uniwersytet Zielonogór-

ski, Zielona Góra
31. Gracjan Cimek, student, Gdañsk
32. Grzegorz Chrzan, starosta Powiatu

Koœcierskiego, Koœcierzyna
33. Andrzej Czachor, prof. dr hab., fizyk,

IEA, Warszawa
34. Wojciech Czech, Stowarzyszenie „Rzecz

Pospolita”, Katowice
35. Ignacy Cze¿yk, radny Sejmiku Woje-

wództwa Lubelskiego, Pu³awy
36. Zdzis³aw Czucha, burmistrz m. Koœ-

cierzyny
37. Miros³aw Dakowski, prof. dr hab., fi-

zyk, Akademia Podlaska, Warszawa
38. Bronis³aw Derlicki, burmistrz Brodnicy

39. Przemys³aw Drapikowski, student Uni-
wersytetu Szczeciñskiego, Szczecin

40. Micha³ Drozdek, prezes Instytutu im.
Ignacego Paderewskiego, red. nacz.
„Znaków Nowych Czasów”, Warszawa

41. Marian Dziêcio³, burmistrz m. £ochowa
42. Dorota Dziêgelewska, zastêpca prezy-

denta m. W³oc³awka
43. Jan Dziubiñski, prezydent m. Tarno-

brzega
44. Krzysztof Fabianowski, burmistrz m.

Strzelec Opolskich
45. Izabela Falzmann, fizyk, nauczyciel,

Warszawa
46. Edward Fortuniak, przedsiêbiorca, W³o-

c³awek
47. Piotr Fr¹czek, filozof, Lublin
48. Maciej Gabrysiak, W³oc³awek
49. Janusz Gajek, przew. Komitetu Protes-

tacyjnego Stoczni Szczeciñskiej
50. Robert Gawe³, przewodnicz¹cy Rady

Miasta Poznania
51. Mariola Gaw³owska, radna RM W³o-

c³awka
52. Wojciech G¹siewski, wójt gm. P³onia-

wy-Bramury
53. Jerzy Gieysztor, przedsiêbiorca, Wroc³aw
54. Janusz Gil, burmistrz m. Po³añca
55. Kazimierz G³owacki, dr in¿., Stowa-

rzyszenie „Samorz¹dny Kraków”
56. Marek Golasiñski, przewodnicz¹cy

Rady Gminy Brzeœcia Kujawskiego
57. Eugeniusz Go³embiewski, burmistrz

m. Kowala
58. Stefan Grabski, przedsiêbiorca, Gdañsk
59. Henryk Grabias, mgr in¿. elektrome-

chaniki, Zegrze
60. W³odzimierz Graff, sekretarz gm. Koœ-

cierzyny
61. Janusz Grobel, prezydent m. Pu³aw
62. Robert Grochowski, student Uniwer-

sytetu Szczeciñskiego, Szczecin
63. Jerzy Holzer, prof. dr hab., historyk,

PAN, Warszawa
64. Zdzis³aw Ilski, dr, politolog, PWr,

Wroc³aw
65. Jerzy Iranek-Osmecki, historyk, dzien-

nikarz, Monachium
66. Jerzy Irsak, prezes Stowarzyszenia

Kupców i Przedsiêbiorców „Ul. Ru-
sa³ka” w Lublinie, Œwidnik k. Lublina

67. Tadeusz Jauer, dr, gen. dyw. w st. sp.,
Warszawa

68. Danusia Jagielska, Kielce
69. Jan Jagielski, prezes zarz¹du Radia

Fama, Kielce
70. S³awomir Janicki, dr matematyki, radny

RM Lublina, Lublin
71. Roman Janowski, Warszawa,
72. Edward Jarosiewicz, radny gm. Koœ-

cierzyny
73. Marek Jaskulski, W³oc³awek
74. El¿bieta Jastrzêbska, O¿arów Maz.

75. Adrian Jaszewski, dr, chemik, nauczy-
ciel akademicki, UWr, Wroc³aw

76. Alina Jaworska-Matylla, dyrektor gim-
nazjum, Poznañ

77. Ryszard Jêdrzejczak, rzemieœlnik, Gdañsk
78. Jerzy Jêdrzejewski, Krajowe Forum

Samorz¹dowe, Bydgoszcz
79. Marian Jurczyk, prezydent m. Szczecina
80. Kazimierz Kaca, wójt g. Chocenia
81. Antoni Kamiñski, prof. dr hab., Instytut

Studiów Politycznych PAN, Warszawa
82. Witold Karczewski, prof. dr hab.,

neurofizjolog, cz³. rzecz. PAN, War-
szawa

83. Marcin Kasierski, biuro Zarz¹du Kra-
jowego OZZL

84. W³odzimierz Kasierski, wiceprzewod-
nicz¹cy OZZL

85. Pawe³ Kawarski, prawnik, Warszawa
86. Wojciech KaŸmierczak, student PWr,

Wroc³aw
87. Tomasz J. KaŸmierski, prof. elektro-

niki, Uniwersytet w Southampton,
Wielka Brytania

88. Jaros³aw Kielar, burmistrz m. Klucz-
borka

89. Witold Kie¿un, prof. dr hab., Wy¿sza
Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dza-
nia im. T. KoŸmiñskiego, Warszawa

90. Ryszard Kijak, wiceprzewodnicz¹cy
OZZL, lekarz, Bia³ystok

91. Edward Klimczak, doc., jêzykoznaw-
ca, nauczyciel akademicki, FU Berlin

92. Jacek Kmieciak, przedstawiciel staro-
stwa powiatowego, Koœcierzyna

93. Bogdan Knop, matematyk, przedsiê-
biorca, Czêstochowa

94. Andrzej Ko³odziej, OZZL
95. Ewa Koñczyñska, radna powiatu W³o-

c³awskiego
96. Marek Kopel, prezydent m. Chorzowa
97. Bogdan Koszuta, burmistrz m. W¹-

brzeŸna
98. Jacek Kowalewski, radny m. Lubrañca
99. Henryk Koz³owski, wójt gm. Czerwonki
100. Henryk Kreuz, P³ock
101. Wojciech Krêglewski, przedsiêbiorca,

radny m. Poznania
102. Edward Krukowski, in¿ynier budow-

nictwa, Kielce
103. Zdzis³aw Krzy¿anowski, W³oc³awek
104. Arkadiusz Kubalewski, sekretarz gmi-

ny Cz³uchowa, Cz³uchów
105. Micha³ Kugler, student Uniwersytetu

Szczeciñskiego, Szczecin
106. Miros³aw Kukliñski, prezydent m. To-

maszowa Mazowieckiego
107. Henryk Kula, Wroc³aw,
108. Wojciech Kulesza, lekarz stomatolog,

radny Powiatu Wa³eckiego, Poznañ
109. Barbara Kurzawa, Gdañsk
110. Waldemar Kurzawa, W³oc³awek
111. Helena Lazarowicz, ksiêgarz, Wroc³aw
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112. Romuald Lazarowicz, redaktor nacz.
„Opcji na Prawo”, Wroc³aw

113. Barbara Libera, nauczyciel, Gdañsk
114. Roman Likus, adwokat, Wroc³aw
115. Dariusz Lipiñski, Uniwersytet im.

A. Mickiewicza, Poznañ
116. Roman Lipski, burmistrz m. K³odzka
117. Wojciech Lubawski, prezydent m. Kielc
118. Pawe³ £¹czkowski, vice premier w rz¹-

dzie Hanny Suchockiej, Poznañ
119. Ryszard Machnowski, naczelnik UM

W³oc³awka
120. Andrzej Madej, ekonomista, przedsiê-

biorca, Kraków
121. Pawe³ Malaga, student PWr, Wroc³aw
122. Jerzy Malik, burmistrz m. Skoczowa
123. Adam Marciniak, wójt g. Cz³uchowa
124. Sebastian Markiewicz, student Uni-

wersytetu Szczeciñskiego, Szczecin
125. Gabriela Mas³owska, pose³ na Sejm

IV kadencji, Lublin
126. Józef Materla, przedsiêbiorca, Katowice
127. Aleksander Matwiejszyn, Stowarzy-

szenie „Rzecz Pospolita”, Katowice
128. Zofia Mechliñska, nauczycielka, Gdañsk
129. Tomasz Mianowicz, historyk, dzien-

nikarz, Monachium
130. Micha³ Mierzejewski, prof. dr hab.

geolog, UWr, Wroc³aw
131. Monika Milczarek, nauczyciel akade-

micki, W³oc³awek
132. Wies³awa Milczarek, przewodnicz¹ca

Demokratycznej Unii Kobiet, W³oc³awek
133. Tadeusz Mikulski, burmistrz m. Gar-

wolina
134. Jaros³aw Molga, red. nacz. miesiêcz-

nika „Politycy”, Warszawa
135. Antoni Nawrocki, burmistrz m. Solca

Kujawskego
136. Janusz Niewiarowski, wójt gm. Lipusz
137. Anna Nowak
138. Tomasz Olach, radny Powiatu W³o-

c³awskiego
139. Piotr Olejarz, radca prawny, Warszawa
140. Józef Orze³, dr, filozof, Warszawa
141. Jaros³aw Paczkowski, aktor, Wroc³aw
142. Kazimierz Pa³asz, prezydent m. Konina
143. Benedykt Partyka, prezes Krajowego

Forum Samorz¹dowego, Bydgoszcz
144. £ukasz Pasiowiec, kierowca, Szczecin
145. Krzysztof Pawlak, dziennikarz, War-

szawa
146. Franciszek PaŸdziernik, burmistrz m.

O³awy
147. Cecylia Pejas, W³oc³awek
148. Lidia Piechocka-Witczak, Urz¹d Miasta

W³oc³awka
149. Piotr Piekart, student Uniwersytetu Szcze-

ciñskiego, Szczecin
150. Bohdan Pilarski, muzykolog, Krupka

k. Boles³awca
151. Roman Pniewski, wiceprzewodnicz¹-

cy Komitetu Protestacyjnego Stoczni
Szczeciñskiej

152. Jan Pokrywka, lekarz, K³odzko
153. Andrzej Porawski, dyrektor Zwi¹zku

Miast Polskich, radny m. Poznania
154. Roman Przybylak, radny Powiatu Kut-

nowskiego
155. Agnieszka Przystawa, art. malarz,

Wroc³aw
156. Czes³aw Przystawa, przedsiêbiorca,

Wroc³aw

157. Jerzy Przystawa, prof. dr hab., fizyk,
UWr, Wroc³aw

158. Teresa Rabska, prof. prawa Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza, Poznañ

159. Tadeusz R¹czkiewicz, zastêpca naczel-
nika Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
Rolnictwa i Leœnictwa, Starostwo Po-
wiatowe, Œrem

160. Tomasz Sadowski, prezes Fundacji
„Barka”, Poznañ

161. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab.,
historyk, cz³. rzecz. PAN, Warszawa

162. Janusz Sanocki, radny RM Nysy, pre-
zes Stowarzyszenia JOW, Nysa

163. Barbara Sarapuk, informatyk, Krajo-
we Biuro Ruchu JOW, Wroc³aw

164. Romuald Schild, prof. dr hab., histo-
ryk, cz³. koresp. PAN, Warszawa

165. Jan Schwarz
166. Tomasz Siechniewicz, dziennikarz

miesiêcznika „Politycy”, Warszawa
167. Stanis³aw Sierszeñ, Kielce
168. W³adys³aw Skrzypek, prezydent m.

W³oc³awka
169. Cezary S³owikowski, informatyk, Lublin
170. Tomasz Smolarz, zastêpca burmistrza

Dier¿oniowa
171. Piotr Smoter, student PWSZ, Nysa
172. Marian Smutkiewicz, burmistrz m. Nysy
173. Waldemar Socha, prezydent m. ¯or
174. Sylwester Sokolnicki, burmistrz m.

Serocka
175. Piotr Sowzdargo, przedsiêbiorca, Wroc³aw
176. Kazimierz Stachurski, burmistrz m.

O¿arowa Maz.
177. Zbigniew Sycz, Rzeszów
178. Miros³aw Symanowicz, prezydent m.

Siedlec
179. Zbigniew Szandar, prezydent m. Sie-

mianowic Œl¹skich
180. Wojciech Œledziñski, red. nacz. „Do-

brego ¯ycia”, Otmuchów
181. Waldemar Tkaczyk, wójt gm. Koœcie-

rzyny
182. Piotr Toczek, Starostwo Powiatu Koœ-

cierskiego, Koœcierzyna
183. Piotr Tomczak, Fundacja „Nowy

Staw”, Lublin
184. Mieczys³aw Trafis, burmistrz m. Sieraków
185. £ukasz Turski, prof. dr hab., fizyk,

CFT PAN, Warszawa

186. Zbigniew Tyszko, polonista, redaktor
„Kroniki Polaków w Norwegii”, Oslo,
Norwegia

187. W³odzimierz Urbañczak, przedsiêbiorca,
Poznañ

188. Maciej Wajer, dziennikarz, Koœcierzyna
189. Zbigniew Walczak, prezes Pomorskie-

go Stowarzyszenia Gmin Wiejskich,
wójt gm. Gniewina

190. Miros³aw Warczak, wójt g. Liniewa
191. Sebastian Wierzbicki, przedsiêbiorca,

Szymanów gm. Wisznia Ma³a
192. Mariusz Wis, przedsiêbiorca, Warszawa
193. Edward Wóltañski, plastyk, Lubin
194. Marek Zagajewski, dr, filozof, Insty-

tut Filozofii USz, Szczecin
195. Micha³ Zaleski, prezydent m. Torunia
196. Remigiusz Zarzycki, przedsiêbiorca,

Warszawa
197. Piotr Zbonikowski, radny Powiatu

W³oc³awskiego
198. Leopold Zgoda, dr filozofii, przew.

stow. „Komitet Obywatelski Miasta
Krakowa”

199. Zbigniew ̄ o³¹dziejewski, przew. oddz.
„Civitas Christiana”, Zielona Góra

200. Ireneusz ¯urawski, burmistrz m. Z³o-
toryi

Sekretariat Krajowego
Komitetu Referendalnego

Mi³osz Bubnow tel. 600 810 544
87-800 W³oc³awek, ul. Kiliñskiego 1
tel. (054) 231 35 19

Osob¹ koordynuj¹c¹ akcjê jest:
Janusz Sanocki tel. 602 397 455

Wydzia³ Organizacyjny KKR
Regionalne Biuro KKR
48-304 Nysa, ul. Prudnicka 3
tel. (077) 433 46 78

Pe³nomocnik KKR:
Prof. Jerzy Przystawa tel. 0605-096-214

Krajowe Biuro Ruchu Obywatelskiego JOW:
50-134 Wroc³aw, ul. Bia³oskórnicza 3/1
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