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Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
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Dzieñ Wielkiego Oszustwa
Jeœli Polacy dzisiaj tak nisko ceni¹ w³asne przedstawicielstwo, tak¿e

nasz¹ Izbê, to nie tylko ze wzglêdu na jakoœæ pracy, ale tak¿e z tego
pierwotnego powodu, jakim jest poczucie niepe³nego uczestnictwa, czê-
sto fa³szywego, zafa³szowanego uczestnictwa obywateli w akcie wy-
borczym. Polacy od lat maj¹ przekonanie – i to przekonanie narasta – ¿e
dzieñ, w którym wybieraj¹ swoich parlamentarzystów, jest tak naprawdê
dniem wielkiego oszustwa polskiego wyborcy przez aparaty partyjne.

Kto to powiedzia³? Kiedy
pad³y te wstrz¹saj¹ce s³owa?

Wypowiedzia³ je z trybuny
sejmowej, 3 stycznia 2003, ów-
czesny wicemarsza³ek Sejmu,
przywódca g³ównej partii opozy-
cyjnej, Donald Tusk.

Od tamtej pory Donald Tusk
stan¹³ w szranki o urz¹d prezy-
denta RP i poprowadzi³ swoj¹
partiê do wyborów parlamentar-
nych. Kolejny Dzieñ Wielkiego
Oszustwa wypad³ w niedzielê 25
wrzeœnia 2005. Podczas tych zma-
gañ Donald Tusk wyp³yn¹³ jako
g³ówny konkurent obecnego pre-
zydenta i przywódca partii, o któ-
rej wszyscy zgodnie twierdz¹, ¿e
wygra nastêpne wybory, i nie-
specjalnie przejmowa³ siê swoim
uczestnictwem w tym, co sam
okreœli³ jako oszustwo.

Dzisiaj Donald Tusk jest g³ów-
nym bohaterem mediów, zwo³uje
konferencje prasowe, bezkompro-
misowo krytykuje Prawo i Spra-
wiedliwoœæ, za swoje najwa¿niej-
sze zadanie uwa¿a doprowadzenie
do bezzw³ocznego og³oszenia

kolejnych wyborów. Piszê te s³o-
wa w przeddzieñ posiedzenia
Sejmu, na którym – wed³ug uro-
czystych zapewnieñ wszystkich
partii politycznych – przeg³osowa-
ne zostanie samorozwi¹zanie, czyli
skrócenie kadencji o dwa lata.

Co siê takiego sta³o, co istot-
nego uleg³o zmianie, ¿e kolejne
wybory, czy to we wrzeœniu, paŸ-
dzierniku, listopadzie czy nawet
na wiosnê, nie bêd¹ ju¿ dniem
wielkiego oszustwa polskiego wy-
borcy przez aparaty partyjne?
Wed³ug ujawnianych sonda¿y
opinii publicznej i wyg³aszanych
opinii wszystkich komentatorów,
te wybory nie zmieni¹ niczego, bez
wzglêdu na to, czy 30% popar-
cia uzyska Prawo i Sprawiedli-
woœæ czy te¿ Platforma Obywa-
telska. Jak na razie partie te –
przoduj¹ce w sonda¿ach – potra-
fi³y siê tylko dogadaæ w sprawie
uznania, ¿e nie ma czego szukaæ
w tym sk³adzie Sejmu. Dlaczego?
Dlatego, ¿e ¿adna partia nie ma
wiêkszoœci, wobec czego ¿adna
partia nie jest w stanie realizowaæ

swojej koncepcji na rz¹dzenie
Polsk¹. Tak przynajmniej opowia-
da nam g³ówny aktor obecnej
polskiej sceny politycznej, pre-
mier Jaros³aw Kaczyñski. Wszy-
scy siê z nim zgadzaj¹. Ale czy
w ostatnich 16 latach historii Pol-
ski kiedykolwiek by³o inaczej?
Czy od 1991 roku nie jesteœmy
œwiadkami nieustaj¹cej wojny na
górze? Czy jakaœ partia, kiedykol-
wiek, uzyska³a wiêkszoœæ pozwa-
laj¹c¹ na samodzielne rz¹dzenie?
Pytania retoryczne.

Odrodzone Pañstwo Polskie
nieustannie dryfuje w nieznanym
kierunku. Kolejni sternicy pañ-
stwowej nawy rozpaczliwie trzy-
maj¹ siê steru nie po to, ¿eby
nadaæ jakiœ sensowny kierunek,
ale ¿eby nie wypaœæ za burtê. Tak
jak to siê sta³o z kolejnymi sterni-
kami: Tadeuszem Mazowieckim,
Krzysztofem Bieleckim, Janem
Olszewskim, Hann¹ Suchock¹,
Józefem Oleksym, W³odzimie-
rzem Cimoszewiczem, Jerzym
Buzkiem, Leszkiem Millerem,
Markiem Belk¹, Kazimierzem
Marcinkiewiczem, po których na
pok³adzie pozosta³o tylko kiep-
skie wspomnienie. Jeden W³odzi-
mierz Pawlak, dwa razy przyspa-
wany do ko³a sterowego, od cza-
su do czasu wy³ania siê z cienia
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1 � i wypowiada sentencje, w stylu
staro¿ytnej Pytii. Wczoraj np. za-
chwyci³ opiniê publiczn¹ wypo-
wiedzi¹ na temat szybkoœci pro-
cedury samounicestwienia obec-
nego Sejmu: poœpiech jest wska-
zany tylko przy ³apaniu pche³
i krzywo siê uœmiechn¹³, co mia-
³o chyba oznaczaæ, ¿e by³a to wy-
powiedŸ dowcipna i zas³uguj¹ca
na upamiêtnienie.

Źród³em i przyczyn¹ tej op³a-
kanej sytuacji jest fatalny system
wyborczy, którego immanentn¹
w³aœciwoœci¹ jest w³aœnie to, ¿e
uniemo¿liwia wy³onienie stabil-
nej wiêkszoœci, generuje podzia-
³y, niezgodê i korupcjê. O tej ko-
rupcji wiele siê mówi³o podczas
tej kadencji. Na koniec okaza³o
siê nagle, ¿e partia, która na swo-
ich sztandarach wypisa³a wszelk¹
uczciwoœæ i walkê z korupcj¹, nie
jest w stanie rozliczyæ siê finan-
sowo z kampanii wyborczej i gro-
zi jej wysoka kara i koniecznoœæ
oddania kilkudziesiêciu milio-
nów subwencji, jak¹ otrzyma³a
z bud¿etu pañstwa. Niektórzy
przeciwnicy tej partii twierdz¹
nawet, ¿e to jest g³ówna przyczy-
na, dla której Jaros³aw Kaczyñ-
ski nagle i tak szybko zacz¹³
zmierzaæ w stronê ponownych
wyborów jeszcze w tym roku.

Dzieñ Wielkiego Oszustwa
nadchodzi. Jego datê ustalono ju¿
na 21 paŸdziernika.  Donald Tusk,
który – od czasu do czasu – b¹ka³
coœ o jednomandatowych okrê-
gach wyborczych, a nawet takie
s³owa zgodzi³ siê umieœciæ w pu-
blikowanym programie swojej
partii, od kilku miesiêcy jakby
zapomnia³ o tym postulacie. Po-
dobnie jak zapomnia³ o ponad
750 tysi¹cach podpisów obywa-
telskich, jakie jego partia, ju¿ trzy
lata temu, zebra³a pod wnioskiem
o referendum w tej sprawie.

Tymczasem coraz wiêcej Po-
laków mówi otwarcie: nie pójdê
na wybory dopóki nie zmieni¹
ordynacji wyborczej i nie wpro-
wadz¹ jednomandatowych okrê-
gów wyborczych. Nie ma jeszcze
ustawowego obowi¹zku wspó³-
uczestniczenia w oszustwie.

Wroc³aw, 6 wrzeœnia 2007

£ochów, 30 sierpnia 2007
Marian Dziêcio³
Burmistrz Miasta i Gminy £ochowa

Do Dra Janusza Kochanowskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. D³uga 26
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Doktorze,
Coraz wiêcej obywateli podziela pogl¹d, ¿e obecny kryzys poli-

tyczny w Polsce ma swoje przyczyny nie w takich czy innych s³abo-
œciach charakteru i niedoskona³oœci polityków, lecz ¿e s¹ to przy-
czyny strukturalne, przede wszystkim wadliwa ordynacja wyborcza
do Sejmu, która jest mechanizmem selekcji negatywnej, dezintegru-
j¹cym scenê polityczn¹, uniemo¿liwiaj¹cym wy³onienie stabilnej
wiêkszoœci i sprawnego, stabilnego rz¹du. Ordynacja ta eliminuje
odpowiedzialnoœæ pos³ów przed wyborcami i sprzyja klientyzmowi,
korupcji i wielu innym plagom trapi¹cym politykê polsk¹.

Te aspekty systemu wyborczego s¹ szczególnie wyraziœcie zro-
zumia³e dla nas – wybranych w bezpoœrednich wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, bo potwierdza to nasza praktyka
i doœwiadczenie samorz¹dowe. Nie w¹tpimy, ¿e obywatele polscy
taki sposób wyboru popieraj¹, o czym œwiadczy zarówno fakt, ¿e
ok. 82% z nas uzyska³o swoje mandaty bez jakiegokolwiek szyldu
partyjnego, jak i fakt zebrania ok. 700 tysiêcy podpisów pod wnios-
kiem obywatelskim o referendum w tej sprawie; œwiadcz¹ te¿ o tym
rozliczne badania opinii publicznej.

Przeciwko obecnemu systemowi wyborczemu wysuwane s¹ te¿
powa¿ne zarzuty natury konstytucyjnej, m.in. zarzut ograniczenia
biernego prawa wyborczego obywateli, naruszenie zasady równo-
œci, bezpoœrednioœci, a nawet proporcjonalnoœci wyborów.

W tej sytuacji liczna grupa wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast – Patronów Honorowych Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych (lista Patronów dostêpna jest na stronie inter-
netowej www.jow.pl) postanowi³a zorganizowaæ konferencjê – na-
radê nad sposobem wyjœcia z tego kryzysu i realizacji proponowanej
reformy prawa wyborczego.

W imieniu organizatorów tego spotkania zwracam siê do Pana
Rzecznika z proœb¹ o przybycie do £ochowa w dniach 21–23 wrze-
œnia br i wys³uchanie naszych uwag i propozycji, a tak¿e o podziele-
nie siê z nami stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w tej
donios³ej sprawie. Program spotkania za³¹czam.

Z wyrazami prawdziwego szacunku,
Marian Dziêcio³
Burmistrz
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Obecny kryzys parlamentar-
ny ukazuje jak destrukcyjnie
wp³ywa na dzia³anie najwy¿-
szych w³adz pañstwowych tzw.
proporcjonalna ordynacja wy-
borcza, w której mandaty sejmo-
we przypadaj¹ poszczególnym
listom partyjnym w proporcji do
uzyskanego przez nie poparcia
w wielomandatowych okrêgach
wyborczych. Ordynacja taka pro-
wadzi do rozdrobnienia Sejmu
i koniecznoœci tworzenia rz¹dów
koalicyjnych. Prawid³owoœæ ta
zosta³a opisana ponad 60 lat temu
przez francuskiego politologa
Maurice Duvergera i sprawdza
siê wszêdzie tam, gdzie tego typu
ordynacja zosta³a zastosowana.

Umo¿liwiaj¹c uzyskanie man-
datów sejmowych partiom o nie-
wielkim poparciu, ordynacja pro-
porcjonalna prowadzi do Sejmu
partie skrajne, nielicz¹ce siê z do-
brem ogó³u, a jedynie szukaj¹ce
okazji do podtrzymania swojego
elektoratu w rozpalaniu konfliktów
spo³ecznych i politycznych. Pro-
wadz¹c do rozdrobnienia Sejmu,
ordynacja proporcjonalna zmusza
do tworzenia rz¹dów koalicyj-

nych, a tym samym powoduje per-
manentny kryzys polityczny, unie-
mo¿liwiaj¹c skuteczne rz¹dy kra-
jem. Od 1989 roku przeciêtny pol-
ski rz¹d trwa³ niewiele wiêcej ni¿
rok.

Ordynacja proporcjonalna
gwa³ci równie¿ prawa obywateli.
W sposób ca³kowicie nieupraw-
niony pozbawia obywateli bierne-
go prawa wyborczego, natomiast
uprzywilejowuje partie politycz-
ne, a w szczególnoœci ich liderów.
Obywatel, który nie chce siê wi¹-
zaæ z ¿adn¹ parti¹ nie ma ani re-
alnej, ani formalnej szansy ubie-
gania siê o mandat pos³a. Co wiê-
cej – w obecnie obowi¹zuj¹cej or-
dynacji wyborczej, o szansach po-
szczególnych kandydatów, realnie
decyduje miejsce, jakie zajmuj¹ oni
na liœcie wyborczej. Potwierdzaj¹
to zarówno wypowiedzi czo³o-
wych polityków, jak i obserwacja
wyników wyborów. Takie rozwi¹-
zanie w polskim prawie wybor-
czym jawnie narusza zasadê rów-
noœci wobec prawa zawart¹ w art.
32 Konstytucji. Nie da siê ono rów-
nie¿ pogodziæ z zasadami, jakim
ma odpowiadaæ prawo wyborcze,

okreœlonymi w art. 96 Konstytu-
cji. Skoro, bowiem wybory maj¹
byæ bezpoœrednie, równe, po-

wszechne, to na jakiej zasadzie nie-
wielka grupa liderów partyjnych
otrzyma³a prawo okreœlania szans
wyborczych poszczególnych kan-
dydatów na d³ugo przed g³osowa-
niem powszechnym? W tych wa-
runkach akt g³osowania staje siê
w du¿ej mierze aktem pozornym.

Uwa¿amy, ¿e dalsze trwanie
przy obecnym systemie wybor-
czym os³abia polskie pañstwo,
prowadzi do upadku autorytetu
w³adz publicznych, partii poli-
tycznych i ich przywódców.
Skutkiem tego jest dalsze odsu-
wanie siê obywateli od udzia³u
w ¿yciu publicznym i rosn¹ca ab-
sencja wyborcza. Zarówno oby-
watele, jak i prawie wszyscy po-
litycy, dostrzegaj¹, ¿e przeprowa-
dzone w tym samym systemie
nowe wybory niczego w Polsce
nie rozwi¹¿¹ i nie poprawi¹.

Jako wyjœcie z tego b³êdnego
ko³a, Ruch Obywatelski na rzecz
Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych proponuje wprowa-
dzenie w Polsce znanego i spraw-
dzonego w œwiecie brytyjskiego
systemu ma³ych, jednomandato-
wych okrêgów wyborczych. Po-
stulat ten – jak wykazuj¹ badania
opinii publicznej – popiera 75%
Polaków.

W tej sytuacji zwracamy siê
do Pana Prezydenta, jako naj-
wy¿szego Reprezentanta Naro-
du, wybranego w bezpoœrednich
wyborach przez wiêkszoœæ Pola-
ków, do skorzystania ze swoich
konstytucyjnych uprawnieñ
i og³oszenia – zgodnie z zasada-
mi art. 125 ust. 2 Konstytucji –
powszechnego referendum w spra-
wie wprowadzenia wyboru pos³ów
w Jednomandatowych Okrêgach
Wyborczych, w oparciu o równe
dla wszystkich prawo do kandy-
dowania.

Ruch Obywatelski na rzecz
Jednomandatowych Okrêgów
Wyborczych:

Ruch Obywatelski
na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych

Biuro Krajowe: 50-134 Wroc³aw, ul. Bia³oskórnicza 3/1
e-mail: spes@spes.wroc.pl

Wroc³aw, 27 sierpnia 2007

Prof. dr hab. Lech Kaczyñski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, zwracamy siê do
Pana Prezydenta, aby w trosce o przysz³oœæ naszej Ojczyzny oraz dla
przywrócenia obywatelom ich niezbywalnych praw do udzia³u w ¿yciu
publicznym bez ¿adnej dyskryminacji (art. 32 Konstytucji), skorzysta³
Pan ze swych uprawnieñ i og³osi³ referendum w sprawie zmiany dotych-
czas obowi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej i wprowadzenia wyboru pos³ów
w Jednomandatowych Okrêgach Wyborczych w oparciu o równe dla
wszystkich prawo do kandydowania.

Uzasadnienie
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Kronika Ruchu
kwiecieñ 2007 – wrzesieñ 2007

14 kwietnia 2007, Katowice. W Auli im.
Paw³owskiego Akademii Ekonomicznej
prof. Jerzy Przystawa wyg³osi³ odczyt na
temat ordynacji wyborczej dla studentów
Akademii Ekonomicznej oraz Szko³y G³ów-
nej Handlowej w Warszawie – uczestni-
ków warsztatów naukowych zorganizowa-
nych przez NZS.

14 kwietnia 2007, Olkusz. Relacja p. Mar-
ka Tomsia, organizatora spotkania: W Sali
Kominkowej olkuskiego PTTK goœci³ prof.
Jerzy Przystawa, Jerzy Sanocki oraz kil-
ku innych dzia³aczy organizacji walcz¹cej
o wprowadzenie Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych. Przyjechali na za-
proszenie RSMZO (...).

Wspomnê tylko o jednym – ciekawym
i zaskakuj¹cym akcencie spotkania. Po-
niewa¿ pogoda dopisa³a, nasi goœcie zali-
czyli spacer wokó³ rynku. Czy ktoœ zgad-
nie, co zwróci³o ich uwagê? Fara? Nie.
Pomnik zwany przez niektórych indiañskim
totemem? Te¿ nie? Budynek Urzêdu Mia-
sta i Gminy? Kul¹ w p³ot. A mo¿e miejsco-
we piwiarnie? Nie. Piwiarnie, a raczej jedna
z nich zainteresowa³y wszystkich póŸniej.

Uwagê zwróci³a olkuska... siedziba par-
tii politycznych. ¯ywo komentowali – nie
wiedz¹c oczywiœcie, bo niby sk¹d, ¿e za
zamkniêtymi drzwiami oprócz zdewasto-
wanych pomieszczeñ nie ma nic; kontrast
miêdzy dumnie brzmi¹cymi nazwami na
tablicach, gêsto okalaj¹cych wianuszkiem
wejœcie, a ³uszcz¹c¹ siê farb¹ okien i od-
padaj¹cym tynkiem budynku. Niewyklu-
czone, ¿e zrobili parê fotek, wiêc byæ mo¿e
rozs³awi¹ nasze miasto. Tak sobie myœlê:
my Olkuszanie chodzimy i chodzimy obok
tego budynku, tak ju¿ kilkadziesi¹t lat, no
i przyzwyczailiœmy siê. I dopiero obcy
musz¹ nam zwróciæ uwagê, na to jaki mamy
skarb, którego nie maj¹ inni. Materialny
przyk³ad, co z Polsk¹ w d³u¿szej perspek-
tywie mog¹ zrobiæ partie polityczne, a kon-
kretnie ich elity wy³aniane dziêki takiemu a
nie innemu systemowi wyborczemu.

Mo¿e wiêc ruderê zwan¹ dawnym ol-
kuskim starostwem nie remontowaæ, a ra-
czej zacz¹æ reklamowaæ. Wydaæ bogato
ilustrowany kolorowy folder ze zdjêciami
zdewastowanych wnêtrze, a na ok³adce
napisaæ: Chcecie zobaczyæ jak Polska
bêdzie wygl¹daæ za kilkadziesi¹t lat po rz¹-
dach wymieniaj¹cych siê partyjnych pra-
wicowo-lewicowych ekip – zapraszamy do
Olkusza. U nas ju¿ mo¿na to zobaczyæ,
na ¿ywo i w pe³nej krasie (…).

16–17 kwietnia 2007, Lublin. W Auli im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego KUL-u, od-
by³a siê ogólnopolska konferencja pod ha-
s³em Jakiej ordynacji wyborczej potrzebu-
je Rzeczpospolita? Konferencjê otworzy³
Dziekan WPPKiA KUL, ks. prof. Antoni
Dêbiñski. Wyk³ady, w ci¹gu czterech se-
sji, wyg³osili kolejno: prof. Tomasz KaŸ-
mierski (Southampton, UK), prof. Kenneth
Kemp (Minnesota, USA), prof. Delaine
Swenson (KUL), dr Nazar Bojko (Instytut
Administracji Publicznej przy Prezydencie
Ukrainy, Lwów), ks. prof. S³awomir Fun-

Marian Marek Aulak, Toma-
szów Mazowiecki
Dorota Bednarska, Poznañ
Stanis³aw Bañka, Nowy Jork
Boles³aw Bezeg – dziennikarz
Jacek Bezeg – emeryt informatyk
Pawe³ Bielinowicz – burmistrz
m. Szczytna w latach 1990-1994,
1994-1995, 2002-2006, Szczytno
Adam Bielnowicz, Olsztyn
Wojciech B³asiak – doktor nauk
humanistycznych, adiunkt Aka-
demii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku-Bia³ej, dzia³acz
Ruchu Obywatelskiego na rzecz
JOW, wiceprezes Komitetu Roz-
woju Zag³êbia, D¹browa Górnicza
Krystyna Chmieleñska – na-
uczyciel akademicki, Uniwersy-
tet Wroc³awski
Andrzej Czachor – prof. dr hab.,
fizyk, Instytut Energii Atomowej,
Œwierk, uczestnik Ruchu Obywa-
telskiego JOW
Henryk Czachor, Ciecierzyn
Janusz Czy¿ – matematyk, War-
szawa
Ma³gorzata Dakowska – mu-
zyk, Warszawa
Miros³aw Dakowski – Ruch
Obywatelski na rzecz JOW, War-
szawa
Pawe³ Dobrowolski, Warszawa
Micha³ Dudziak – informatyk
Patryk Dworak – Zarz¹d Krajo-
wy NZS
Witold Dyrka – doktorant, Poli-
technika Wroc³awska
£ukasz Gackowski – student,
Toruñ
Jerzy Gieysztor – wspó³za³o¿y-
ciel NSZZ SOLIDARNOŒÆ Uni-
wersytetu Wroc³awskiego i wice-
przewodnicz¹cy Komisji Zak³a-
dowej 1980-81, cz³onek Zarz¹-
du Stowarzyszenia na rzecz
Zmiany Systemu Wyborczego
Jednomandatowe Okrêgi Wybor-

cze, Wroc³aw
Kacper G³adych – farmaceuta,
Sêpólno Krajeñskie
Marcin G³owacki – prawica RP,
Czêstochowa
Jacek Granicki

Renata Maria I³eczko – t³umacz
przysiêg³y, przedsiêbiorca, Olsztyn
Arkadiusz Ja³owiec – student,
Lublin
Micha³ Janik – informatyk, hi-
storyk, Wo³omin
Gra¿yna Karpicz, Olsztyn
Pawe³ Kawarski – prawnik, War-
szawa
Agnieszka KaŸmierczak, Uni-
wersytet Wroc³awski
Wojciech KaŸmierczak, Poli-
technika Wroc³awska
Tomasz KaŸmierski – Ruch
Obywatelski na rzecz JOW, Uni-
wersytet Southampton, Wielka
Brytania
Zbigniew Kobyliñski – fizyk, War-
szawa
Gra¿yna Kocot – programistka,
Kraków
Wojciech Kocot – nauczyciel
akademicki, Kraków
Krzysztof Koñca – konsultant,
programista, Warszawa
Angelika Kosielska – studentka,
Elbl¹g
Pawe³ Kotwica
Elizabeth Kowalczyk – dzienni-
karz, Belgia
Krzysztof Kowalczyk – sudent
fizyki UMCS, Lublin
Waldemar Kozakiewicz – so³tys
wsi £aŸnie/Supraœl
Aldona Krauss – lekarz, Warsza-
wa
Boles³aw Krauss – przedsiêbior-
ca, Warszawa
Jerzy Krauss – przedsiêbiorca,
Warszawa
Juliusz Krauss – prawnik, War-
szawa
Sergiusz Krauss, Warszawa
Stanis³aw Kurek, Cieplice
Kamil Kwiatkowski, £ódŸ
Julian Lewiñski
Pawe³ Lijewski – specjalista,
bankowiec, Gdañsk
Katarzyna Ludwicka – handlo-
wiec, Koszalin
Maciej Maleszyk – student, Bia-
³a Podlaska
Wojciech Maliczak, Koœcian
G. M. Ma³us, £ódŸ

Sygnatariusze listu do Prezydenta RP:
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dowicz (KUL), dr Andrzej Sadowski (Cen-
trum im. Adama Smitha), Cezary Grabar-
czyk (pose³ PO), Marcin Zamoyski (Pre-
zydent Zamoœcia), dr Przemys³aw Pytlak
(Lubelski Urz¹d Wojewódzki), prof. Jerzy
Przystawa (Uniwersytet Wroc³awski), prof.
Grzegorz Górski (KUL), Janusz Sanocki
(JOW), prof. Andrzej Czachor (IEA,
Œwierk), dr Jaros³aw Flis (UJ), dr Konrad
Sk³adowski (U£), dr Jacek Sobczak (wi-
cemarsza³ek województwa lubelskiego),
Janusz Palikot (pose³ PO), prof. Dariusz
Dudek (KUL) i prof. Krzysztof Motyka
(KUL). Konferencja by³a znakomicie zor-
ganizowana i prowadzona przez studen-
tów zrzeszonych w Niezale¿nym Zrzesze-
niu Studentów. Przed konferencj¹ zebra³
siê w Lublinie Zarz¹d Krajowy NZS, który
podj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¹ ordynacji wy-
borczej (zobacz na str. 15).

19 kwietnia 2007, Bukareszt. Parlament
Rumuñski zawiesi³ prezydenta Traiana
Basescu. G³ównymi zarzutami s¹ nadu¿y-
cie w³adzy, zapêdy dyktatorskie, a w isto-
cie zamys³ wprowadzenia JOW w wybo-
rach parlamentarnych. Zgodnie z konsty-
tucj¹ decyzja ta po up³ywie 30 dni musi
byæ zatwierdzona na drodze referendum.

20 kwietnia 2007, na portalu Wiadomoœ-
ci24 ukaza³ siê artyku³ Marka Ciesielczy-
ka pt. Dlaczego Polska nie jest pañstwem
demokratycznym? http://www.wiadomo-
sci24.pl/artykul/dlaczego_polska_
nie_jest_panstwem_demokratycz-
nym_25221.html

Polska ordynacja wyborcza jest naj-
g³upsz¹ na œwiecie – stwierdzi³ kilka lat
temu prof. Brzeziñski, doradca prezyden-
ta USA ds. bezpieczeñstwa Jimmi Carte-
ra. Ordynacja i regulacje dot. referendum
sprawiaj¹, ¿e Polskê trudno nazwaæ de-
mokracj¹…

26 kwietnia 2007, Politechnika Wroc³aw-
ska. W ramach dorocznego Festiwalu Stu-
denckiego zorganizowano dyskusjê pane-
low¹ pt. Jaka Polska?, z udzia³em prof.
Jerzego Przystawy i red. Paw³a Wroñskiego
z „Gazety Wyborczej”.

12–13 maja 2007, Bardo Œl¹skie. Warsz-
taty pt. Podstawy spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, w ramach których odby³o siê
szereg dyskusji, debat i wyk³adów m.in.:
Czy ¿yjemy w spo³eczeñstwie obywatel-
skim? Czynniki wp³ywaj¹ce na kszta³t na-
szego spo³eczeñstwa; Jaki wp³yw na
kszta³towanie postaw obywatelskich ma
ordynacja wyborcza? itp. Sponsorem spo-
tkania by³ rektor Politechniki Wroc³awskiej,
opiekunem naukowym dr Zdzis³aw Ilski.
Dyskusje prowadzili liderzy Ruchu: Janusz
Sanocki i Jerzy Przystawa. Organizato-
rem warsztatów by³ Niezale¿ny Zwi¹zek
Studentów.

19 maja 2007, Rumunia. 75% g³osuj¹cych
w referendum popar³o Prezydenta Traia-
na Basescu.

30 maja 2007, Bukareszt, Rumunia.
W pierwszym wyst¹pieniu po referen-
dum,Prezydent Traian Basescu na pierw-
szym miejscu swojego programu politycz-
nego postawi³ sprawê refomy prawa wy-
borczego i wprowadzenie JOW. (czytaj
wiêcej na stronie www.jow.pl) �

Przemys³aw Marzec – student,
Zgorzelec
Andrzej Matuszczak, Sianów
B³a¿ej Mêdyk – student, Gdañsk
Józefa Mik³asz – emerytka, So-
pot
Kazimierz Napiórkowski, To-
ruñ
Piotr Nawrot – student PW, Pu-
³awy/Warszawa
Andrzej Olszewski – redaktor na-
czelny tygodnika „Kurek Mazur-
ski” w Szczytnie
Grzegorz Osowski

Rafa³ Pacewicz – operator DTP,
Gdañsk
Irena Pacholska, Gdynia
Marcin Pacholski, Gdynia
Jaros³aw Paczkowski – aktor,
Wroc³aw
Adam Pasztelan – ekonomista,
Warszawa
Adam Pawiñski – dr med., Bodo,
Norwegia
Krzysztof Paw³owicz – in¿ynier
budownictwa, Szczytno
Micha³ Pilc – student, Poznañ
Czes³aw Przystawa – przedsiê-
biorca, Wroc³aw
Jerzy Przystawa – koordynator
krajowy Ruchu Obywatelskiego
na rzecz JOW, Uniwersytet Wro-
c³awski
Jan Pyszko – dr hab. med., DPh.
FMH, prezes polsko-plonijnej
Organizacji Narodu Polskiego –
Ligi Polskiej
Wojciech Radko, Warszawa
Tadeusz Rêbisz, Koszalin
Wojciech Rêczkowski, Toruñ
Tadeusz Rogowski, Koszalin
Ewa Rombalska, Olsztyn
Stefan Romecki – radny miasta
Koszalina z ramienia Komitetu
Wyborców Koszalin Bezpartyjny

Renata Rudecka-Kalinowska

Stanis³aw J. Rysz

Janusz Sanocki – prezes Stowa-
rzyszenia na rzecz Zmiany Sys-
temu Wyborczego Jednomanda-

towe Okrêgi Wyborcze, dyrektor
wydawnictwa Nowiny Nyskie,
Nysa
Marian Sawko – emerytowany
dyrektor Oddzia³u PZU, Szczytno

Jolanta Seliga, Radom
Jakub Semczuk – student, Za-
moœæ
Stefan Sêkowski – student, wi-
ceprezes Stowarzyszenia KoLi-
ber, Lublin
Hanna Shen, Tajpej
Janusz Sikociñski, Katowice
Piotr S³owiñski – senior Analyst
Programmer, Horsham, UK
El¿bieta Smaga – lekarz, War-
szawa
Stefan Soko³owski – prof. dr
hab., Zak³ad Modelowania Pro-
cesów Fizykochemicznych
UMCS, Lublin
Ireneusz So³oniewicz – przedsiê-
biorca, Pu³tusk
Marek Sperling – inwestor gie³-
dowy, Poznañ
Krzysztof Stachijuk – student I
roku historii na Uniwersytecie w
Bia³ymstoku
Pawe³ Stawowiak – student Wy-
dzia³u Prawa i Administracji UJ,
Czernichów
Aleksander Œciborek

Rafa³ Œwieczkowski, Gdañsk
Izabela Tomasiewicz – handlo-
wiec, Jelenia Góra
Marek Tomsia – prezes Ruchu
Samorz¹dowego Mieszk. Ziemi
Olkuskiej
W³odzimierz Urbañczak –
uczestnik Ruchu Obywatelskie-
go na rzecz JOW, pe³nomocnik
Prezydenta Miasta Poznania, Po-
znañ
Miros³aw Wajcowicz, Olsztyn
Halina Wasilczuk, Olsztyn
Mariusz Weso³owski, Warszawa
Anna Wojciechowska – infor-
matyk, £ódŸ
Tadeusz Wo³yniec, Koszalin
S³awomir Wygoda, Warszawa
Remigiusz Zarzycki – w³aœciciel
firmy public relations, Warszawa
Jan Sebastian Zasêpa – elektro-
nik-informatyk, t³umacz, G³u-
cho³azy
Aneta Zbroiñska-Koñca, War-
szawa
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16 czerwca 2007, £ódŸ. W ³ódzkim Te-
atrze Nowym odby³a siê dwugodzinna kon-
ferencja zorganizowana przez Chrzeœci-
jañski Ruch Samorz¹dowy pod has³em
Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze (re-
lacja na stronie 6)

14–17 czerwca 2007 w Warszawie i we
Wroc³awiu obchody 25 rocznicy powsta-
nia SW. W Sali Kolumnowej Sejmu, w Pa³a-
cu Kultury i Nauki, w siedzibie Ossolineum
we Wroc³awiu odby³o siê szereg miêdzy-
narodowych konferencji. Uczestnicy zo-
stali przyjêci przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, który przyzna³ wielu z nich naj-
wa¿niejsze odznaczenia pañstwowe.
Wœród odznaczonych znaleŸli siê ofiarni
i oddani dzia³acze Ruchu Obywatelskiego
na rzecz JOW. Krzy¿ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymali, m.in.: Jan
Krusiñski, Romuald Lazarowicz, An-
drzej Myc, Ludwika Ogorzelec, Barbara
Sarapuk. Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczona zosta³a
Helena Lazarowicz.

20 czerwca 2007, Warszawa. Spotkanie
Grupy Warszawskiej JOW z udzia³em prof.
Jerzego Przystawy.

5 lipca 2007, Pabianice. Z inicjatywy
Chrzeœcijañskiego Ruchu Samorz¹dowe-
go powsta³o nowe Biuro Ruchu na rzecz
JOW. Za³o¿ycielami biura s¹: Florian WlaŸ-
lak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Pabia-
nickiego; Romuald Piesik, prezes ZChN
w Pabianicach; Henryk Ratajski, wicepre-
zes Stowarzyszenia Chadecja; Jaros³aw
Cichosz, wiceprezydent m. Pabianic.

5–6 lipca 2007, Rzeszów, G³ogów Ma-
³opolski, Krosno. Prof. Jerzy Przystawa
w kolejnej podró¿y misyjnej na po³udniu
Polski. Cytujemy: Czwartek i pi¹tek, 5 i 6
lipca, spêdzi³em na wêdrówce po Podkar-
paciu i Ma³opolsce, dok¹d wybra³em siê
w odwiedziny do Samorz¹dowych Patro-
nów Honorowych Ruchu. Mia³em wiêc
okazjê wymieniæ pogl¹dy na temat per-
spektyw naszego Ruchu z p. Robertem
Chom¹, prezydentem Przemyœla oraz z p.
Piotrem Przytockim, prezydentem Krosna.
Na spotkanie z p. Janem Dziubiñski pre-
zydentem Tarnobrzega nie dotar³em, gdy¿
przeros³o to ju¿ moje mo¿liwoœci.

Nasi podkarpaccy WoJOWnicy zorga-
nizowali mi kilka spotkañ publicznych. Dziê-
ki inicjatywie i aktywnoœci p. Zbigniewa
Sycza by³em na dwóch spotkaniach:
w Rzeszowie w Biurze Ruchu JOW i w G³o-
gowie Ma³opolskim w hotelu Magnat. Pan
Jan Staniek, prowadz¹cy Biuro Ruchu
w Kroœnie, zorganizowa³ mi spotkanie
w „Herbaciarni” na kroœnieñskim Rynku.

Chcia³bym wyraziæ moj¹ wdziêcznoœæ
obu naszym WoJOWnikom, a tak¿e uzna-
nie za ich zaanga¿owanie i ofiarnoœæ.
Wdziêcznie tak¿e wspominam goœcinê
u p. Anatola Wo³oszyna, w jego Dworze
nad Strumykiem w Czudcu nas Wis³okiem,
gdzie spêdzi³em noc z czwartku na pi¹tek.
Poniewa¿ spotkania w Kroœnie trwa³y do
póŸnych godzin, wiêc skorzysta³em te¿
z goœcinnoœci pp. Kamy i Jana Stañków.

Wracaj¹c odwiedzi³em jeszcze nasze-
go znakomitego WoJOWnika, dra Kazimie-
rza G³owackiego w Krakowie i spieszê do-
nieœæ, ¿e wraca on ju¿ do si³ po straszliwym
wypadku, jakiemu uleg³ jesieni¹ ubieg³ego

Wybory te ustabilizowa³y
w³adzê samorz¹dow¹, pozwala-
j¹c burmistrzom na samodzielne,
odpowiedzialne zarz¹dzanie gmi-
nami przez ca³¹ kadencjê, bez
presji kolejnych przegrupowañ
partyjnych i tworzonych przez

nie koalicji. Mówca wyrazi³ na-
dziejê, ¿e w najbli¿szej przysz³oœ-
ci podobnie odbywaæ siê bêd¹
wybory starostów i marsza³ków
sejmików, a tak¿e radnych wszyst-
kich szczebli.

Jerzy Kropiwnicki wypowie-
dzia³ siê zdecydowanie w sprawie
dyskutowanego w Sejmie proble-
mu podzia³u g³osów w Radzie
Unii Europejskiej i mocno popar³
polsk¹ propozycjê pierwiastka.

W sprawie wyborów do Sejmu
prezydent £odzi stwierdzi³, ¿e wy-

maga ona przemyœlenia.
Nastêpnie referaty (tak¿e

dwudziestominutowe) wyg³osili
liderzy Ruchu Obywatelskiego
na rzecz JOW, Jerzy Przystawa

pt. Dlaczego konieczna jest refor-

ma systemu wyborczego? i Ja-
nusz Sanocki pt. Dlaczego JOW?

Obaj referenci zajêli siê wy³¹cz-
nie problemem ordynacji wybor-
czej do Sejmu, zgodnie z celem,
jaki stawia sobie Ruch JOW.

Po tych wyst¹pieniach zapla-
nowany by³ panel wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast,
ale z jakiegoœ powodu organiza-
torzy nie zadbali o jego w³aœci-

Relacja z konferencji
w £odzi

W sobotê, 16 czerwca 2007, w ³ódzkim Teatrze Nowym odby³a siê
dwugodzinna konferencja zorganizowana przez Chrzeœcijañski Ruch Sa-
morz¹dowy pod has³em Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze. W samo
po³udnie, przy wype³nionej sali teatralnej, po odœpiewaniu Hymnu Naro-
dowego, konferencjê otworzy³ prezydent £odzi Jerzy Kropiwnicki. W dwu-
dziestominutowym wyst¹pieniu podniós³ zalety jednomandatowych okrê-
gów wyborczych, które ujawni³y bezpoœrednie wybory wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast.

Marian Dziêcio³ (£ochów), NN, Mariusz Wis (Warszawa), Janusz Sanocki (Nysa)
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roku. Jego rekonwalescencja postêpuje
nadspodziewanie dobrze, wprawdzie po-
rusza siê nadal o kulach, ale jest pe³en
wigoru, dobrego humoru i optymizmu. Pañ-
stwu Ewie i Kazimierzowi G³owackim te¿
pragnê podziêkowaæ za serdeczne przy-
jêcie.

15 lipca 2007, na portalu Ukraiñska Praw-

da http://pravda.com.ua/ru/news/2007/7/
15/61453.htm opublikowana zosta³a wypo-
wiedŸ by³ego marsza³ka ukraiñskiej Rady
Najwy¿szej (odpowiednika Sejmu), przy-
wódcy Partii Ludowej, W³odzimierza Litwina:

Uwa¿am za swój obowi¹zek wejœæ do
Rady Najwy¿szej, przede wszystkim po
to, ¿eby wprowadziæ podstawowe i zasad-
nicze rozwi¹zanie, jakim jest odrzucenie
systemu wyborów proporcjonalnych. Wy-
bory musz¹ siê odbywaæ na zasadzie
wiêkszoœciowej i wy³¹cznie w okrêgach.

Do tego nale¿a³oby dodaæ, ¿e nale¿y
wprowadziæ obowi¹zek, i¿ ka¿dy pose³ po-
winien sk³adaæ ka¿dego roku sprawozda-
nie przed swoimi wyborcami i powinien ist-
nieæ mechanizm odwo³ywania pos³ów, gdy
nie wywi¹zuj¹ siê oni z obietnic z³o¿onych
swoim wyborcom.

Uwa¿am, ¿e nale¿y wprowadziæ takie
rozwi¹zanie, ¿eby nikt nie móg³ mieæ pra-
wa piastowania mandatu pos³a dwa razy
z rzêdu. Przecie¿ prezydentem Ukrainy nie
mo¿na byæ wiêcej ni¿ dwa razy z rzêdu.
Dlaczego pos³owie maj¹ spêdzaæ ca³e
¿ycie w parlamencie? W ten sposób blo-
kuj¹ drogê m³odym ludziom i nie pozwalaj¹
na realizacjê nowych idei. W rzeczywistoœ-
ci hamuj¹ rozwój spo³eczeñstwa.

Kiedy ludziom mówi siê, ¿e ten system
nale¿y zmieniæ, to oklaski s¹ znacznie bar-
dziej donoœne, ni¿ przy poruszaniu jakiej-
kolwiek innej sprawy spo³ecznej.

16 lipca 2007, £ochów. Prof. Jerzy Przy-
stawa w goœcinie u burmistrza £ochowa,
Marian Dziêcio³a, Patrona Honorowego
Ruchu, z którym omawiali przygotowania
do jesiennej konferencji Patronów Honoro-
wych Ruchu.

18–23 lipca 2007. Podlasie. Prof. Jerzy
Przystawa na spotkaniach z Patronami
Honorowymi Ruchu JOW: w œrodê, 18 lip-
ca z wójtem Micha³owa, Markiem Nazar-
ko; w czwartek, 19 lipca, z prezydentem
Bia³egostoku, Tadeuszem Truskolaskim;
w pi¹tek, 20 lipca, z burmistrzem Zambro-
wa, Kazimierzem D¹browskim; w ponie-
dzia³ek 23 lipca z burmistrzem Hajnówki,
Anatolem Ochryciukiem i wójtem Siemia-
tycz, Edwarem Zaremb¹.

2 sierpnia 2007, „Rzeczpospolita”, a w
niej artyku³ Agnieszki Sopiñskiej pt. Wiêk-
szoœæ za wiêkszoœci¹, z podtytu³em: Po-
lacy chc¹ mieæ wiêkszy wp³yw na to, kto
zasiada w parlamencie. A¿ 75% nie chce
ju¿ g³osowaæ na partyjne listy, lecz na kon-
kretnego kandydata. Autorka podaje wyni-
ki sondy przeprowadzonej przez GfK Po-
lonia: 75% ankietowanych chce ordynacji
wiêkszoœciowej z JOW, 15% popiera
obecn¹ ordynacjê z modyfikacjami, 10%
nie ma zdania.

2 sierpnia 2007, Istebna. Przedstawiciele
ruchu: Krystyna Chmieleñska, Hanna Na-
walany i Jerzy Przystawa zostali przyjêci
przez wójta gm. Istebnej, Danutê Rabin,
Patrona Honorowego Ruchu.

we przygotowanie. Zorganizo-
wana ad hoc dyskusja z udzia-
³em Janusza Sanockiego, Patro-
na Honorowego Ruchu burmi-
strza miasta £ochowa Mariana
Dziêcio³a i p. Mariusza Wisa,
odby³a siê ju¿ przy znacznie prze-
rzedzonej sali, na której pozostali,
w wiêkszoœci, przyjezdni uczest-
nicy Ruchu JOW. Konferencja
zakoñczy³a siê o godzinie 14.00.

O godzinie 13.00, odby³a siê
w hallu teatru konferencja praso-
wa z udzia³em prezydenta Kro-
piwnickiego i prof. Jerzego Przy-
stawy.

W konferencji uczestniczyli
Wojownicy z Wroc³awia, Nysy,
Warszawy, Poznania i innych
miejscowoœci. Uczestnicy z Wro-
c³awia i Nysy przybyli autokara-
mi, pozostali w ró¿ny sposób.
O godzinie 11.00 z Placu Schil-
lera wyruszy³ pochód uczestni-
ków konferencji do Teatru No-
wego przy ul. Wiêckowskiego.
Pogoda nie by³a zbyt ³askawa
i grupy Wojowników w deszczu
przesz³y ulic¹ Piotrkowsk¹ skan-
duj¹c Jednomandatowe okrêgi

wyborcze, Jeden okrêg – jeden

mandat to jest demokracji stan-

dard, ChodŸcie z nami itp.
Z pewnym ¿alem powiedzieæ

wypada, ¿e organizatorzy nie
stworzyli przyjezdnym (i miej-
scowym) uczestnikom konferen-
cji okazji i mo¿liwoœci do swo-
bodnego spotkania, nawi¹zania
kontaktów i wymiany pogl¹dów
i opinii. Dobrze by³oby, gdyby
organizatorzy przysz³ych konfe-
rencji i spotkañ wziêli to pod
uwagê.

Wszystkim Wojownikom,
którzy w³o¿yli tyle trudu i wysi³-
ków, aby z odleg³ych krañców
Polski przybyæ na konferencjê do
£odzi nale¿¹ siê wyrazy uznania
i podziêkowania.

Przemarsz Piotrkowsk¹
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3 sierpnia 2007, ¯ywiec. W Ratuszu
¯ywieckim prof. Jerzy Przystawa spotka³
siê z grup¹ wójtów powiatu ¿ywieckiego,
Patronami Honorowymi Ruchu: Ma³go-
rzat¹ Pêpek, wójtem Œlemienia; W³adys³a-
wem Mizi¹, wójtem Jeleœni; Józefem Bed-
narzem, wójtem Milówki; Wojciechem
Buziakiem, wójtem Lipowej i Adamem
Iwankiem, wójtem Rajczy.

7 sierpnia 2007, Kanada. W kanadyjskiej
prowincji Ontario zostanie przeprowadzo-
ne referendum w sprawie ordynacji wybor-
czej. Inicjatorzy proponuj¹ zast¹pienie
obecnej ordynacji z JOW (FPTP) syste-
mem mieszanym, w którym 90 pos³ów
wybieranych bêdzie jak dotychczas
w JOW, a 39 z list partyjnych, z progiem
3%. 1 sierpnia ruszy³a kampania referen-
dalna http://www.yourbigdecision.ca/
Mamy nadziejê, ¿e zapoznanie siê z przed-
stawionymi tam argumentami, a tak¿e
z przebiegiem kampanii, bêdzie interesu-
j¹ce dla nas wszystkich. Jest tam te¿ lista
wszystkich krajów i ich systemów wybor-
czych. Na tej liœcie s¹ b³êdy. Np. podane
jest, ¿e na Ukrainie obowi¹zuje system
mieszany, podczas, gdy od 2006 roku jest
tam system czysto proporcjonalny, a wiêc
Ukraina powinna byæ zaznaczona jako PR
(Proportional Reprezentation).

14 sierpnia 2007, „Dziennik”. Znajduje-
my w nim komentarz Andrzeja Sadowskie-
go, wiceprezydenta Centrum im. Adama
Smitha, pt. Mniej polityków w gospodarce
to lepsze warunki jej rozwoju.

Nowe wybory w tej ordynacji wyborczej
nie przynios¹ ¿adnych zmian. Wybory
ustawiaj¹ biurokracje partyjne, decyduj¹c
o tym, kto ma siê znaleŸæ na liœcie wybor-
czej, a kto nie. Do parlamentu nie dostaj¹
siê autentyczni liderzy. Sprawê czêœcio-
wo rozwi¹za³oby wprowadzenie ordynacji
wiêkszoœciowej w okrêgach jednomandato-
wych. Jednak wszystkie partie broni¹ siê
przed t¹ form¹, bo to oznacza³oby koniec
ich dotychczasowej nieodpowiedzialnoœci.
W tym systemie politycznym obywatele maj¹
jedynie mo¿liwoœæ g³osowania, a nie wybo-
ru. Wrzucaj¹c kartê wyborcz¹, podpisuj¹
weksel in blanco, a potem partie polityczne
robi¹ przez ca³¹ kadencjê, co im siê ¿ywnie
podoba. Trzeba zmieniæ system, kolejne
wybory s¹ tylko kolejnym spektaklem przy
malej¹cej, jak do tej pory, widowni.

22 sierpnia 2007. Galba, zwyciêzca kon-
kursu Wiadomoœci24 na blogera 2006
roku, publikuje w Salonie24 http://www.gal-
ba.salon24.pl/28859,index.html tekst „Litoœ-
ci! WprowadŸcie wybory wiêkszoœciowe!”,
pod którym od razu pojawia siê ponad 100
komentarzy.

23 sierpnia 2007, „Rzeczpospolita” opu-
blikowa³a artyku³ Piotra Gabryela pt. Prze-
kleñstwo silnych rz¹dów mniejszoœcio-
wych, w którym autor stwierdza, ¿e: Wa-
runek maksimum to takie przebudowanie
ustroju naszego pañstwa, które raz na
zawsze uwolni nas od dyktatu rz¹dów
mniejszoœciowych i umo¿liwi skuteczne
wy³anianie podczas wyborów stabilnych
wiêkszoœci rz¹dz¹cych. Dróg wiod¹cych
do takiej naprawy ustroju Rzeczypospoli-
tej jest co najmniej kilka, choæby wprowa-
dzenie ordynacji wiêkszoœciowej i jedno-
mandatowych okrêgów wyborczych.

Bydgoszcz, 3 sierpnia 2007 r.

Pan Marek Jurek
Pose³ Ko³a Parlamentarnego Prawica RP

Szanowny Panie Poœle,
W imieniu Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Za-

wodowego Lekarzy, chcia³bym wyraziæ poparcie naszego zwi¹zku
dla Pana listu do PO, wzywaj¹cego do podjêcia dzia³añ maj¹cych na
celu wprowadzenie w Polsce nowej ordynacji wyborczej do Sejmu,
opartej na JOW – jednomandatowych okrêgach wyborczych.

OZZL od wielu lat jest cz³onkiem Stowarzyszenia na rzecz JOW
i uczestniczy³ w wielu akcjach organizowanych przez to stowarzy-
szenie. W marcu 2003 roku, a nastêpnie w maju 2004 wyraziliœmy
poparcie dla wydrukowanego w „Rzeczpospolitej” – apelu Zatro-

skanych o losy Ojczyzny intelektualistów, postuluj¹cych wprowadze-
nie wiêkszoœciowej ordynacji wyborczej opartej o JOW.

Doœwiadczenia OZZL zwi¹zane z próbami wprowadzenia w Pol-
sce racjonalnego systemu opieki zdrowotnej dowodz¹, poza wszyst-
kimi innymi doœwiadczeniami, ¿e obecny sposób wyboru w³adz prze-
kreœla mo¿liwoœci dokonywania w naszym Kraju zasadniczych zmian.

Partyjniactwo, bêd¹ce skutkiem obecnej ordynacji wyborczej,
powoduje, ¿e interesy partii i pos³uszeñstwo liderom partyjnym s¹
przedk³adane nad interesami pañstwa i narodu, co uniemo¿liwia sku-
teczn¹ naprawê i rozwój naszej Ojczyzny.

OZZL zapewnia o swoim dalszym poparciu dla dzia³añ zmierza-
j¹cych do wprowadzenia w Polsce JOW.

Przesy³amy wyrazy szacunku,
w imieniu Zarz¹du Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodnicz¹cy Zarz¹du

Spotkanie w Olkuszu. Od lewej: NN, J. Przystawa (z ty³u W. B³asiak), M. Tomsia
(za nim W.KaŸmierczak), J. Sanocki (z ty³u P. Smoter)
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28 sierpnia 2007, Warszawa. Burmistrz £ocho-
wa Marian Dziêcio³ i prof. Jerzy Przystawa na
audiencji u Rzecznika Praw Obywatelskich,
któremu przedstawili dzia³ania i sytuacjê Ru-
chu JOW. Dr Janusz Kochanowski z pe³nym
zrozumieniem odniós³ siê do problemu ordyna-
cji wyborczej. Sprawa ta interesuje Rzecznika
Praw Obywatelskich, szczególnie wobec faktu,
¿e badania opinii publicznej systematycznie wy-
kazuj¹, ¿e ponad 70% obywateli krytycznie oce-
nia obecny system wyborczy i nie chce g³oso-
waæ na partie polityczne. Przedyskutowano, ja-
kie s¹ mo¿liwoœci Rzecznika Praw Obywatel-
skich do podjêcia dzia³añ w tej sprawie.

3 wrzeœnia 2007, portal http://wiadomo-
sci.wp.pl/. PAP dla Wiadomoœci na WP przy-
tacza wypowiedŸ Marka Jurka w artykule: Bê-
dziemy walczyæ o wiêkszoœciow¹ ordynacjê.

Prawica Rzeczypospolitej zamierza wal-
czyæ w przysz³ym parlamencie – jeœli dojdzie
do przedterminowych wyborów – o wiêkszo-
œciow¹ ordynacjê do Sejmu i zniesienie finan-
sowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa
– zapowiedzia³ szef partii Marek Jurek.

6 wrzeœnia 2007, „Dziennik” on-line http://
www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&Sho-
wArticleId=59231 publikuje wypowiedŸ histo-
ryka dra Antoniego Dudka dla gazety „Fakt”
w artykule pt. Wybory znów nie wy³oni¹ zwy-
ciêzcy.

Przy zastosowaniu jednomandatowych
okrêgów wyborczych, stanowi¹cych podsta-
wê ordynacji wiêkszoœciowej, liczba ugrupo-
wañ obecnych w Sejmie spad³aby do dwóch
lub maksymalnie trzech i wreszcie pojawi³aby
siê szansa na jednopartyjny rz¹d wiêkszoœcio-
wy, którego szef nie móg³by zrzucaæ odpo-
wiedzialnoœci za swoje pora¿ki na fatalnych
koalicjantów. Jednomandatowe okrêgi s¹ jed-
nak niewygodne zarówno dla partyjnych lide-
rów, jak i dla tych polityków, którzy maj¹ pro-
blemy z osobist¹ popularnoœci¹, a swoj¹ po-
zycjê zawdziêczaj¹ ³asce tych pierwszych, za-
pewniaj¹cych im tzw. mandatowe miejsca na
listach wyborczych.

10 wrzeœnia 2007, „Dziennik” on-line http://
www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&Sho-
wArticleId=59673 publikuje wypowiedŸ publicy-
sty Grzegorza Miecugowa pt. Najwiêksz¹ za-
let¹ tego sejmu jest to, ¿e siê rozwi¹za³.

Nadszed³ wiêc czas na zmianê regu³ gry,
by wyborcy mogli g³osowaæ na ludzi, a nie na
partie. To mo¿e da³oby nadziejê na wiêksz¹
odpowiedzialnoœæ poszczególnych pos³ów.

11 wrzeœnia 2007, Salon24. Redaktor Krzysz-
tof Leski otwiera na swoim politycznym blogu
http://krzysztofleski.salon24.pl/32525,in-
dex.html dyskusjê na temat: JOW-ów baæ siê
czy nie?

13 wrzeœnia 2007, Salon24. Kolejny tekst
Galby: www.galba.salon24.pl: „Migracje i trans-
fery”.

14 wrzeœnia 2007, sonda w dziennikarskim
Salonie24 http://www.sondownia.sa-
lon24.pl/32702,index.html: Czy jesteœ za
wprowadzeniem ordynacji wiêkszoœciowej i
jednomandatowych okrêgów wyborczych.
Odpowiedzi: TAK – 88%; NIE – 11%; Nie mam
zdania – 1%; Nic mnie to nie obchodzi –
1%. Do godziny 10.00 na pytanie odpowiedzia³o
442 internautów.

Lista Honorowych
Samorz¹dowych
Patronów JOW
czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, którzy zgodzili siê obj¹æ patronat
nad Ruchem Obywatelskim na rzecz JOW*

wrzesieñ 2007

1. Mariusz Adamczyk, wójt gm.
Godowa w pow. wodzis³.

2. Adam Bac³awski, wójt gm.
Krzynow³ogi Ma³ej w pow.
przasnyskim

3. W³odzimierz Badurak, bur-
mistrz m. Piñczowa

4. Bogdan Bakalarz, burmistrz
m. Lubska

5. Marian Balicki, burmistrz
m. Nekli

6. Rados³aw Baran, prezy-
dent m. Bêdzina

7. Jolanta Batycka-W¹sik,
wójt gm. Lesznowoli w pow.
piaseczyñskim

8. Stefan B¹k, wójt gm. £ago-
wa w pow. kieleckim

9. Józef Bednarz, wójt gm.
Milówki w pow. ¿ywieckim

10. Aleksander Bek, wójt gm.
Przeworna w pow. strzeliñ-
skim

11. Grzegorz Benedykciñski,
burmistrz m. Grodziska Ma-
zowieckiego

12. Ryszard Bodziacki, bur-
mistrz m. S³ubic

13. Maciej Bratborski, burmistrz
m. KoŸmina Wielkoplskiego

14. Jan Broda, wójt gm. Ko-
mornik w pow. poznañskim

15. Miros³aw Broniszewski,
wójt gm. Przykony w pow.
tureckim

16. Jacek Brygman, wójt gm.
Cekcyna w pow. tucholskim

17. Józef Bulira, wójt gm. Lip-
nika w pow. opatowskim

18. Zbigniew Burzyñski, prezy-
dent m. Kutna

19. S³awomir Bykowski, bur-
mistrz m. Radziejowa

20. Zbigniew Celski, wójt gm.
Skar¿ysko Koœcielne w pow.
skar¿yskim

21. Andrzej Cembrzyñski, bur-
mistrz m. Wojkowic

22. Waldemar Chachulski, bur-
mistrz m. Sulejówka

23. Stanis³aw Chalimoniuk,
burmistrz m. Niemodlina

24. S³awomir Chmielewski,
burmistrz m. Mogielnicy

25. Tadeusz Cho³ko, wójt gm.
Suwa³k w pow. suwalskim

26. Robert Choma, prezydent
m. Przemyœla

27. Marek Chrzanowski, pre-
zydent m. Be³chatowa

28. Jan Chwiêdacz, burmistrz
m. Imielina

29. Franciszek Chy³a, wójt gm.
Krotoszyc w pow. legnickim

30. Marian Cycoñ, burmistrz
m. Starego S¹cza

31. Waldemar Czaja, wójt gm.
Zêbowic w pow. oleskim

32. Andrzej Czapski, prezy-
dent m. Bia³ej Podlaskiej

33. Jerzy Czerwiñski, bur-
mistrz m. Che³m¿y

34. Bogumi³ Czubacki, bur-
mistrz m. Sochaczewa

35. Zdzis³aw Czucha, burmistrz
m. Koœcierzyny

36. Stefan Czy¿yk, wójt gm.
Niemc w pow. lubelskim

37. Kazimierz D¹browski, bur-
mistrz m. Ambrowa

38. Krzysztof Dereziñski, bur-
mistrz m. Trzemeszna
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39. Wac³aw Derlicki, burmistrz
m. Brodnicy

40. Konstanty Dombrowicz,
prezydent m. Bydgoszczy

41. Tadeusz Domiñczak, wójt
gm. Sobkowa w pow. jêdrze-
jowskim

42. Rafa³ Dutkiewicz, prezydent
m. Wroc³awia

43. Kazimierz Du¿a³ka, bur-
mistrz m. Poñca

44. Miros³aw Du¿y, burmistrz m.
£azisk Górnych

45. Marian Dziêcio³, burmistrz
m. £ochowa

46. Jan Dziubiñski, prezydent m.
Tarnobrzega

47. Roman Dziura, burmistrz m.
Józefowa

48. Ryszard DŸwiniel, burmistrz
m. Bielawy

49. Zbigniew Engelbrecht, wójt
gm. Szemuda w pow. wejhe-
rowskim

50. Marian Flaczyñski, wójt gm.
Brodnicy w pow. œremskim

51. Tadeusz Fr¹czek, wójt gm.
DŸwierzut w pow. szczycieñ-
skim

52. Adam Fudali, prezydent m.
Rybnika

53. Józef Gajewski, prezydent
m. Suwa³k

54. Krzysztof Gajowy, wójt gm.
Stanina w pow. ³ukowskim

55. Zbigniew Galek, wójt gm.
Postomina w pow. s³awieñ-
skim

56. Damian Galusek, wójt gm.
Paw³owic w pow. pszczyñskim

57. Wojciech G¹siewski, wójt
gm. P³oniaw-Bramury w pow.
makowskim

58. Jan G³owa, wójt gm. Dobro-
szyc w pow. oleœnickim

59. Eugeniusz Go³embiewski,
burmistrz m. Kowala

60. Stanis³aw Go³êbiowski, wójt
gm. Koñskowoli w pow. pu-
³awskim

61. Andrzej Grabowski, bur-
mistrz m. Kowalewa Pomor-
skiego

62. Jacek Grabowski, burmistrz
m. Szamotu³

63. Janusz Grobel, prezydent m.
Pu³aw

64. Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent m. Warszawy

65. Zbigniew Grzesiak, bur-
mistrz m. Miñska Mazowieck.

66. Jacek Gursz, burmistrz m.
Chodzie¿y

67. Piotr Halasz, wójt gm. Ka-
mieñca w pow. grodziskim

68. Mirosa³w Haniszewski, wójt
gm. Warty Boles³awieckiej
w pow. boles³awieckim

69. Krzysztof Harmaciñski,
wójt gm. I³awy w pow. i³aw-
skim

70. Krzysztof Heæman, burmistrz
m. Kêtrzyna

71. Henryk Helwing, burmistrz
m. Nowego Tomyœla

72. Adam Iwanek, wójt gm. Raj-
czy w pow. ¿ywieckim

73. Krzysztof Iwaniuk, wójt gm.
Terespola w pow. bialskim

74. Wojciech Jagie³³owicz, wójt
gm. Lubszy w pow. brzeskim

75. Czes³aw Jakubowicz, wójt
gm. Juchnowca Koœcielnego
w pow. bia³ostockim

76. Stefan Jakubowski, wójt gm.
S³upna w pow. p³ockim

77. Wies³aw Janiszewski, burmistrz
m. Czerwionki-Leszczyn

78. Grzegorz Jankowski, burmistrz
m. Nowogrodu Bobrzañskiego

79. Bogus³aw Janus, burmistrz
m. RogoŸna

80. Andrzej Jarzyñski, burmistrz
m. Szyd³owca

81. W³adys³aw Jasiñski, burmistrz
m. Wyœmierzyc

82. Tadeusz Jasionek, wójt gm.
Przytocznej w pow. miêdzy-
rzeckim

83. Stanis³aw Jêdrusik, wójt gm.
Lubrzy w pow. prudnickim

84. Mieczys³aw Jêtczak, wójt gm.
Brzozia w pow. brodnickim

85. Julian Jokœ, burmistrz m.
Krotoszyna

86. Artur Jurkowski, wójt gm.
Pêc³awia w pow. g³ogowskim

87. Józef Kaczmarek, burmistrz
m. Uniejowa

88. Kazimierz Karczmarek,
wójt gm. Wielkiej Nieszawki
w pow. toruñskim

89. Tomasz Ka³u¿ny, burmistrz
m. Wrzeœni

90. Jerzy Kepka, wójt gm. Wej-
herowa w pow. wejherowskim

91. Mieczys³aw Kieca, prezydent
m. Wodzis³awia Œl¹skiego

92. Jaros³aw Kielar, burmistrz
m. Kluczborka

93. Wies³awa Kitlas, wójt gm. Ja-
sionówki w pow. monieckim

94. Tadeusz Klimek, wójt gm.
Lipnicy Murowanej w pow.
bocheñskim

95. Marcin Ko³akowski, wójt gm.
Dzierzgowa w pow. m³awskim

96. Halina Ko³odziejska, bur-
mistrz m. Prochowic

97. Marek Kopel, prezydent m.
Chorzowa

98. Bogdan Koszuta, burmistrz
m. W¹brzeŸna

99. Andrzej Koszutski, wójt gm.
Sobolewa w pow. garwoliñ-
skim

100. Henryk Koz³owski, wójt
gm. Czerwonki w pow. ma-
kowskim

101. Bogdan Ko¿uchowicz, bur-
mistrz m. Œwiebodzic

102. Jerzy Kropiwnicki, pre-
zydent m. £odzi

103. Bogus³aw Król, wójt gm.
Zielonki w pow. krakowskim

104. Piotr Kruczkowski, pre-
zydent m. Wa³brzycha

105. Stanis³aw Kruszewski,
burmistrz m. Józefowa

106. Andrzej Krzysztofiak,
burmistrz m. Kwidzyna

107. Krzysztof Kuchczyñski,
burmistrz m. Namys³owa

108. Hubert Kurza³, burmistrz
m. Leœnicy w pow. strzelec-
kim

109. Franciszek Lech Kwaœ-
niewski, burmistrz m. Bia³e-
go Boru

110. Jan Kwiatkowski, wójt gm.
KuŸnicy w pow. sokolskim

111. Waldemar Lamkowski,
wójt gm. Lichnowy w pow.
malborskim

112. Andrzej Laszkiewicz, bur-
mistrz m. Mieroszowa

113. Dorota Lew, burmistrz m.
Czempinia

114. Micha³ Lidwin, wójt gm.
Widuchowy w pow. gryfiñ-
skim

115. Jacek Lipiñski, burmistrz
m. Aleksandrowa £ódzkiego

116. Kazimierz Lipiñski, bur-
mistrz m. Pyrzyc

117. Henryk Litka, burmistrz m.
Dolska
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118. Andrzej Lorenc, wójt gm.
Dragacza w pow. œwieckim

119. Micha³ Lorenc, wójt gm. Jed-
noro¿ca w pow. przasnyskim

120. Jan Lubas, wójt gm. Do-
minowa w pow. œredzkim

121. Wojciech Lubawski, pre-
zydent m. Kielc

122. Kazimierz £apka, wójt gm.
Strachówki w pow. wo³omiñ-
skim

123. Jan £aski, wójt gm. Ulanu-
-Majoratu w pow. radzyñskim

124. Tomasz £êcki, burmistrz
m. Murowanej Goœliny

125. Barbara Magiera, bur-
mistrz m. Radlina

126. Mieczys³aw Majcher, bur-
mistrz m. Wielunia

127. Czes³aw Jerzy Ma³kow-
ski, prezydent m. Olsztyna

128. Grzegorz Maras, wójt gm.
Skomlina w pow. wieluñskim

129. Adam Marciniak, wójt gm.
Cz³uchowa w pow. cz³u-
chowskim

130. Lech Markiewicz, bur-
mistrz m. Strzegomia

131. Janusz Marsza³ek, prezy-
dent m. Oœwiêcimia

132. Józef Matela, burmistrz
m. Kietrza

133. Marek Matysiak, wójt gm.
Stromca w pow. bia³obrzeskim

134. Roman Michaluk, wójt
gm. Miêdzyrzeca Podlaskie-
go w pow. bialskim

135. Tadeusz Mikulski, bur-
mistrz m. Garwolina

136. Czes³aw Milewski, wójt gm.
Szelkowa w pow. makowskim

137. Adam Misiewicz, wójt gm.
Œwierczy w pow. pu³tuskim

138. W³adys³aw Mizia, wójt
gm. Jeleœni w pow. ¿ywieckim

139. Tadeusz Molenda, wójt
gm. Garbatki-Letniska w pow.
kozienickim

140. Witold Morawiec, wójt gm.
Olesna w pow. d¹browskim

141. Henryk Mroziñski, bur-
mistrz m. Braniewa

142. Marek Mrozowski, bur-
mistrz m. Czeladzi

143. Antoni Nawrocki, bur-
mistrz m. Solca Kujawskiego

144. Marek Nazarko, wójt gm.
Micha³owa w pow. bia³ostoc-
kim

145. Jaros³aw Nosal, wójt gm.
Pakos³awic w pow. nyskim

146. Anatol Ochryciuk, burmistrz
m. Hajnówki

147. Ignacy Odwa¿ny, burmistrz
m. Sulechowa

148. Kazimierz Olearczyk, wójt
gm. Boles³awia w pow. d¹-
browskim

149. Józef Olszewski, wójt gm.
Kraszewic w pow. ostrze-
szowskim

150. Marek Olszewski, wójt gm.
Lubicza w pow. toruñskim

151. Henryk Or³owski, wójt gm.
Topólki w pow. radziejowskim

152. Ryszard Ostrowski, bur-
mistrz m. Korsz

153. Zofia Oszacka, wójt gm.
Lanckorony w pow. wado-
wickim

154. Julian Ozimek, burmistrz
m. Niska

155. Henryk O¿arowski, bur-
mistrz m. Wi¹zowa

156. Stanis³aw Paj¹k, wójt gm.
Policznej w pow. zwoleñskim

157. S³awomir Pajor, prezy-
dent m. Stargardu Szcz.

158. Kazimierz Pa³asz, prezy-
dent m. Konina

159. Tomasz Pañczyk, wójt gm.
Su³owia w pow. zamojskim

160. Jerzy Pasek, burmistrz m.
Lipska

161. Franciszek PaŸdziernik,
burmistrz m. O³awy

162. Janusz Pêcherz, prezydent
m. Kalisza

163. Ma³gorzata Pêpek, wójt gm.
Œlemienia w pow. ¿ywieckim

164. Mariusz Piasecki, wójt gm.
Giza³ek w pow. pleszewskim

165. Andrzej Pietrasik, bur-
mistrz m. P³oñska

166. Zdzis³aw Pietrowski, wójt
gm. Mys³akowic w pow. je-
leniogórskim

167. Stanis³aw Piotrowski,
wójt gm. Jakubowa w pow.
miñskim

168. Henryk Plichta, wójt gm.
Czajkowa w pow. ostrze-
szowskim

169. Mieczys³aw P³aczek, wójt
gm. Bobowa w pow. staro-
gardzkim

170. Jerzy Podlewski, wójt gm.
Zakrzewa w pow. z³otowskim

171. Józef Pod³u¿ny, wójt gm.
Godzieszy Wielkich w pow.
kaliskim

172. Grzegorz Popowski, wójt
gm. Jab³onnej Lacki w pow.
soko³owskim

173. Dieter Przewdzing, burmistrz
m. Zdzieszowic

174. Zbigniew Przychodzeñ, wójt
gm. Mêcinki w pow. jaworskim

175. Piotr Przytocki, prezydent
m. Krosna

176. Wies³aw Pszczó³kowski,
burmistrz m. £omianek

177. Sylwester Pucha³a, wójt gm.
Pra¿mowa w pow. piaseczyñ-
skim

178. Andrzej Pyziak, wójt gm.
Rudnik w pow. oleskim

179. Danuta Rabin, wójt gm.
Istebnej w pow. cieszyñskim

180. Robert Raczyñski, prezy-
dent m. Lubina

181. Zenon Reszka, burmistrz
m. B³onia

182. Jan Rogowski, burmistrz
m. Lidzbarka

183. Janusz Ros³an, burmistrz
m. Bi³goraja

184. Adam Samborski, wójt
gm. Rac³awic w pow. mie-
chowskim

185. Tadeusz Sawicki, wójt gm.
W³odawy w pow. w³odawskim

186. Henryk S³onina, prezy-
dent m. Elbl¹ga

187. Sylwester Sobañski, bur-
mistrz m. Bobolic

188. Waldemar Socha, prezy-
dent m. ¯or

189. Sylwester Sokolnicki, bur-
mistrz m. Serocka

190. Zbigniew Soko³owski, wójt
gm. Wizny w pow. ³om¿yñ-
skim

191. Józef Sontowski, burmistrz
m. Zawidowa

192. Kazimierz Stachurski, bur-
mistrz m. O¿arowa Mazowiec-
kiego

193. Andrzej Stania, prezydent
m. Rudy Œl¹skiej

194. Andrzej Stanuch, burmistrz
m. Pelplina

195. Robert Stañko, burmistrz
m. Górzna

196. Krzysztof Stêpniak, wójt
gm. Serokomli w pow. ³ukow-
skim
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197. Leszek Stroiñski, wójt gm.
Soœna w pow. sêpoleñskim

198. Krzysztof Szala, wójt gm.
Dobrcza w pow. bydgoskim

199. Jerzy Sza³ach, burmistrz
m. Nowego Stawu

200. Wojciech Szczurek, pre-
zydent m. Gdyni

201. Krystian Szostak, bur-
mistrz m. Pszczyny

202. Janusz Szubert, wójt gm.
Winnicy w pow. pu³tuskim

203. Edward Szupryczyñski,
burmistrz m. G³ucho³az

204. Tomasz Œmietanka, bur-
mistrz m. Kozienic

205. W³odzimierz Œniecikow-
ski, burmistrz m. Gostynina

206. Roman Tasarz, burmistrz
m. Golubia-Dobrzynia

207. Tadeusz Tkaczyk, wójt
gm. Strawczyna w pow. kie-
leckim

208. Waldemar Tkaczyk, wójt
gm. Koœcierzyny w pow. ko-
œcierskim

209. Piotr Tomañski, wójt gm.
¯urawicy w pow. przemyskim

210. Tadeusz Tomasik, bur-
mistrz m. Przysuchy

211. Tadeusz Truskolaski, pre-
zydent m. Bia³egostoku

212. Artur Urbañski, burmistrz
m. Jawora

213. Stanis³aw Urbañski, wójt
gm. Daszyna w pow. ³êczyckim

214. Stanis³aw Wabnic, burmistrz
m. Ostrzeszowa

215. Jan Wac³awski, wójt gm.
Stryszowa w pow. wadowickim

216. Zbigniew Walczak, wójt gm.
Gniewina w pow. wejherow-
skim

217. W³odzimierz Wawrzkiewicz,
burmistrz m. Osieku

218. Zbigniew Wawrzyniak,
wójt gm. Mstowa w pow. czê-
stochowskim

219. Andrzej Werle, wójt gm.
Nieborowa w pow. ³owickim

220. Maria Wêgrzyn, wójt gm.
Kwilicza w pow. miêdzy-
chodzkim

221. Tadeusz Wojciechowski,
wójt gm. S³awna w pow. opo-
czyñskim

222. Edmund Wojna, burmistrz
m. St¹porkowa

223. Marek Woœ, wójt gm. Sta-
rego Czarnowa w pow. gry-
fiñskim

224. Krzysztof Wrzesiñski,
burmistrz m. Lubrañca

225. Zbigniew Wydmuch, wójt
gm. Panek w pow. k³obuckim

226. Jerzy Wysocki, burmistrz
m. Milanówka

227. Krzysztof Zaj¹c, wójt gm.
W³adys³awowa w pow. turec-
kim

228. Rafa³ Zagozdon, prezy-
dent m. Tomaszowa Mazo-
wieckiego

229. Micha³ Zaleski, prezydent
m. Torunia

230. Marcin Zamoyski, prezy-
dent m. Zamoœcia

231. Edward Zaremba, wójt
gm. Siemiatycz w pow. sie-
miatyckim

232. Wojciech Ziêtkowski, bur-
mistrz m. Œrody Wielkopol-
skiej

233. Miros³aw Zió³ek, wójt gm.
Pionek w pow. radomskim

234. Wojciech Zuziak, wójt gm.
Lipowej w pow. ¿ywieckim

235. Jerzy Zwoliñski, burmistrz
m. Lubartowa

236. Janusz ¯murkiewicz, pre-
zydent m. Œwinoujœcia

237. Ireneusz ¯urawski, bur-
mistrz m. Z³otoryi

(*) Lista jest otwarta. Zaprasza-
my i oczekujemy dalszych
deklaracji.

Krzysztof Kowlaczyk

Zasada nieoznaczonoœci
ustroju pañstwa

W mechanice kwantowej istnieje takie prawo, jak zasada nie-
oznaczonoœci Heisenberga. Zanim rozpocznie siê jak¹kolwiek de-
batê publiczn¹ na temat ordynacji, warto na wstêpie uœwiadomiæ
sobie podobne w swym sformu³owaniu prawid³o, które w prawo-
dawstwie przedstawia siê nastêpuj¹co.

Mo¿na dok³adnie okreœliæ, na
czym polega proporcjonalnoœæ,
ale nie wiadomo co powiedz¹ sê-
dziowie Trybuna³u Konstytucyj-
nego, gdy orzekaj¹ w sprawie
kolejnej ordynacji proporcjonal-

nej.
Mo¿na dok³adnie okreœliæ, na

czym polega równoœæ, ale nie
wiadomo, ile zostaje z tej równo-
œci w systemie, w którym nie
mo¿na samodzielnie kandydo-
waæ, a na za³o¿enie partii, która
wejdzie do Sejmu trzeba mieæ
miliony z³otych.

Mo¿na dok³adnie okreœliæ, na
czym polega bezpoœrednioœæ, ale
nie wiadomo, co premier Ka-
czyñski mia³ na myœli, gdy
mówi³, ¿e g³osy oddane na przy-
stawki przep³yn¹ w systemie
d’Hondta na PiS.

Mo¿na dok³adnie okreœliæ, na
czym polega powszechnoœæ, ale
nie wiadomo, ile zostanie z tej
powszechnoœci, jeœli bêdzie siê
dalej stosowaæ ordynacjê list par-
tyjnych, zamiast ordynacji JOW,
przy której w Wielkiej Brytanii od
II wojny œwiatowej frekwencja
wyborcza nigdy nie spad³a poni-
¿ej 62%.

Tym samym do listy praw opi-
sywanych przez Ruch Obywatel-
ski na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych, typu pra-
wo Duvergera czy prawo Cie-
sielskiego, mo¿na do³¹czyæ pra-
wo nieoznaczonoœci ustroju pañ-
stwa – to ostatnie oczywiœcie pó³
¿artem, pó³ serio.

2 wrzeœnia 2007
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Konferacja na KUL: Janusz Sanocki z grup¹ studenckich organizatorów. Pierw-
szy z lewej Marek Kobylarski.

Wielce Czcigodny Panie

Konsulu Honorowy,

W dniu dzisiejszym otrzyma-

liœmy z Kancelarii Prezydenta

Rumunii tekst Jego pierwszego

– po referendum 19 maja – wy-

st¹pienia przed Parlamentem

oraz tezy Jego programu politycz-

nego. W obu tych dokumentach

na pierwszym miejscu, przed

wszystkimi innymi reformami

pañstwa, znalaz³ siê postulat re-

formy prawa wyborczego i wpro-

wadzenia jednomandatowych

okrêgów wyborczych do Izby

Ni¿szej.

Panie Konsulu Honorowy!

Ruch nasz od lat zabiega o tak¹

reformê ustrojow¹ Rzeczypo-

spolitej i dlatego ze wzruszeniem

i radoœci¹ dowiedzieliœmy siê, ¿e

w Pana OjczyŸnie taka reforma

jest ju¿ na horyzoncie i ¿e zapo-

wiedŸ jej przeprowadzenia,

w sposób stanowczy i zdecydo-

wany, przedstawia sam Prezy-

dent. Rumunia wiêc daje dziœ

wzór innym narodom, którym

uda³o siê zrzuciæ jarzmo sowiec-

kie, jak wyzwoliæ siê ze zgub-

nych pozosta³oœci tamtego ustro-

ju. Prezydent Basescu zapowia-

da przecie¿, ¿e w œlad po tym

przeprowadzi ustawê lustra-

cyjn¹, do czego, jak widzimy,

jednomandatowe okrêgu wybor-

cze stanowi¹ warunek wstêpny.

Dowiod³y tego k³opoty z lustracj¹

zarówno w Rumunii, jak i w Pol-

sce, bo przeprowadzeniu auten-

tycznej lustracji przeszkadza par-

tyjny system wyborczy.

Moja Ojczyzna ma szczegól-

ne powody do przyjaŸni i wdziêcz-

noœci wobec Rumunii, ponie-

wa¿, w chwili najciê¿szej próby,

Rumunia by³a jedynym pañ-

stwem europejskim, które okaza-

³o Polsce i Polakom prawdziw¹

pomoc i wsparcie. Jestem prze-

konany, ¿e moi Rodacy, pomi-

mo dziesi¹tków lat fa³szowania

i zniekszta³cania naszej wspólnej

historii, o tym d³ugu wdziêcznoœ-

ci nigdy nie zapomn¹. Z tym

wiêksz¹ nadziej¹ patrzymy na

œmia³e, historyczne kroki G³owy

Pañstwa Rumuñskiego.

Ufam, ¿e zechce Pan przeka-

zaæ te s³owa i nasze najszczersze

gratulacje z powodu zwyciêskie-

go referendum Panu Prezyden-

towi Traianowi Basescu.

Proszê przyj¹æ wyrazy naj-

g³êbszego szacunku i najlepsze

¿yczenia w Pañskiej pracy dla

dobra Rumunii i Polski.

Jerzy Przystawa

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych
Biuro Krajowe: 50-134 Wroc³aw, ul. Bia³oskórnicza 3/1, tel. (071) 37-59-407; 0605-096-214

e-mail: spes@spes.wroc.pl; przystaw@ift.uni.wroc.pl

Wroc³aw, 1 czerwca 2007

Jego Ekscelencja

Pan Cornel Calomfirescu

Konsul Honorowy Rumunii

we Wroc³awiu

Pl. Solny 14

50-062 Wroc³aw
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Szanowny Panie Prezesie,
Od 19 kwietnia 2007 roku a¿

do dzisiaj trwa najwiêkszy od
1989 roku kryzys, nie tylko po-
lityczny, ale i spo³eczny, w kraju
bêd¹cym cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej; w kraju, który jako je-
den z niewielu przyszed³ Polsce
i Polakom z realn¹ pomoc¹ po
klêsce wrzeœnia 1939 roku; wresz-
cie w kraju, który perspektywicz-
nie mo¿e staæ siê wa¿nym pol-
skim sprzymierzeñcem w polity-
ce unijnej i europejskiej.

19 kwietnia parlament tego
kraju, który nazywa siê Rumunia,
zawiesi³ w pe³nieniu obowi¹zków
g³owê pañstwa prezydenta Tra-
iana Basescu, który to w spekta-
kularnych okolicznoœciach mu-
sia³ wyprowadziæ siê ze swej pa-
³acowej rezydencji. Przez mie-
si¹c a¿ do 19 maja, kiedy to od-
by³o siê referendum, w którym
zdecydowana wiêkszoœæ Rumu-
nów odrzuci³a decyzjê parlamen-
tu, w Rumunii wrza³o. Dosz³o do
wielotysiêcznych demonstracji
i manifestacji w miastach rumuñ-
skich w obronie prezydenta, a
przeciw rumuñskiej klasie poli-
tycznej.

Prezydent Basescu i jego
zwolennicy rzucili wyzwanie
postkomunistycznej oligarchii
politycznej i finansowej pod ha-
s³em PARLAMENT UNICAME-

RAL  – VOT UNINOMINAL (Par-
lament jednoizbowy – wybory
jednomandatowe). Traian Base-
scu domaga siê nadal przede
wszystkim zmiany ordynacji wy-
borczej na wiêkszoœciow¹ z jed-
nomandatowymi okrêgami wy-
borczymi, a tak¿e reformy kon-
stytucji i likwidacji Senatu. Jego
zdaniem wybory w okrêgach jed-

nomandatowych umo¿liwi¹ Ru-
munom przeprowadzenie rze-
czywistej lustracji, rozbicie struk-
tur mafijnych i rosyjskiej agen-
tury.

Ten przesileniowy kryzys trwa
do dzisiaj. Rumunia znalaz³a siê
na pierwszych stronach gazet
i serwisów informacyjnych me-
diów w ca³ej Europie. Wszystkie
najwa¿niejsze media w Europie
by³y pe³ne informacji o tym, co
siê dzieje w Rumunii. Tymcza-
sem kierowana przez Pana pu-
bliczna telewizja TVP ca³kowicie
przemilcza³a wydarzenia miêdzy
19 kwietnia a 19 maja i milczy
o nich do dziœ. Polskie spo³eczeñ-
stwo zosta³o ca³kowicie odciête
od informacji, których kontekst
jest bezpoœrednio przek³adalny
na wewnêtrzn¹ sytuacjê Polski.
Nawet pilnie œledz¹cy wydarze-
nia polityczne Polacy, za poœred-
nictwem telewizji publicznej,
mogli siê co najwy¿ej dowie-
dzieæ o fakcie zawieszenia w pe³-
nieniu obowi¹zków prezydenta
Rumunii, a nastêpnie korzystnym
dla niego wyniku referendum.
Nie ogl¹dali na ekranach TVP gi-
gantycznych manifestacji w Bu-
kareszcie i innych miastach ru-
muñskich i nie dowiedzieli siê nic
o has³ach demonstrantów. Nie
by³o ¿adnych informacji ani ko-
mentarzy wyjaœniaj¹cych sedno
konfliktu i to na ¿adnym z pro-
gramów informacyjnych trzech
najwa¿niejszych kana³ów TVP.
A to, ¿e takich informacji nie by³o
równie¿ w innych niepublicz-
nych mediach krajowych w ni-
czym Pana i kierowanej przez Pa-
na instytucji nie t³umaczy, z tego
choæby wzglêdu, ¿e i Pan i TVP
jesteœcie op³acani z publicznych

pieniêdzy i macie publiczne po-
winnoœci.

Szanowny Panie Prezesie!
Milczenie TVP o wydarze-

niach w Rumunii jest co gorsza
tylko fragmentem wiêkszej i bar-
dziej ponurej ca³oœci, jak¹ jest
trwaj¹ca od lat g³êboka meryto-
ryczna cenzura stosowana w TVP
wobec najwa¿niejszego ustrojo-
wego problemu Polski i funda-
mentu demokracji czyli ordyna-
cji wyborczej do Sejmu. Ta nie-
sformalizowana cenzura poli-
tyczna w TVP nie dopuszcza do
jakiejkolwiek informacji i ko-
mentarzy na temat postulatu wy-
borów wiêkszoœciowych i jedno-
mandatowych okrêgów wybor-
czych. Trudno bowiem czymkol-
wiek innym wyjaœniæ fakt, ¿e ten
fundamentalny temat od lat jest
ca³kowicie przemilczany w TVP.
I to, mimo ¿e, jak wynika z ró¿-
nych sonda¿y ostatnich lat, zde-
cydowana wiêkszoœæ Polaków
opowiada siê za wprowadzeniem
w Polsce jednomandatowych
okrêgów wyborczych i skoñcze-
niem z rz¹dami partiokracji, któ-
re s¹ g³ównym Ÿród³em korupcji
i niskiej jakoœci rz¹dzenia w Rze-
czypospolitej.

Szanowny Panie Prezesie!
W obliczu powy¿szych fak-

tów my ni¿ej podpisani domaga-
my siê:
1. wyci¹gniêcia konsekwencji

s³u¿bowych w stosunku do lu-
dzi odpowiedzialnych w TVP
za blokadê informacji o sy-
tuacji w Rumunii;

2. rozpoczêcia informowania
o wydarzeniach w Rumunii
zgodnie z kanonami sztuki
dziennikarskiej i misji pu-
blicznej TVP;

3. zlikwidowania nieformalnej
cenzury politycznej w TVP,
dotycz¹cej ordynacji wiêk-
szoœciowej i wyborów pos³ów
w jednomandatowych okrê-
gach wyborczych.

Do Prezesa Zarz¹du
Telewizji Polskiej SA

Andrzeja Urbañskiego

List otwarty
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Zarz¹d Krajowy,
ul. Fosa 17, 02-768 Warszawa

Stanowisko
Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów

na temat
Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych

Podczas posiedzenia Zarz¹du Krajowego Nie-

zale¿nego Zrzeszenia Studentów – 15 kwietnia

2007 r. w Lublinie – podjêto uchwa³ê o poparciu

przez NZS idei Jednomandatowych Okrêgów Wy-

borczych. Pragniemy jednoczeœnie podkreœliæ, i¿

sk³aniamy siê do rozwi¹zania maj¹cego za cel

wprowadzenie 460 Jednomandatowych Okrêgów

Wyborczych w wyborach parlamentarnych oraz

do wprowadzenia Jednomandatowych Okrêgów

Wyborczych w wyborach samorz¹dowych.

Zmiana ordynacji wyborczej jest zasadnicza dla

dobrego funkcjonowania systemu politycznego

oraz zdrowych relacji pomiêdzy obywatelami a re-

prezentantami spo³eczeñstwa. Wprowadzenie Jed-

nomandatowych Okrêgów Wyborczych spowodu-

je zwiêkszenie odpowiedzialnoœci polityków przed

wyborcami, personalny a nie partyjny sposób wy-

boru reprezentantów, skrystalizowanie i uproszcze-

nie procedury wyborczej. Uwa¿amy, i¿ takie roz-

wi¹zanie zapewni ka¿demu Polakowi mo¿liwoœæ

kandydowania i realnej szansy bycia wybranym,

znacznie zmniejszy równie¿ koszt kampanii wy-

borczych. Likwidacja list partyjnych i zmiana obec-

nych struktur wszystkich partii politycznych uzdro-

wi nasz¹ demokracjê, czyni¹c j¹ bardziej przy-

chyln¹ ka¿demu obywatelowi oraz przyspieszy

tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Za Zarz¹d Krajowy

Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów:

Przewodnicz¹cy Marcin Leoszko

Lublin, 15 kwietnia 2007

Konferencja na KUL: Piotr Smoter (Nysa), Jerzy Przystawa (Wroc³aw), Nazar Bojko (Lwów), Janusz Sanocki (Nysa),
Tomasz KaŸmierski (Southampton)
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