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korpusie jakiejś latarni, fotografujemy
przekręcone do góry nogami znaki.
Głosowanie referendalne odbywa się
w innych lokalach, niż głosowanie
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Prezydent domagał się, żeby te same
komisje obsługiwały oba głosowania.
Wytłumaczono mu, że to jest niemożliwe,
że PRAWO tego zabrania. Muszą być różne
komisje. Nie tylko na szczeblu lokalnym,
ale i na szczeblu centralnym. W siedzibie
Centralnej Komisji Wyborczej informacje
dla prasy podawane są osobno, o różnych
godzinach, nie wolno zapytać o jedno i
drugie. Są różne centralne komisje.
Wszystko osobno. Nota bene, z Polski
obecny jest tylko korespondent „Opcji na
Prawo” (JP), z Ukrainy – lwowskiej gazety
lokalnej (NB). Inaczej z innych krajów: jest
i Reuters, i AFP, są Niemcy, Austriacy,
Hiszpanie, Węgrzy, są agencje chińskie
(Xinhua), są Rosjanie i Czesi. Nie ma
obserwatorów OBWE, która to organizacja
nie wykazała zainteresowania wydarzeniami
w Rumunii.
Komisje do PE ulokowane są
w widocznych miejscach, w obszernych,
łatwo dostępnych pomieszczeniach.
Komisje referendalne w jakichś klitkach,
w których niejednokrotnie z trudem się
mieszczą i trzeba ich szukać. W jednym
z gmachów musieliśmy przejść kilkaset
metrów krętymi korytarzami, aby dojść do
siedziby komisji. Ich członkowie dzielą się
z nami uwagami: frekwencja referendalna
jest wyraźnie niższa od parlamentarnej. Po
p ó ł n o c y u d z i e l a n a m w yw i a d u
przewodniczący Państwowej Komisji
Wyborczej, sędzia Niculae Mănigutju. Na
pytanie, dlaczego były różne komisje
wyborcze, inna dla głosowania w sprawie
referendum, a inna dla wyborów do PE,
odpowiada, że j est urzędnikiem
państwowym, to jest sprawa polityczna i
musi się uchylić od odpowiedzi. Na pytanie,
dlaczego komisje parlamentarne były
wyraźnie uprzywilejowane, tłumaczy nam,
że komisje do spraw wyborów do PE były
wyłonione wcześniej, a referendum
ogłoszone później, więc był poważny
problem ze znalezieniem odpowiednich
lokalizacji. Trudno się z nim nie zgodzić.
Ale fakt pozostaje faktem: wygląda na to, że
zrobiono wszystko, aby zniechęcić
wyborców do głosowania w sprawie
referendum.
Rozmawiamy z trójką młodych ludzi na
ulicy. Wszyscy mówią po angielsku. Jeden
odpowiada, że właściwie, to nie ma czasu.
Drugi, że nie wie naprawdę, o co w tym
wszystkim chodzi, nie bardzo rozumie ideę
referendum. Najbystrzejsza z trójki jest
młoda dama: wyjaśnia nam, że o nic nie
chodzi. Zarówno rząd, jak i prezydent chcą
tego samego: jednomandatowych okręgów
wyborczych. Rząd zapowiedział, że sam
wprowadzi JOW. Ale prezydent się uparł, że
najpierw zapyta obywateli. Jaki jest sens
głosować, skoro i jedni, i drudzy chcą tego
samego?
Konfuzja. O co w tym wszystkim chodzi?
Z tym spotykamy się w wielu
wypowiedziach. Rząd chce JOW i prezydent
chce JOW: czy nie jest po prostu
pieniaczem, który dla zaspokojenia własnej
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ambicji chce, na przekór rządowi, pytać
ludzi o to, co jest oczywiste?
Młody człowiek, którego pytamy o drogę:
Ja i polityka, to rzeczy całkowicie
rozdzielne. Nie obchodzi mnie. Młoda para
na przejściu: Tak, wiem, że jest referendum,
ale dzisiaj jestem bardzo zajęty. Nie mam
czasu. Bukinista pod Uniwersytetem: Nie
obchodzi mnie to. Dlaczego? A czy muszę
wyjaśniać? Ale inny bukinista, znacznie
starszy, patrzy na sprawy zupełnie inaczej:
Oczywiście, Băsescu ma rację, reforma jest
konieczna. Ale naród jest ciemny.
Frekwencja nie przekroczy 30%. Nie uda
się. Lotnik-emeryt, na ulicy, wyjaśnia nam
sens reformy, tłumaczy nam dlaczego jest
konieczna, boleje, że młodzi tego nie
rozumieją. Emerytka: oczywiście, idzie
poprzeć Băsescu. Nie wie, co się stało
z młodymi. Oni tego nie rozumieją.
Zatrzymujemy grupę młodych ludzi.
Rozmawia z nami student dziennikarstwa.
Oczywiście, reforma jest konieczna. Băsescu
wygra, bo popiera go prowincja, popiera go
wieś. Oni nie wiedzą, o co chodzi, pójdą
głosować za Basescu. On sam popiera
całym sercem, ale z kolegami jest różnie.
Rozmawiamy z damą, która jest
przedstawicielką Partii Konserwatywnej
przy Centralnej Komisji Wyborczej. Nie zna
programu swojej partii, nie bardzo może
odpowiedzieć na nasze pytania. Twierdzi, że
jej partia jest za, chociaż z innych informacji
wiemy, że jest akurat odwrotnie. Nie wie, na
czym polega różnica pomiędzy projektem
rządowym a projektem Băsescu.
Konfuzja. O co w tym wszystkim chodzi?
Rząd chce JOW i Băsescu chce JOW, po co
mamy iść głosować, po co to referendum?
Klasa polityczna, partie polityczne stanęły
na wysokości zadania: skoro Băsescu chce
nas pokonać przy pomocy JOW, weźmy
byka za rogi i ogłośmy JOW! To nie ważne,
że nasze JOW nie przypominają JOW
Băsescu, kto potrafi się w tym rozeznać?
Najkrócej mówiąc, Băsescu chce JOW na
wzór francuski: wybory w okręgach
jednomandatowych, w dwóch turach. Rząd
chce JOW na wzór niemiecki: połowa
mandatów rozdzielana przez partie
polityczne poza kontrolą wyborców. Niebo,
a Ziemia. Ale nazwali to Uninominale,
dokładnie tak, jak Băsescu. Ponieważ w ich
rękach są środki przekazu, gazety i miejsca
publiczne, oni są górą.
Traian Băsescu to prawdziwy nauczyciel.
W swoich wystąpieniach klarownie,
przystępnie, logicznie i pięknie, uczy na
czym polegają zalety JOW. Mówi o
odpowiedzialności parlamentarzystów przed
wyborcami, wyjaśnia, dlaczego ten system
daje wyborcom kontrolę nad ich
przedstawicielami. Pokazuje, czym się różni
państwo upartyjnione od państwa
obywatelskiego. Jego prezentacje można
wziąć wprost i pokazywać dzieciom w
szkołach.
Nec Hercules contra plures. Klasa
polityczna nie jest ani fantomem, ani iluzją.
To realna siła. Rząd, administracja
państwowa, partie polityczne i ich zaplecze.
Jakie możliwości mają obywatele, nawet ze
swoim prezydentem na czele? 
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olśnieniem, następnie przychodzi spokój i
adoracja Boga, a w konsekwencji radość ze
spotkania z Bogiem.
Czy Jezus narodził się w szopie czy
w grocie? Nasza polska tradycja ludowa
zwłaszcza w "Jasełkach", podpowiada nam,
że Jezus urodził się w szopie. Według
znawców w owym czasie w Betlejem i
okolicach w skałach wykuwano groty
z przeznaczeniem na mieszkania. Przy
grotach zwykle były wydzielone miejsca
w rodzaju zagrody czyli gospodarstwa
z przeznaczeniem dla trzody. Część
pomieszczeń była przeznaczona d1a ludzi.
Być. Może w takiej zagrodzie zatrzymali się
na noc Józef i Maryja, gdzie narodził się
Jezus?
Czy obecne bvły zwierzęta przy
narodzeniu Jezusa? Może tak może i nie?
Scena ze zwierzętami,pochodzi z proroctwa
Izaiasza, który powiedział:"Wół rozpoznał
swego pana i osioł żłób swego właściciela,
Izrael na niczym się nie zna, lud mój
niczego nie rozumie(Iz 1,3)".
Dalsza historia Betlejem. Na przestrzeni
wieków Betlejem przechodziło burzliwe
dzieje. W roku 529 w wyniku powstania
samarytańskiego Betlejem zostało zburzone.
Została zburzona także Bazylika
Narodzenia, która później została
odbudowana dzięki imperatorowi
Justinianowi
Inwazja Persów w 614r. pod wodzą,
Choseroesa II groziła nowym zniszczeniem.
Betlejem zostało-zburzone, ale Bazylika
Narodzenia dziwnym zbiegiem okoliczności
ocalała. Na frontonie Bazyliki była mozaika
przedstawiająca pokłon Magów-Trzech
Króli ubranych w perskie stroje. Persowie
odnaleźli tu coś swojego i uszanowali
Bazylikęr pozostawiając nietkniętą.
Rok 637 był początkiem panowania
muzułmanów,którzy
stali
się
„gospodarzami" Betlejem. Kult
chrześcijański w Bazylice został zakazany,
ale już w roku następnym został

przywrócony przez sułtana Omara, który
osobiście modlił się w Bazylice.
Wiek XI to początek wypraw krzyżowych
celem odzyskania miejsc uświęconych
w Ziemi Świętej. W 1099r krzyżowcy
przybywają do Ziemi Świętej, a w roku
następnym w Betlejem na króla łacińskiego
został koronowany Baldwin. Baldwin nie
chciał być koronowany w Jerozolimie, gdzie
Chrystus został ukoronowany cierniową
koroną.
W latach 1165/69 Bazylika Narodzenia
została przebudowana i odnowiona i
w takim stanie pozostała do naszych
czasów. Po klęsce krzyżowców miejsca
uświęcone obecnością Chrystusa w tym też
Bazylika Narodzenia przeszły w posiadanie
muzułmanów. Kilka lat poźniej za sporym
okupem pieniężnym w Bazylice zostaje
przywrócony kult łaciński. ,
W XVI stuleciu do Ziemi Świętej
przybywaja duchowi synowie Św.
Franciszka , którzy stali s i ę opiekunami
tego miejsca. W 1517r. Turcy znów zajmują
tereny Palestyny. Przez cztery stulecia
katolicy mieli utrudniony dostęp do tych
miejsc w tym też do Bazyliki Narodzenia.
Obecnie Bazyliką Narodzenia opiekują s ię
łacinnicy, greko-prawosławni oraz ormianie
ortodoksyjni. Już od VI wieku poczęto
odróżniać dwa wydarzenia związane
z narodzeniem Jezusa. Odróżniano miejsce
narodzenia oraz złożenia w żłobie, które
znajdują się jedno naprzeciw drugiego.
Miejsce narodzenia łacinnicy w 1717 r
oznakowali srebrną gwiazdą i napisem
w języku łacińskim: „Hic de Virgine Maria
Jesus Christus natus est” - Tu narodził si ę
Jezus Chrystus z Dziewicy Maryi.
Główne wejście do Bazyliki zostało
zamurowane aby utrudnić wjazd na koniach
do wnętrza Bazyliki, w którym s ię lubowali
Turcy. Tak więc wchodząc do wnętrza
Bazyliki od strony frontowej trzeba s i ę
schylić. Niektórzy interpretują to tym, że
wchodzący do świątyni w ten sposób oddają
pokłon Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.
Kościół Św. Katarzyny. Z racji częstych
utrudnień, gdy chodzi o kult w Bazylice
Narodzenia, katolicy obok Bazyliki
zbudowali kościół św. Katarzyny Egipskiej.
Budowę ukończono w roku 1882. W ołtarzu
głównym umieszczono statuę Matki Bożej
Karmiącej. Statua została sprowadzona
z Italii. Z tego kościoła w noc Bożego
Narodzenia ma miejsce transmisja Pasterki.
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