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Prof. Przystawa ze str 17
5. W efekcie parlament żyje własnym
życiem, a nie życiem kraju, a „klasa
polityczna” co raz bardziej wyobcowuje
się od wyborców i społeczeństwa
6. Obywatele nie chcą brać udziału
w takich wyborach, o czym najlepiej
świadczy żałośnie niska frekwencja
wyborcza, która rażąco odbiega od
frekwencji w bezpośrednich,
jednomandatowych wyborach WBi PM.
Na tym tle nasi rozmówcy widzą zalety
wyborów bezpośrednich w JOW:
1. Mieszkańcy ich gmin chętnie idą na
wybory, bo wiedzą kogo wybierają, znają
kandydatów, ich życie i ich osiągnięcia.
Udzielający wywiadu Patroni Honorowi
Ruchu JOW na ogół uzyskali swój mandat
już kolejny raz, niektórzy z nich po raz
trzeci, a nawet czwarty. W gminie wójta
Henryka Kozłowskiego frekwencja
wyborcza przekroczyła 90%. Wielu
innych WBiPM zostało wybranych przy
frekwencji przekraczającej 70 i 80
procent. Dzień wyborów jest więc
rzeczywiście dniem oceny i sądu: kto się
sprawdził, kto umocnił zaufanie
wyborców do swojej osoby, ten otrzymuje
mandat kolejny raz. Kto się nie sprawdził,
kto to zaufanie zawiódł, musi odejść.
2. Niektórzy z naszych rozmówców
sprawowali mandat jeszcze w warunkach
poprzedniej ordynacji, w której
gospodarzy gmin wybierali radni. Ich
zdaniem wprowadzenie wyborów
powszechnych było krokiem o doniosłym,
pozytywnym znaczeniu: wójt, burmistrz
czy prezydent miasta przestał być
zakładnikiem partyjnych koterii, stał się
gospodarzem odpowiedzialnym przed
wyborcami, co dało mu swobodę
działania i realizowania jego planów i
zamierzeń. Dla gmin jest to bardzo ważne.
Waldemar Tkaczyk, wójt Kościerzyny,
twierdzi, że bez takiego umocnienia
pozycji wójta gmina rozwijała by się
dużo wolniej i to spowolnienie ocenia na
wiele lat.
Prawie wszyscy ustosunkowują się do
popularnych „strachów”, jakie propagują
przeciwnicy JOW, aby zniechęcić do tej
idei obywateli. Te „strachy”, to przede
wszystkim obawa, że wybory w JOW
p r o wa d z ą d o wł a d z y j a k i c h ś
„oligarchów”, jakichś bogaczy, którzy za
piwo i kiełbaski kupią sobie głosy
wyborców; oraz opowiadanie, że wybrani
w JOW posłowie, „od Sasa do Lasa”, nie
będą w stanie zbudować stabilnej
większości i sprawnie przeprowadzać
procedur legislacyjnych i podejmować
uchwał. Wójtowie gmin, w których do
dzisiaj obowiązuje większościowy system
wyboru radnych pokazują, ze jest to
niebezpieczeństwo wydumane, że JOW
wysuwa
do
władzy
ludzi
odpowiedzialnych przed swoimi
wyborcami,
racjonalnych
i
umiarkowanych, a ci potrafią, w ważnych
dla społeczności sprawach, porozumieć
się i podejmować uzgodnione decyzje.
Wszyscy oczekują, ze ten racjonalny,
sprawdzony w świecie system wyborczy,
wreszcie zostanie wprowadzony i
w Polsce, ze czas po temu najwyższy.
Z rozczarowaniem zwierza się wójt
Tkaczyk, że uwierzył Platformie
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Obywatelskiej, że ona dotrzyma słowa i
przeprowadzi tę zasadniczą reformę
państwa.
Dwukrotnie już przeprowadzone
w Polsce tzw. bezpośrednie wybory
WBiPM stanowiły experimentum crucis
tego systemu wyborczego i pokazały
Polakom, że nie ma się czego obawiać, że
taka reforma jest ze wszech miar
pożądana i potrzebna. Umieszczone na
stronie www.jow.,pl wypowiedzi wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, to nie
jest jakiś pierwszy lepszy sondaż – to
świadect wo prakt ykó w, l udzi
obdarzonych zaufaniem społecznym,
ludzi, którzy sprawdzili się w wieloletnim
zarządzaniu majątkiem narodowym,
w podejmowaniu decyzji, w umiejętności
negocjowania trudnych spraw.
Pytanie, czy uda nam się wreszcie
skłonić parlament do przeprowadzenia tej
reformy jest, w gruncie rzeczy, pytaniem
o to czy Polska jest już autentyczną
demokracją, czy też jest to jedynie
wygodna politycznie fasada?
PS. Autorem wszystkich wywiadów na
JOW TV jest red. Krzysztof Pawlak, stąd
znajdują się one także na jego stronie
autorskiej http://mazowsze.kraj.com.pl ❒

__________

Pierwszy wrzesień 1939 ze str. 17
Znamiennym jest fakt, jak polskie
szkolnictwo, to przedwojenne i to
w czasie wojny, wysoko było oceniane
przez uczelnie zagraniczne. W Anglii
nasze matury wojenne były akceptowane i
myśmy byli przyjmowani na studia
uniwersytetów angielskich. Tak samo
było we Francji, Włochach czy Hiszpanii.
Znacie i cenicie państwo wysokie
standarty polskiego systemu edukacji,
możemy być bardzo z tego dumni.
W czasie wojny postawa narodu była
imponująca, sprawdzał się zintegrowany
syste m wycho wa wczy drugiej
Rzeczypospolitej: to był dom, szkoła,
harcerstwo oraz organizacje młodzieżowe
i wspaniała postawa kościoła polskiego,
księży i sióstr, których niestety wielu
Niemcy aresztowali i wysyłali do
Auschwitz i więzień lokalnych.
Społeczeństwo rozumiało co jest dobrem
wspólnym, czym jest ojczyzna, czym jest
mocny zwarty naród i niepodległe
państwo. W dniu 8go maja 1945go roku
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działania wojenne skończyły się
z Niemcami, wojna została wygrana, ale
nie dla Polski.
Nastąpił okres 50ciu lat okupacji
sowieckiej ustalony w Teheranie i Jałcie.
Pamiętamy wielką ofiarę i cierpienia
narodu. Tragedię jaką doświadczyło po
wojnie
pokolenie polskiego państwa
podziemnego, Armii Krajowej i
harcerstwa. Ale niezłomny duch narodu
polskiego przetrwał niewolę i wygrał
wojnę z komunizmem. Nastąpił pamiętny
sierpień 1980go roku i zakwitła
Solidarność. I tak jak przez wieki tak
w XXtym wieku Polska stała się i mamy
nadzieję, że pozostanie przedmurzem
chrześcijaństwa.
Polski niezłomny duch narodu przetrwał
lata wojny i do dnia dzisiejszego jest
pokrzepieniem narodu.
Gdy wojna wybuchła, my tu obecni
weterani drugiej wojny światowej,
byliśmy nastolatkami, na których spoczął
obowiązek opieki nad rodzinami, gdyż
ojcowie byli w wojsku. Wymagało to
odpowiedzialności, gwałtownej
dojrzałości i patriotyzmu zakorzenionego
w harcerstwie. Dla nas hasło: Bóg-HonorOjczyzna-Miłość bliźniego było i nadal
trwa. Dlatego dzisiaj jesteśmy z wami
kochani Polacy, aby świadczyć o nazej
przynależności i obowiązku służenia
według haseł żołnierskich i harcerskich
dla narodu i Polski.
Rząd Polski w zeszłym roku ustanowił
dzień 1go września Dniem Weterana. Jest
to wyrazem hołdu dla wszystkich
żołnierzy i bojowników o wolność i
niepodległość Polski oraz uznania dla
Polaków i ich zasług patriotycznych,
którym nasza ojczyzna tak wiele
zawdzięcza i z których działalności
jesteśmy dumni. Bo my trwamy w haśle,
że walczymy, żeby Polska była Polską. ❒
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