List IV - do aktywistów popierających P. KUKIZA
Moi Drodzy,
Na życzenie wielu z Was, podaję uzupełniająco:
My w Ostrołęce - w mieście na prawach powiatu - tak, jak przed wyborami do PE i
samorządowymi 2014 również i teraz urządzamy happeningi i prowadzimy pogadanki z
uczniami klas maturalnych. A gdy dostrzegliśmy pozytywną reakcję społeczności na to nasze
działanie to doszliśmy do przekonania, że Aktem Założycielskim należy powołać RUCH
OBYWATELSKI KUŹNICA OSTROŁĘCKA dla przeprowadzenia określonego celu godnego
poparcia z punktu widzenia interesu społecznego, tj. edukowania lokalnej społeczności w
przedmiocie przywracania właściwej postawy obywatelskiej zarówno wobec prawa do
udziału w referendum i wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i
przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 62 ustawy
zasadniczej jak i konstytucyjnego obowiązku przestrzegania praw - wynikającego z art. 83.
Dlatego raz jeszcze, w imieniu Ruchu Obywatelskiego KUŹNICA OSTROŁĘCKA zapraszam Was
Wszystkich najpierw do uważnego obejrzenia filmiku z ścieżką dźwiękową i podkładem
głosowym i wysłuchania przesłania jakie niosą happeningi organizowane w Ostrołęce przed
każdymi zarządzanymi wyborami:
Link do 7-minutowego filmiku z ścieżką dźwiękową i podkładem głosowym:
www.youtube.com/watch?v=e0-b_8l0W7w;
Ponawiam przy tym prośbę:
Polećcie mailami link do tego filmiku osobom Wam bliskim i znajomym w kraju i zagranicą, a
także zamieście go na Waszych stronach internetowych www.
Potrzebne jest pospolite ruszenie.
Na podstawie ostrołęckich doświadczeń, mamy przekonanie, że happeningi jak na filmiku pn.
KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA - "Złoty wiek państwa polskiego" z banerami i tablicami,
mobilizują aktywny i dotychczas bierny elektorat różnych opcji do:
- zachęcania wszystkich populacji wiekowych, od 18 roku życia, do masowego udziału w
zarządzanych wyborach i referendach, a także do szerzenia tego przesłania wśród swoich
bliskich i znajomych,
- kształtowania właściwej postawy obywatelskiej zgodnej z treścią banerów i transparentów,
- przekonywania biernego dotychczas elektoratu do aktywności wyborczej i pozyskanie go
do propagowania idei RUCHU i JOW-ów w terenie,
- przyciągania do idei edukacyjnej RUCHU studentów i młodych maturzystów (mających
prawo wyborcze),
- zachęcania też młodszej populacji wiekowej do szerzenia edukacyjnej idei RUCHU wśród
swoich kolegów, bliskich i znajomych,

- przyciągania do tej idei marginalizowanej dotąd młodzieży wszechpolskiej i innych
patriotycznych grup młodzieżowych działających w kraju i zagranicą,
- nagłaśniania w lokalnych mediach treści przesłania jakie niosą happeningi pn. KUŹNICA
KOŁŁĄTAJOWSKA - co potwierdzają reportaże i publikacje o happeningach w Ostrołęce
zamieszczone w lokalnych czasopismach, radiu OKO i TV NAREW,
- przypomnienia uczestnikom krótkiej lekcji historii, o polskich pionierskich reformatorach w
dobie Oświecenia i o ich wpływie na elity europejskie i światowe, a także o okresach potęgi
państwa polskiego na przestrzeni wieków - wskazując na ogromny, a zarazem prowokujący
do dyskusji transparent z hasłem "KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA" i na eksponaty rozłożone na
stoliku w postaci książek: "Patologia transformacji", "Pany by to mogły mieć", "Konstytucja
wolności", "Wojna o pieniądz", "Traktat o dobrej robocie" i inne -- co widać wyraźnie na
oglądanym filmiku,
- podkreślenia, że ponad 500 lat temu, w 1493 roku zebrał się w Polsce po raz pierwszy
dwuizbowy Sejm Walny, na który Posłów przysłały sejmiki ziemskie, po jednym z każdego
sejmiku. I, że już wtedy "dorośliśmy" do jednomandatowych Okręgów wyborczych. Bo minie
blisko 300 lat zanim Amerykanie utworzą niezależne państwo i powołają parlament właśnie
przez wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych. Zatem, myśmy mieli JOWy 300
lat przed Ameryką,
- szerzenia w rozmowach w terenie idei JOW i uświadamianie sensu postulowanej przez
RUCH dużej ilości małych okręgów wyborczych w zarządzonych wyborach do Sejmu - w
konfrontacji z podziałem kraju wg obowiązującego Kodeksu wyborczego - na 41 okręgów
wyborczych,
- uświadamiania uczestnikom zalet przeprowadzenia w Polsce wyborów do Sejmu wg
projektu noweli kodeksu ustalającego 460 równych Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych (liczących średnio w jednym JOW ok. 82 tysiące mieszkańców),
vide: link do mapy 460 okręgów wyborczych:
http://www.madison.org.pl/kodeks-wyborczy-jow.php
- wyjaśniania wątpliwości co do idei JOWów przez liderów zaproszonych na happeningi i
spotkania pt. "Porozmawiajmy o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych",
- wyjaśniania zwyczajnym obywatelom co to jest partiokracja, tzn. co to jest system, który
odebrał państwo obywatelom. A przede wszystkim wyjaśnianie im tego, że Polską przez 25
lat nieudolnie rządziły Partie liczące po kilka tysięcy, a duże po kilkadziesiąt tysięcy nie
zawsze aktywnych członków (np. PO - ok. 40 tysięcy członków, PIS - ok. 30 tysięcy członków i
nie chcą zbytnio nowych członków bo to komplikuje listy wyborcze, gdy z góry wiadomo kto i
gdzie ma być posłem czy radnym,
- uczestniczenia po wyborach prezydenckich w planowanych apolitycznych i pokojowych
happeningach organizowanych jednocześnie w ustalonym dniu i godzinie we wszystkich 66
miastach na prawach powiatu w Polsce - pod nazwą "Protest milczący" (na wzór oporu
stosowanego przez Mahatmę Gandhiego) - z transparentami żądającymi od Parlamentu
uchwalenia przed wyborami 2015 noweli Kodeksu Wyborczego z ilością 460-ciu

Jednomandatowych Okręgów Wyborczych - z nagłośnieniem tych akcji w ogromnej ilości
mediów lokalnych w kraju i stron internetowych oraz maili z linkami (vide: akcja studentów
wrocławskich w sprawie: "Sprzeciw ACTA") - co umożliwi Liderom idei JOWów prowadzenie
konstruktywnych rozmów zarówno z Prezydentem RP jak i w kuluarowych negocjacjach z
przedstawicielami klubów poselskich skłonnymi już od dłuższego czasu poprzeć w
głosowaniu gotowy od ponad roku projekt Ustawy ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ Z DNIA 5
STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY - wg opracowania: Fundacji im. J. Madisona z dnia 25
maja 2013 r.,
patrz: link do projektu ustawy:
http://www.madison.org.pl/kodeks-wyborczy-jow.php
Bo w dobie niewyobrażalnej pauperyzacji polskiego społeczeństwa jedynie organizacja
PROTESTÓW MILCZĄCYCH w sposób niezwykle ekonomiczny, daje realne szanse na masowy
udział obywateli w pospolitym ruszeniu, bez potrzeby wydatkowania przez uczestników
Protestu pieniędzy, często ostatnich, na dojazd do Warszawy z odległych krańców Polski by
uczestniczyć w proteście pod SEJMEM czy w miasteczku namiotowym przy URM,
- prezentowania obecnym na happeningach uczestnikom i dziennikarzom we wszystkich 66
miastach na prawach powiatu w Polsce - ULOTKI biograficznej z zdjęciami 10-osobowego
składu Rady Osobowości Publicznych Autorytetów Moralnych FOR KUŹNICY POLSKIEJ, (gdy
już będzie wydana) celem rozpropagowania i nagłaśniania w lokalnych mediach, będących
najbliżej zwyczajnych ludzi, nie tylko sprawy edukowania społeczeństwa w przedmiocie
konstytucyjnych praw i obywatelskich obowiązków lecz również wskazywania na największe
publiczne autorytety moralne Polaków tj. na mężów stanu mieszkających w kraju lub
zagranicą gotowych ze wszystkich sił służyć narodowi polskiemu,
- prezentowania uczestnikom, dziennikarzom i reporterom na happeningach niezależnych
kandydatów startujących w wyborach prezydenckich i później parlamentarnych 2015 - celem
spopularyzowania w kraju wizerunku tych osób i ich dokonań oraz głównych tez programu
wyborczego.
Bo do uzyskania dobrego wyniku wyborczego potrzebna jest tylko jedna rzecz - społeczne
poparcie.
Pozdrawiam
Jerzy Nowakowski
kontakt: tel. 600 670 232
lub
poprzez stronę www.zmora.com.pl / zakładka kontakt/

