
LISTY Z PRZYCINKIEM

Kolejne wybory. Gdy b´dà Paƒstwo to czytaç, b´dzie
zapewne ju˝ po wyborach. Do urn pójdzie po∏owa
tych, którzy majà prawo do g∏osowania i wi´kszà cz´Ê-
cià g∏osów zwyci´˝y jeden z kandydatów. Jaki b´dzie
to procent g∏osów uprawnionych? Mo˝e 17, mo˝e 20
procent. 1/5 uprawnionych...

Po kilku tygodniach spokoju, zacznie si´ oceniaç
pierwsze posuni´cia prezydenta. Ka˝dy b´dzie kryty-
kowaç A czy ka˝dy powinien, czy ka˝dy ma prawo?
Jakie prawo do krytyki ma ten, kto nie g∏osowa∏ ani
w pierwszej, ani w drugiej turze? To nie jego wola
zdecydowa∏a o zwyci´stwie lub pora˝ce jednego z
kandydatów. A teraz coÊ si´ nie podoba? Szkoda, ˝e
swojej opinii nie wyrazili w g∏osowaniu za „swoim”
kandydatem.

Powiedzà Paƒstwo, ˝e nie widzieli wÊród kandyda-
tów osoby godnej Waszego zaufania. No có˝, zdarza
si´. Ale czy to nie jest nasza wina? ˚yjàc w spo∏eczeƒ-
stwie, chcàc mieç prawo do wyg∏aszania opinii krytycz-
nych, trzeba braç udzia∏ w tym ˝yciu udzia∏. W ró˝nych
sytuacjach. Nie tylko w wyborach politycznych do Sej-
mu i Senatu, ale zaczàç od pracy w swoim Êrodowisku.

W sàsiedzkich pogaduchach u˝alamy si´ na g∏oÊne
sàsiedztwo, na niezagospodarowany trawnik czy êle
ustawiony kontener na Êmieci. A czy jako spo∏ecznoÊç
osiedlowa wyszliÊmy troch´ dalej ni˝ narzekanie? Czy
chodzimy na zebrania osiedlowe, aby us∏yszeç, dlaczego
tak jest, kto tak zaproponowa∏. Czy zabieramy g∏os,
˝eby to zmieniç? Z regu∏y frekwencja na zebraniach
jest mizerna. Wi´kszoÊç milczy. Bo zabierajàc g∏os,
trzeba g∏oÊno wyraziç swojà wol´, podjàç decyzj´, a
cz´sto byç odpowiedzialnym za swoje s∏owa. Za to

póêniej wielu ma pretensj´. Najwi´cej ci, którzy na
zebraniu nie byli.

Nie g∏osowaliÊmy, bo nam si´ nie podoba∏a osoba,
bo nie z naszej opcji politycznej, bo powiedzia∏a coÊ
nie po naszej myÊli. Ale czy my wybieramy prezydenta
tylko dla siebie? Czy dla kraju? To nie sukienka czy
garnitur, który ma pasowaç wy∏àcznie na mnie. Prezy-
dent, jako G∏owa Paƒstwa, ma pasowaç wszystkim
(by∏oby dobrze), a przynajmniej wi´kszoÊci.

I to jest umiej´tnoÊç brania udzia∏u w ̋ yciu publicz-
nym oraz brania odpowiedzialnoÊci za swój kraj. Podjàç
decyzj´ poprzez g∏osowanie, aby wi´kszoÊç mog∏a
powiedzieç - wybrano najw∏aÊciwiej.

G∏osowanie na kandydata, który nie ma szans na
przejÊcie do drugiej tury, co ujawniajà sonda˝e, jest
g∏osem zmarnowanym. Tak si´ g∏osuje „dla siebie” a
nie dla wi´kszoÊci. Trzeba zag∏osowaç na tego, który,
majàc szanse, jest najbli˝szy naszym poglàdom, najle-
pszy dla wszystkich i (miejmy nadziej´ - znajàc kandy-
data z przesz∏oÊci) nie zmieni swoich poglàdów po
wyborach. Demokracji trzeba si´ uczyç. Jest równie˝
wa˝na nasza postawa - cz∏onka spo∏ecznoÊci - dbajàce-
go o koszta przeznaczone na wybory. Nasze wspólne
pieniàdze.

Prawo do krytyki masz wtedy, gdy bierzesz udzia∏
w ˝yciu spo∏eczeƒstwa. Podejmujesz decyzje i jesteÊ
za nie odpowiedzialny. JeÊli da∏eÊ rzàdziç innym - teraz
siedê cicho.  PrzemyÊl sobie wszystko. I pójdê na nas-
t´pne wybory. Zdecyduj, wybierz, zag∏osuj.

Ale musisz chcieç...

Wasza wyborcza Pieg˝a z I∏˝y
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