Do Posłów Klubów Parlamentarnych
Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz'15, Nowoczesna.
Szanowne Panie i Panowie Posłowie.
Piszę ten list, adresując go do Państwa, gdyż zależy mi by moja Ojczyzna Polska była postrzegana
na świecie jako wzór do naśladowania, a wszystkim Polakom by żyło się coraz lepiej.
Jan Paweł II w czasie Swego długiego pontyfikatu, wiele razy mówił co to znaczy Ojczyzna
wolność i prawdziwa solidarność.
Szanowne Panie i Panowie Posłowie, pokój to najwyższe dobro człowieka.
Na swojej stronie internetowej www.pracaludzka.pl w 2010 roku zamieściłem prośbę do młodego
pokolenia Polaków, przytoczę cytat; - (…) zwracam się do wszystkich Polaków w kraju i poza jej
granicami, a w szczególny sposób do młodego pokolenia Polaków byście podjęli trud i dokończyli
pokojową rewolucję, którą rozpoczął wielki zryw wszystkich Polaków w latach 80-tych. (...)
- (…) Nigdy nie dajcie się namówić do rozwiązań politycznych na ulicy, gdyż wtedy bardzo często
po władzę sięgają ludzie, którzy w wyrafinowany sposób sterują demonstrantami, by osiągnąć swe
partykularne cele. Jeszcze gorzej, gdy w czasie tych demonstracji dochodzi do rozlewu krwi.
Przykłady można mnożyć, a ostatnie miały miejsce w Egipcie, Libii, Syrii .....itd., często po takich
rozruchach i rozlewie krwi, do władzy dochodzą ludzie z układów, o których demonstrujący nie
mieli żadnego pojęcia.
Szanowne Panie i Panowie Posłowie.
W wyniku wyborów w 2015 roku zmienił się układ sił politycznych w Sejmie. Mandaty Poselskie
otrzymali młodzi ludzie z nowych ugrupowań politycznych, a zdecydowane zwycięstwo odniosło
ugrupowanie PiS. Każdy z nas ma swoje zapatrywania polityczne, ja je również mam.
W wyborach demokratycznych decydują wyborcy i nie zawsze nasze zapatrywania polityczne idą w
parze z wyborem większości. Uważam jednak, że po wyborach ugrupowania polityczne, powinny
prowadzić konstruktywny dialog w wyniku którego będą wypracowywane korzystne rozwiązania
gospodarcze i polityczne dla naszej wspólnej Ojczyzny Polski. Zwracam się z prośbą do wszystkich
Posłów i Senatorów, którym Polacy powierzyli mandat zaufania w obecnej kadencji, aby nie
nawoływali ludzi do rozwiązywania sporów politycznych na ulicy. Takie działania podważają
zasady Państwa demokratycznego, a tym samym rangę Waszego mandatu poselskiego. Do takich
działań nie powinny przyłączać się media, a w szczególności media publiczne. Nie zmarnujcie
obecnej kadencji Sejmu, która jest przed Wami, straconego czasu nikt nam nie wróci.
Nowo wybrany Prezydent oraz Rząd, powołany przez większość sejmową ma prawo dobrać sobie
ludzi, którzy będą stać na straży realizacji ich programu wyborczego. Takie reguły obowiązują w
każdym demokratycznym państwie prawa.
Szanowne Panie i Panowie Posłowie.
Wysyłam Państwu w prezencie moją książkę „Co dla Ciebie Polsko, każdy jeszcze zrobić
może?”, którą wydałem w kwietniu 2014 roku. Polecam przeczytanie tej książki od deski, do deski
wszystkim obecnie wybranym posłom i senatorom. Uważam, że dokumenty zamieszczone w
książce oraz strona internetowa www.pracaludzka.pl , są niezależnym uzupełnieniem najnowszej
historii Polski, opisanej przez zwykłego, przeciętnego człowieka pracy.
Szanowne Panie i Panowie Posłowie. Polsce potrzebne są zmiany Konstytucji oraz Ordynacji
Wyborczych. Należy zastanowić się nad zmianami ustrojowymi i modelem sprawowania władzy w
Polsce, może wzorując się na systemie prezydenckim sprawowania władzy w USA. Moim
zdaniem, Polsce potrzebna jest nie kosmetyczna, ale rewolucyjna zmiana Konstytucji, w
rozdziałach, które mówią o stanie ilościowym Sejmu i Senatu, a podstawowe zmiany to:
Zmiana Konstytucji i ordynacji wyborczych, tak by najwyższe organy państwa liczyły:
-nowy Sejm 133 posłów
-nowy Senat 48 senatorów
Czy obecne ugrupowania polityczne byłyby gotowe, ponad dzielącymi je podziałami, ograniczyć
liczbę posłów i senatorów? Do tej pory nie padły takie deklaracje.
Trzeba może wreszcie podjąć taką decyzję i odciąć się od skostniałych starych zasad. Ilościowy
rozkład mandatów w poszczególnych okręgach, oraz inne szczegóły wraz z moim projektem

wzorów kart do głosowania są dostępne na stronie www.pracaludzka.pl w zakładce;
- Nowy Sejm, Okręgi, Ordynacja Wyborcza.
Obrady „Okrągłego Stołu” z 1989 roku zapoczątkowały zmiany w Polsce, ale uczestnicząca w tych
obradach ówczesna opozycja zgodziła się na daleko idący kompromis, aby elity sprawujące wtedy
władzę zgodziły się na „częściowo wolne wybory”. Powyborcza „gruba kreska” z 1989 roku
dopełniła reszty. Oba obozy „Okrągłego Stołu” podzieliły się niepisanymi przywilejami, które
przypadły na trudny okres transformacji gospodarczej w naszym kraju, dlatego do dziś nie mamy w
Polsce szeroko pojętej klasy średniej. Co do reguł funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego,
proszę by Kluby Poselskie zapoznały się z najnowszą historią Polski, a szczególnie z kulisami
powstania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przytoczę suche fakty;
- (…) Trybunał Konstytucyjny powołano ustawą z 1982 roku, gdy „podziemna opozycja” nie miała
nic do powiedzenia, a tak naprawdę Trybunał ten powołano go do życia w 1985 roku.
Proszę również o dokładne przeczytanie znowelizowanej Konstytucji RP z 1997 roku.
- (…) - 2 marca 1997 roku wystosowałem pismo do Zgromadzenia Narodowego, skierowane na
ręce Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Józefa Zycha, aby podzielić się swymi
spostrzeżeniami dotyczącymi prac nad nową Konstytucją RP. Kopię listu otrzymały również kluby
poselskie wszystkich partii zasiadających wówczas w parlamencie. Przedstawiłem w nim pogląd
dotyczący spraw ogólnych zawartych w konstytucji, ale również zwróciłem uwagę na źle
sformułowane zapisy niektórych artykułów przygotowywanej do uchwalenia ustawy zasadniczej, w
której nie powinno się nadużywać słów: „może”; „lub”. Prawo powinno być zawsze jasne i
czytelne.
Takich niejednoznacznych zapisów prawnych w naszym państwie mamy mnóstwo, a dopuścili do
tego posłowie, którzy nie czytali ustaw, a podnosili ręce. Winę za przygotowanie takich bubli
prawnych, ponosi również obsługa prawna Sejmu, - (w/w pismo z 1997 roku jest dostępne na
stronie www.pracaludzka.pl ).
Częstochowa luty 2016 rok

