
„Świadomy, odpowiedzialny 
i wolny wyborca odpowiedzią 

na niespotykany rozmiar 
kryzysu ogólnoświatowego 

i nadzieją na lepszą 
przyszłość”

 – Jadwiga Łopata, chłopka, laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka 
gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej 
Wsi – International Coalition to Protect the Polish 
Countryside

http://www.eko-cel.pl/


DZIEL I RZĄDŹ. Politycy celowo 
rozbijają poczucie wspólnoty ludzkiej, 
jedność na poziomie lokalnym, 
krajowym i globalnym.



3

DOBRE DLA RZĄDZĄCYCH. Politycy 
celowo tworzą problemy aby potem 
zaproponować rozwiązania, 
często niebezpieczne dla zdrowia
i ograniczające naszą wolność.
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Politycy celowo tworzą i nagłaśniają 
nieważne i/lub fałszywe informacje 
aby odwrócić uwagę społeczeństwa 
od ważnych problemów 
i podejmowanych, najczęściej nocą, 
decyzji.
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To są fakty: Kto ma w ręku żywność
ten rządzi światem.
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Politycy co innego myślą, co innego mówią a jeszcze coś innego  robią.

Politycy co innego myślą, co innego 
mówią a jeszcze coś innego  robią.
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Media głównego nurtu - 
najpotężniejsza maszyna 
propagandowa utrzymuje 

społeczeństwo w ignorancji, 
niewiedzy i strachu.
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...Czas już na zmianę, więc zmieńmy to sami, 
jesteśmy przecież dziewięćdziesięcioma 
dziewięcioma procentami! …
(fragment Pieśni Suwerenności z KARTY ŚWIADOMEGO 
WYBORCY autor: Wiktor Gołuszko)
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Tworzymy podwaliny 
pod Społeczny Ruch 
Świadomego Wyborcy
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Dążymy  do  ideału…

Kto nie dąży do rzeczy
niemożli wych, nigdy ich 
nie osiągnie. 

Heraklit z Efezu, filozof grecki 
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Celem tego Ruchu jest lepsze 
przygotowanie społeczeństwa 
(kandydatów i wyborców) 
do następnych wyborów.
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KANDYDACI 
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Wszyscy kandydaci publikują 
i podpisują swoje programy 
wyborcze w formie wiążących 
prawnie deklaracji. Jeśli by złamali 
w ten sposób złożone obietnice bez 
ważnych powodów, byliby pociągani 
do odpowiedzialności przed sądem 
za naruszenie zawartej umowy.
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- publikacje (plakaty, ulotki) w takim 
samym nakładzie i formacie,
- w mediach tyle samo miejsca 
i czasu antenowego,
- taki sam fundusz na organizację 
spotkań przedwyborczych.

Rządowy fundusz wyborczy 
gwarantuje wszystkim kandydatom 
równe szanse, czyli:
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Kandydatom nie 
wolno korzystać 
z funduszy z innych 
(osobistych bądź  
dotacji) niż rządowe 
na prowadzenie 
kampanii wyborczej.
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Osoba pełniąca publiczne 
funkcje musi być przykładem 
najwyższych standardów 

etycznych.
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WYBORCY 

Wyborca - niewolnik, towar z iluzją 
głosu czy świadomy obywatel?
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Zapewnienie wszystkim 
wyborcom dostępu 

do niezależnej edukacji 
politycznej oraz podnoszenie 

ich świadomości.
ORDYNACJA WYBORCZA musi umożliwiać wybór 
osób autentycznie kierujących się interesem 
społecznym, dalekowzrocznych, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów w swoich okręgach.
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Aby zachęcić każdego do zaznajomienia 
się w minimalnym stopniu 
z programami wyborczymi należy 
wprowadzić jakąś formę egzaminu 
dla każdego obywatela.

UDZIAŁ W WYBORACH

ZASZCZYT, HONOR, GODNOŚĆ...
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Światłych wyborców trudniej 
jest zwieść fałszywymi hasłami 
i obietnicami.

Musimy od nowa uczyć się 
zaufania do siebie i działać 
razem.
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Polacy mają ogromny potencjał, 
są zdolni i pracowici. 

Pora abyśmy poczuli się 
gospodarzami na własnej ziemi 
korzystając harmonijnie 
z bogactw jakimi Natura 
obdarzyła Polskę.
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Wierzę, że POLAK POTRAFI! 

 Europie potrzeba kraju, 
który przeciwstawi się 
negatywnym skutkom 

globalizacji i pokaże 
całemu światu jak 
wprowadzić dobre 

zmiany.
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http://mywolniludzie.net/wydarzenia/forum-swiadomych-wyborcow/karta/

Zapraszam do zapoznania się 
z Kartą Świadomego Wyborcy
i współtworzenia Społecznego 
Ruchu Świadomych Wyborców. 
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...Musimy pamiętać, że 
wszystkie potencjały 
przyszłości zawarte są 
w nasionach teraźniejszości 
tak, jak obecne kwiaty 
zostały zasiane 
w przeszłości... 

P. R. Sarkar 
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...Bądź zmianą, którą 
pragniesz ujrzeć 
w świecie... 

Mahatma Ghandi
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