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Warszawo, zakochaj się w referendum!  

Apel znanych warszawiaków zachęcających do wzięcia udziału w referendum  

 

Obywatelska inicjatywa mieszkańców Warszawy Miasto Jest Nasze rozpoczyna 

kampanię społeczną na rzecz oddania głosu w referendum warszawskim 13 X 2013 r. 

 

Apel do warszawiaków wystosowało 20 osób ze świata sztuki, kultury i nauki. To 

obywatelski i pozapartyjny głos zachęcający do udziału w referendum.  Kampania Warszawo, 

zakochaj się w referendum! ma pokazać warszawiakom, że referendum jest przede wszystkim 

działaniem obywateli zatroskanych o stan miasta. W ostatnich tygodniach narosło wiele 

negatywnych emocji związanych z warszawskim referendum. Dyskusja o referendum zamiast 

rzeczowej rozmowy o problemach i wyzwaniach Warszawy zaczyna przypominać dobrze 

znaną przepychankę między dwoma największymi partiami w kraju. 

 

Treść apelu: 

 

Warszawiacy, 13 października każdy z nas będzie mógł zabrać 

głos w sprawie przyszłości Warszawy. Niezależnie od preferencji 

politycznych, referendum jest okazją do oceny urzędników 

rządzących Stolicą w naszym imieniu. Już teraz obserwujemy jak 

jego perspektywa wpływa na władze miasta. Decyzje, które 

jeszcze kilka miesięcy temu wydawały się niemożliwe, dziś stają 

się rzeczywistością. Jest to najlepszy dowód na znaczenie 

zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne. Jakość rządów 

zależy od nas! 

 

Warszawianko i warszawiaku, 13 października staw się w swojej 

komisji wyborczej i oddaj głos. Głosuj jak chcesz - ważne, że to 

zrobisz. Pokażmy, że miasto jest nasze. 

 

Warszawo, zakochaj się w referendum! 
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“Miasto Jest Nasze to nieformalna inicjatywa grupy młodych warszawiaków. Wywodzimy się 

z różnych środowisk, mamy często inne spojrzenie na świat, ale co nas łączy to troska o 

Warszawę. Chcemy przypomnieć opinii publicznej, że udział w referendum to nie tylko nasze 

prawo, ale również szansa na zmianę filozofii rządzenia Warszawą” – powiedział Jan 

Śpiewak, jeden z inicjatorów akcji “Miasto Jest Nasze”.  

 

Głos oddany w referendum przypomina obecnym i przyszłym władzom Warszawy, że miasto 

stanowi własność jego mieszkańców. Referendum można porównać do spotkania 

akcjonariuszy spółki, na którym dokonywana jest ocena prezesa. 13 października wszyscy 

zainteresowani obywatelskim podejściem do polityki samorządowej będą mogli 

wypowiedzieć się, czy „prezes” wywiązuje się z umowy.  Kampania „Warszawo, zakochaj się 

w referendum!” ma zwrócić uwagę warszawiaków na to, że ich głos i zainteresowanie w 

bezpośredni sposób przekłada się na poprawę działań samorządu. Większa kontrola ze strony 

obywateli poprawia społeczny słuch władzy. Kroki podejmowane przez warszawski ratusz w 

ciągu ostatnich trzech miesięcy są tego najlepszym dowodem. 


