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KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY! 
WĘDRÓWKA PRZEZ KRAINĘ WYBORÓW

Jak losowano urzędników w starożytnych Atenach, a jak wybierano dożę w średnio-
wiecznej Wenecji? W jaki sposób konklawe dokonuje wyboru papieża? Jak wyłania się 
najlepszego w zawodach łyżwiarskich, a jak zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego? 
Czy wynik wyborów prezydenckich może zależeć od rodzaju systemu wyborczego,
a skład parlamentu od wielkości i kształtu okręgów wyborczych? Jak wybieramy 
posłów do Parlamentu Europejskiego? Bogato ilustrowana książka przystępnie odpo-
wiada na te pytania, przedstawiając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących zbioro-
wego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów w każdej dziedzinie życia.
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Świetna książka – pomyślana z rozmachem, poprowadzona z wyczuciem. 
Gdzie trzeba, zakreśla najszersze podstawy, gdzie można – przytacza za-
bawne anegdoty. Pomaga zrozumieć nierozstrzygalne dylematy, pokazując  
jakie miały historyczne znaczenie. Jest tu i kronika krajowych zdarzeń, 
w których czytelnik mógł uczestniczyć i zestawienie zjawisk rozrzuconych po 
całym świecie. Jest miejsce na historyczną erudycję i przystępną matema-
tykę, na sport i wino. 
                                                               dr Jarosław Flis, socjolog, Kraków

Znane powiedzenie głosi, że wojna to zbyt poważna sprawa, by powierzyć 
ją tylko generałom. W przypadku książki „Każdy głos się liczy” można je 
sparafrazować mówiąc, że problematyka wyborcza to rzecz zbyt poważna, 
by scedować ją li tylko na konstytucjonalistów. Książkę napisano fachowo, 
żywym językiem oraz zilustrowano ciekawymi rysunkami.

                                                       prof. Ryszard Małajny, prawnik, Katowice

Przeczytałem z dużą frajdą. Książka arcyatrakcyjna i potrzebna jednocześ-
nie. Arcyatrakcyjna, bo piękne matematyczne umysły potrafią rzeczy po-
lityczne zobaczyć z nieoczekiwanych perspektyw. Potrzebna, bo czasem, 
coraz częściej, gubimy się w zawiłościach mechanizmów wyborczych, a ta 
książka nie tylko je tłumaczy, ale przypomina przede wszystkim o możliwej 
sile naszego głosu.
                                                               prof. Andrzej Nowak, historyk, Kraków

Leibniz napisał trzy wieki temu: „kiedy Bóg liczy, świat się staje”. Matematy-
cy nie mają mocy boskiej, ale po przeczytaniu tej książki można powiedzieć: 
„kiedy oni liczą, świat się wyjaśnia”. Jak obowiązujący sposób ustalania 
wyników wyborów wpływa na to, kto będzie rządzić? Jak matematycznie 
stwierdzić, że wyniki były sfałszowane albo – delikatniej mówiąc – nierze-
telne? Czym śmierdzi kuchnia dzisiejszej polityki?  Ta książka nie jest by-
najmniej metodologiczną rozprawą matematyczną. To pasjonujący traktat 
polityczny!

Jerzy Surdykowski, pisarz  publicysta, były dyplomata.
Mieszka na wsi pod Krakowem.


