
Zaproszenie na spotkania 1Polska.

Moi Drodzy Rodacy,

Serdecznie zapraszam wszystkich uczciwych i rozsądnych ludzi (tych którzy angażują się społecznie 

lub politycznie - jak i tych, którzy nie mają takiego doświadczenia ale dobro naszego kraju leży im na sercu) 

na spotkania 1Polska dla potencjalnych reprezentantów społeczeństwa (najbliższe odbędą się 

8.VI w Krakowie oraz 9.VI w Katowicach - szczegóły poniżej.)

Będą to niezobowiązujące “warsztaty z demokracji” - pokazujące w praktyce jak łatwo jest ułożyć 

jedną, wspólną listę wyborczą (Listę Społeczną) - trzymając się uczciwych i równych dla wszystkich zasad!

Spotykamy się aby poćwiczyć i pokazać jak wyglądają prawdziwie demokratyczne procedury bezpośredniego 

wybierania reprezentantów społecznych - i każdy na własne oczy przekona się, że wyłonienie jednej, 

wspólnej Listy Wyborczej jest banalnie proste, wbrew pozorom.

Jeśli już jesteś działaczem czy liderem jakiegoś zorganizowanego środowiska - PRZYJDŹ - to do 

niczego nie zobowiązuje - a będziesz mógł się przekonać, że 1Polska to zupełnie inna jakość polityki i  

autentyczna - jedyna alternatywa dla partyjniactwa.

Choć spotkania 1Polska mają charakter otwarty - to z uwagi na ograniczoną pojemność sali - 

najbardziej zależy mi na osobach - które gotowe są zmieniać nasz kraj w sejmie - czyli jedynym miejscu, w 

którym jest to tak  naprawdę możliwe. (czyli mówiąc wprost: są gotowe chociaż rozważyć możliwość 

kandydowania w wyborach do sejmu - samodzielnego i niezależnego kandydowania w ramach jednej 

wspólnej Listy Społecznej - taką właśnie możliwość daje inicjatywa społeczna 1Polska)

Jeśli jesteś uczciwym, normalnym człowiekiem i masz szczere, dobre intencje - to już JESTEŚ 

LEPSZYM KANDYDATEM NA POSŁA niż 90% zawodowych polityków partyjnych. Przestańmy biernie 

akceptować to jak partie monopolizują i degradują życie publiczne. PRZESTAŃ BYĆ BIERNĄ i cichą większością 

gdyż: „Do triumfu zła wystarczy bierność ludzi dobrych”

Czas więc zjednoczyć dobrych ludzi wobec patologii obecnego systemu! 

Zapraszam, zróbmy to!

Konrad Daniel (Podziemna.TV)

Szczegóły najbliższych spotkań:

KRAKÓW 

- 8.VI.2019 (sobota) - godz. 14:00 ul. godz. 14:00 ul. Meiselsa 1, Sala 109, I piętro

KATOWICE 

- 9.VI.2019 (niedziela) - godz. 13:00 ul. Opolska 22, Sala A, I piętro (wejście od ul. Sobieskiego)



Ramowa formuła spotkania:

1) Krótki wstęp na temat zasad i celu 1Polska;

2) Krótka autoprezentacja każdego z reprezentantów. (każdy po 3-6 minut, w zależności od ilości chętnych) 

a) kim jest i “skąd przychodzi”,

b) najważniejsze postulaty, co chce zmienić w Polsce (co jest dla niego najważniejsze),

c) gdzie można o nim się więcej dowiedzieć (jeśli ma bloga, youtuba, wydał książkę, publikuje, działa, itp);

3) Wzajemna weryfikacja/konfrontacja/rekomendacja pozytywna lub negatywna - kto jest kim, kto kogo zna 

(z dobrej lub złej strony) i komu ufa bądź nie - czy jest coś co warto aby inni wiedzieli o którymś z 

reprezentantów?;

4) Głosowanie (metodą STV) i ustalenie kolejności reprezentantów - GDYBY mieli znaleźć się na 1 wspólnej 

liście wyborczej (w formie niezobowiązujących warsztatów - chodzi o pokazanie / przećwiczenie samej 

metody układania wspólnej listy - jak jest prosta i skuteczna - a nie o zobowiązanie się do jakichkolwiek 

politycznych decyzji co do startu w wyborach)

5) Podsumowanie i wnioski.

**Warto aby każdy uczestnik spotkania miał ze sobą coś do pisania i kartkę/notes.


