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Każdy naród powinien pamiętać o swojej przeszłości. Dla Polaków historia, to ciągle
podstawa tożsamości. My, jako organizatorzy Forum 100 marzeń na 100 lecie
Niepodległości podzielamy pogląd, że historia jest nauczycielką życia.
Stąd - 11 listopada tego roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości, oddając hołd wszystkim bohaterom naszej narodowej historii, po raz
pierwszy, symbolicznie, czynimy ten dzień również dniem myślenia o przyszłości.
Marzenia, wizje, pomysły, projekty – mamy ich mnóstwo, jako Polacy. Jakże często
jednak wstydzimy się, a nawet boimy się o nich mówić, by nie zostać wyśmianym.
Tymczasem każda nowa rzecz, jaką udało nam się osiągnąć praktycznie w życiu ,
poprzedzona była marzeniem, pomysłem, ideą, wizją czy modlitwą.
Te same prawa dotyczą całych społeczeństw. Teraz uczy się nas, by w naszym
myśleniu o przyszłości zatrzymywać się na postulacie, by w kranach nie zabrakło
nam ciepłej wody. To są jednak marzenia na poziomie skarlałego, zniewolonego
narodu. Jako Polacy, mamy dużo większe i wspanialsze marzenia. Uwolnijmy je, bez
obaw. Szczególną okazją jest Święto Niepodległości.
Napiszcie do nas, zgłoście swoje dobre, odważne plany, projekty, idee, pomysły.
Przyjedźcie i powiedźcie o swoich marzeniach. Szczegóły podajemy w osobnym
dokumencie.
Chcemy na tym Forum przedstawić między innymi:
- wizje nowego ustroju politycznego Polski opartą o zasady demokracji bezpośredniej
w postaci demokracji on line

- idee gospodarki, opartej o suwerenny i nieoprocentowany pieniądz i równowagę
własności i bogactwa
- drogi przywrócenia zdrowia Polaków i odbudowy ich siły fizycznej, intelektualnej
i duchowej
- pomysły i projekty uczynienia z Polski kraju zdrowej, ekologicznej żywności
- działania na rzecz przywrócenia pamięci historycznej Polaków, sięgającej głęboko
w prasłowiańskie czasy
- pomysły na zasadniczo nowe rozwiązania w dziedzinie wychowania i edukacji.
Czekamy na Wasze konkretne propozycje. To na ich podstawie powstanie
szczegółowy Program FORUM. Nadsyłajcie je na adres: kamawroc@wp.pl
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