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Kim jestem?
Pochodzę z pięknego Podlasia, urodziłem się 21 września 1959 r. w
Białej Podlaskiej. Od zakończenia studiów mieszkam w Warszawie.
Mój ojciec Edward był więźniem politycznym w latach
pięćdziesiątych, a matka Feliksa z wielkim poświęceniem i oddaniem dla młodzieży, przez
blisko 50 lat uczyła w wielu szkołach województwa lubelskiego.
Do szkoły podstawowej chodziłem w Terespolu nad Bugiem i Dobryniu Dużym. Następnie
uczyłem się w Liceum Lotniczym w Dęblinie i studiowałem w Wyższej Oficerskiej Szkole
Lotniczej, realizując w ten sposób swoje lotnicze marzenia. Od 1981 roku studiowałem na
Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W stanie wojennym działałem w
podziemiu wydawniczym wydając min. miesięcznik „Pod prąd”. Po ukończeniu studiów
pracowałem jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie.
W 1989 r. uczestniczyłem w powołaniu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego,
byłem w składzie pierwszej Rady Naczelnej. W latach 1992-2017 nie należałem do żadnej
organizacji politycznej. Obecnie pełnię funkcję prezesa Rady Krajowej Jedności Narodu i
redaktora naczelnego miesięcznika „Polityka Polska”. Z żoną Barbarą wychowaliśmy trójkę
dzieci.

Dlaczego startuję wyborach?
Pragnę ze wszystkimi środowiskami, które mi zaufały i udzieliły mandatu do
kandydowania w tych wyborach, jednoczyć wysiłki Polaków ponad obecnymi podziałami
dla odbudowy silnego państwa stojącego na straży suwerenności, swobód i dobrobytu
obywateli Rzeczpospolitej. W swym działaniu wyznajemy zasadę; Największą mądrością
jest umieć jednoczyć, a nie dzielić.
Nie godzę się z powszechnie występującą agresją w naszym życiu publicznym,
małodusznością naszej klasy politycznej, redukowaniem naszych aspiracji ekonomicznych
do roli podwykonawców dla zagranicznych korporacji. Nie godzę się z powszechną
inwigilacją obywateli, nieliczeniem się z ich wolą wyrażaną w wielu oddolnych
inicjatywach, arogancją i brakiem profesjonalizmu władzy.
Moim hasłem jest Wolny Naród w silnym państwie. Dziś Naród jest krępowany
omnipotencją biurokracji, niesprawnym systemem sądowniczym, ograniczaniem wolności
gospodarczej a państwo jest słabe, często „teoretyczne”. To wolni obywatele mają
kontrolować swe władze, a nie władza obywateli.

Będę zabiegał o...
 Uruchomienie wydobycia olbrzymich zasobów surowców naturalnych, które

znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nasze bogactwo narodowe,
które nie może podlegać sprzedaży korporacjom zagranicznym.

 Wdrożenie programu re-industrializacji Polski. Polska będzie Centralnym

Okręgiem Przemysłowym Europy, nie zaś Specjalną Strefę Ekonomiczną z
uprzywilejowaną pozycją zagranicznego kapitału w stosunku do polskich firm.

 Samorząd gospodarczy jako elementem ustroju Polski, przywracający odzyskanie

suwerenności gospodarczej.

 Reformę systemu podatkowego i ZUS-u, która doprowadzi do radykalnego obniżenia

podatków i danin nakładanych na pracowników etatowych, co w efekcie przyniesie
wyższe wynagrodzenie pracownikom nawet o 50 % bez zwiększania kosztów
pracy dla pracodawców. Zmniejszymy VAT do 15%, zlikwidujemy podatek PIT
wprowadzając 2% podatek obrotowy płacony przez wszystkie podmioty
gospodarcze, czyli również wielkie zagraniczne sieci korporacyjne.

 Wprowadzenie projektu Wielki Powrót, aby do 2030 r. z emigracji powróciło 10

milionów Polaków, którzy swoim potencjałem wzmocnią gospodarkę Polski.

 Odtworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego i profesjonalnych wojsk

operacyjnych i obywatelskich wojsk obrony terytorialej jako gwaranta naszej
suwerenności.

 Zniesienie Ministerstwa Oświaty jako organu partyjno-politycznego powołanego do

indoktrynacji naszych dzieci i powołanie społecznej Komisji Edukacji Narodowej.
Wprowadzenie bonu edukacyjnego dla każdego dziecka i poszanowania
indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia.

 Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego Polski w oparciu o

gospodarstwa rodzinne, tak by polskie zakłady przetwórcze powiązane
systemowo z producentami rolnymi i sieciami sklepów oferowały zdrową żywność,
wolną od GMO i nadmiernej chemizacji.

 Posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w

większościowych wyborach (JOW), którzy odwoływani w trakcie kadencji.

 Urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje.
 Odzyskanie suwerenności Polski, niedopuszczenie naszych sojuszników i sąsiadów

do mieszania się w nasze sprawy wewnętrzne. Tworzenie projektów regionalnych i
europejskich, w których silna i niepodległa

 Polska będzie niezbędnym ogniwem pokoju i pomyślności wszystkich państw

europejskich.
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