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to jedyna w Polsce partia konsekwentnie i bezkompromisowo antyunijna.

Przedsiębiorca działający w branży medycznej.

Celem KNP jest likwidacja UE poprzez redukcję tego sztucznego, etatystyczno fiskalno - ideologicznego tworu do strefy wolnego handlu - pierwotnej Europej skiej Wspólnoty Gospodarczej, która była źródłem sukcesów gospodarczych oraz
dobrobytu Zachodu po II Wojnie Światowej.

Przez cały okres swojej działalności politycznej dał się poznać jako wierny
zwolennik idei liberalno-konserwatywnej. Przez swoich współpracowników
i kolegów oceniany jako rzetelny, wyważony i oddany propagator wartości
programowych. Wielokrotnie wyrażał opinie, w których sprzeciwiał się chorej
rzeczywistości totalitarnej demokracji, wszelkim objawom socjalizmu, szarości
i nędzy egalitaryzmu. Jako zwolennik wolnego rynku jest za eliminacją
interwencjonizmu państwowego i skorumpowanych biurokratów z życia
gospodarczego. Tymi wartościami kieruje się również w życiu zawodowym. Jest
założycielem fundacji Virtus Nobilitat, która wydała m.in. dwa dzieła prof. Jacka
Bartyzela.
Uzyskanie mandatu europosła traktuje jako olbrzymią szansę do propagowania
idei liberalno-konserwatywnej na forum europejskim, a także do nawiązania
współpracy z podobnymi ugrupowaniami z innych krajów. Da to też możliwość
rozbudowy i umocnienia struktur krajowych KNP i szerszego zaistnienia na
polskiej scenie politycznej, co jest bardzo ważne w perspektywie zbliżających
się wyborów samorządowych i parlamentarnych.

www.nowaprawica.wroclaw.pl
www.facebook.com/KNP.Wroclaw

W PE chcemy odgrywać rolę twardej opozycji - zwalczającej wszystkimi
dostępnymi sobie sposobami centralistyczne zapędy federastów - dążąc do
ośmieszenia, ograniczenia, a w końcu zlikwidowania eurosocjalizmu. Każdemu
rządowi zresztą potrzebna jest opozycja.
Dzięki naszym europosłom będziecie wiedzieli jak naprawdę funkcjonują
struktury, instytucje i władze UE. Będą oni odważnie głosić na forum europejskim
wolnościowe i konserwatywne idee prawicy, czynnie zwalczając unijną tyranię
politpoprawności oraz lewicową indoktrynację. Wierzymy, że tylko przywrócenie
wartości europejskich - Cywilizacji Łacińskiej i Zachodniego Uniwersalizmu może zmienić obecną Europę pod okupacją UE ze strefy permanentnego kryzysu
w przestrzeń wolności, dobrobytu oraz zasad, które zbudowały niegdyś potęgę
Starego Kontynentu.
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