
 WOLNE WYBORY to ruch polityczny utworzony w 2020 roku przez 
profesora Włodzimierza Korab-Karpowicza. Naszymi celami są WOLNOŚĆ OSOBISTA 
I WOLNOŚĆ POLSKI. Pragniemy normalnego życia. Chcemy, aby każdy z nas Polaków 
był wolnym człowiekiem, mogącym decydować o własnym losie, o losie swoich dzieci 
i swojej rodziny, dokonując wolnych wyborów, oraz żebyśmy żyli w pełni wolnym 
państwie, czyli w suwerennej Polsce. 

 Jesteśmy przeciw fałszywej pandemii, obowiązkowym szczepieniom, zabójczej 
technologii 5G, szkodliwej żywności GMO, zależności naszego rządu od obcych interesów, 
postępującego zniewolenia społeczeństwa, niekompetencji ministrów i ekspertów.

 Jesteśmy za rozwojem polskiej przedsiębiorczości, rolnictwa opartego 
na rodzinnych gospodarstwach, polskiego przemysłu i górnictwa oraz polskiej 
myśli naukowo-technicznej i kultury. Będziemy dążyć do niezależności fi nansowej 
i energetycznej oraz należytego wykorzystywania naturalnych zasobów. Chcemy, aby 
Polska stała się krajem atrakcyjnym dla życia, tak aby Polacy mieli dostęp do zdrowej 
żywności, żyli dłużej i mniej chorowali, a przede wszystkim, aby rządzili nas mądrzy 
ludzie, uczciwi i w pełni odpowiedzialni za nasz kraj.

WOLNE WYBORY tworzą grupy (min. 3 osoby) i odziały (min. 15 osób) w całej Polsce. 
Realizują one cele Ruchu i działają na rzecz wolności oraz rozwoju kultury materialnej 
i duchowej Polaków. Dyskutują wprowadzenie najlepszych rozwiązań społecznych 
i gospodarczych na ich terenie oraz rozwiązania dla Polski.

ABY UTWORZYĆ GRUPĘ WW: 
Wejdż w Zakładkę Kontakt na stronie www.wolnewybory.org 
i skorzystaj z formularza. Odwiedź również stronę Wolne Wybory 
– Ruch Polityczny na Facebooku.

Działać dla dobra wspólnego, a nie dla własnego.
Wybierać najlepszych spośród Polaków, 
a nie siebie samych.
Bronić wolności osobistej i suwerenności Polski 
oraz dbać o polski interes narodowy.

GŁÓWNE CELE RUCHU WOLNE WYBORY

WOLNE  WYBORY = WW
= WOLNOŚĆ + WOLNOŚĆ



APEL DO PREZYDENTA I RZĄDU:

CO TRZEBA ZROBIĆ?

WOLNE WYBORY= WOLNOŚĆ

To stowarzyszenie WOLNE WYBORY wyszło z inicjatywą słynnego APELU 
naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2. 
Mówimy w nim, że w związku z zasadą dobrowolności, obywatele polscy 
nie mogą być do takich szczepień zmuszani. Planujemy kolejne działania. 
Zapraszamy! 

Musimy stworzyć silną i liczną organizację masową, która wygra wybory 
i w sposób legalny przejmie w Polsce władzę. 

i spowodujmy, aby tacy ludzie wygrali w wyborach i znaleźli się w rządzie 
oraz w samorządach.

NAJPIERW ZORGANIZUJMY GRUPY I ODDZIAŁY W CAŁEJ 
POLSCE, WYBIERZMY SPOŚRÓD NAS NAJLEPSZYCH 
POLAKÓW – LUDZI UCZCIWYCH, ODWAŻNYCH I MĄDRYCH

DLACZEGO NIE JESTEŚMY DZIŚ WOLNI? 
 Po 1989 roku Polska miała być ponownie państwem wolnym, ale tak się niestety 
nie stało. Bardzo szybko okazało się, że nasz kraj stał się terenem działania obcych 
interesów, a kolejne rządy zbyt posłuszne lub zbyt słabe, aby się przed tymi interesami 
bronić. Najpierw straciliśmy nasz przemysł, który na skutek prywatyzacji prawie zupełnie 
przeszedł w ręce obce. Potem kolej przyszła na nasze zasoby naturalne, na naszą ziemię, 
aż wreszcie na naszą politykę zagraniczną, służbę zdrowia, naukę, edukację i kulturę. Nie ma 
faktycznie żadnego obszaru życia gospodarczego czy społecznego, gdzie nie zaznaczałby 
się wpływ interesów obcych. 

 Ostatnia pandemia koronawirusa pokazała jak bardzo nasz rząd stał się 
jedynie wykonawcą poleceń pochodzących z zagranicy. Narzuca się nam obecnie jak 
mamy żyć i jak mamy organizować nasz czas i spędzać nasze święta; na twarze zakłada 
nam się kagańce, a używając lockdown niszczy się naszą polską gospodarką, nasze 
szkolnictwo i naszą kulturę. A jako jedyne rozwiązanie proponuje szczepionki, które są 
źródłem dochodów dla zagranicznych koncernów, a dla nas mogą być niebezpieczne. 


