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Od tego co zrobimy dziś zależy jutro Polski. Dlatego też, mając na względzie wielowiekowy 
dorobek naszych przodków w budowaniu własnego, suwerennego państwa, a także 
bezpieczeństwa i siły narodowej wyrażającej się we własnej wierze, kulturze i zamożności 
wolnych obywateli Rzeczypospolitej, powołujemy Partię Republikańską. 

Odwołujemy się do chlubnej tradycji niezłomnej walki narodowo-wyzwoleńczej, która 
zaowocowała przywróceniem Polsce Niepodległości w 1918 roku, a także do dorobku 
politycznego lat walki o wolność okresu II wojny światowej i zniewolenia komunistycznego w tym 
zwłaszcza wspaniałej tradycji Polskiego Państwa Podziemnego i jego Testamentu oraz nauczania 
Kościoła, w tym zwłaszcza Jana Pawła II oraz wyrosłego z tej tradycji wielkiego ruchu 
"Solidarności". 

Jesteśmy stronnictwem, które łączy środowiska dążące do zapewnienia państwu polskiemu 
trwałej niepodległości, a narodowi suwerenności i dobrobytu gospodarczego wraz z 
poszanowaniem wolności i godności osobistej, a także bezpieczeństwa oraz równości wobec 
prawa i udziału w życiu publicznym. 

Nasze republikańskie założenia ideowe wynikają z chęci łączenia wspólnoty narodowej w duchu 
odrzucania tego co nas dzieli i poszukiwania tego co nas łączy w naszej tradycji i kulturze 
narodowej, we wspólnej pracy dla suwerennej i wolnej Polski, w umacnianiu bezpieczeństwa i 
pozycji rodziny w życiu narodu, z zapewnieniem jej perspektyw rozwoju i wzrostu zamożności 
wszystkich obywateli. 

W duchu tych prawd odwołujemy się w naszych fundamentach programowych do następujących 
zasad kształtujących ład wewnętrzny naszego polskiego państwa: dobra wspólnego; wolności 
społecznej i indywidualnej; wolności gospodarczej; afirmacji pozycji rodziny w życiu społecznym; 
wrażliwego społecznie liberalizmu gospodarczego; solidaryzmu społecznego; pomocniczości. 

Na nich opieramy swoje przekonanie, iż państwo powinno służyć ochronie i wspieraniu rozwoju 
narodu, wkraczając z całą swoją mocą tam, gdzie obywatele nie są w stanie samodzielnie chronić 
swego bezpieczeństwa i dobra, ani bezpieczeństwa i dobra Polski. Uważamy, iż nieskrępowana 
wolność wszystkich członków społeczeństwa w dążeniu do dobra wspólnego winna 
przeciwstawiać się wszelkiej nienawiści społecznej, walce klas oraz grupowemu i jednostkowemu 
egoizmowi.  

Nasza obecność w na scenie politycznej winna służyć poszerzaniu i wzmacnianiu szeroko 
rozumianego nurtu polityki polskiej dążącego do trwałego umocnienia polskiej niepodległości we 
wszystkich jej zasadniczych wymiarach i w zgodzie z naszymi podstawowymi założeniami ideowo-
programowymi. 

Nowa jakość zawarta w formule wspólnotowej Partii Republikańskiej, to szansa dla tych, którzy 
dotąd stali z boku lub nie potrafili się odnaleźć w istniejących dotąd strukturach i formach 
politycznych. To szansa dla wszystkich, którym leży na sercu sprawa polska i budowa silnej 
niepodległej Polski, bo tylko taka Polska może istnieć w tym miejscu Europy.  
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