
Wojciech Kornowski to nie tuzinkowa osoba. W latach 80-tych zbudował od podstaw
wielobranżową spółdzielnie zatrudniającą 1200 osób, mającą przeszło 15 zakładów. Gdy
Balcerowicz niszczył gospodarkę nadmiernym fiskalizmem, przekształcił spółdzielnie w kilka
zakładów by ratować miejsca pracy.

W latach 90-tych uruchomił szpitali KORVITA ratujący 50 tys. ludziom życie i zdrowie. Szpital
goszczący z Rosji najlepszych mikrochirurgów oka znany był z tego, że dokonywano cudów
przywracając wzrok. Na ten temat napisano książkę i setki pozytywnych artykułów.

W 1988 r założyciel Stowarzyszenia Menedżerów, które weszło w skład Pracodawców
Polskich. Współautor „konstytucji” dla gospodarki ministra Wilczka. Jako Prezydent
Pracodawców i członek Komisji Trójstronnej z vice Premierem Longinem Komołowskim
ratuje wiele zakładów pracy w tym kopalnie, które już wówczas likwidowano. Po rozbiciu
Pracodawców przez Balcerowicza odchodzi by spróbować zorganizować emerytów i
rencistów i w ten sposób im pomóc

. W latach 90-tych atakowany przez Gazetę Wyborcza za to ze był członkiem stowarzyszenia
„Grunwald” którego szefem był. wybitny reżyser, patriota Bogdan Poręba. Krytykowano
wtedy między innymi Adama Michnika co teraz się okazało, że było słuszne.

Jak wielu ludzi chcących działać i pozytywnie zmieniać Polskę zapisał się do PZPR.

Entuzjazm, który się wyzwolił za czasów Gierka pozwolił wybudować pół tysiąca zakładów
pracy, które zostały zniszczone lub sprzedane w obce ręce przez ludzi z układu
okrągłegostołu.

Jego fundacja leczyła szczególnie dzieci, finansowała między innymi leczenie raka przez
Stanisława Burzyńskiego antyneoplastonami w USA.

Nie jest łatwo znaleźć taką osobę naprawdę oddaną Polsce. Nigdy nie był w
komunistycznych służbach, nie był też agentem TW. Wyjątkowo uczulony na krzywdę ludzka,
niesprawiedliwość, niszczenie Polski i Polaków. W 2022 r. wybrany na lidera ruchu
społecznego Wielkiej Koalicji- Zjednoczeni Ponad Podziałami. Jest to osoba, która
gwarantuje realizacje programu przyjętego przez przeszło 30 organizacji.



Na dzisiaj jest najlepszą osobą, która posiada zdolności, wiarę, siłę, przekonanie ze można
wygrać wybory i odsunąć od władzy okupantów i zdrajców okrągłostołowych. Apelujemy do
wszystkich Polaków byście zaufali Przewodniczącemu, który w Waszym imieniu stara się
zjednoczyć jak najwięcej organizacji stowarzyszeń i niezwykłych Polaków wokół idei zmian
lepszego jutra. Nie dajmy się podzielić. Zjednoczeni Ponad Podziałami.


