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Fani nazizmu kojarzeni byli do tej pory z sub-
kultur¹ nazi-skinów. Ot, nic wielkiego i groŸ-
nego. Podpita banda niedojrza³ych m³odzieñ-

ców próbuj¹ca wyt³umaczyæ otoczeniu, ¿e wyro-
s³a ju¿ z jedzenia kaszki u mamy i przesta³a sraæ
w rajtuzki. Debilne hase³ka porz¹dkuj¹ce œwiat
i podwórkowe zabawy niczym sceny z „Czterech
pancernych”. Smarowanie kred¹ na murze swa-
styki i czasem danie w ryja jakiemuœ obcemu. Pro-
blemy wieku m³odzieñczego mo¿na powiedzieæ.
Zwyk³e chuligañskie dorastanie zabarwione lekko
ideologi¹. Klasyczna smarkateria.

Przez wiele lat nikt oprócz rówieœników o in-
nym wygl¹dzie (którzy czêsto od ³ysych fanów na-
zizmu dostawali w koœæ) nie traktowa³ nazi-skinów
specjalnie powa¿nie. Ró¿ne skrajne ugrupowania
prawicowe od zawsze próbowa³y ich przytuliæ
i podporz¹dkowaæ sobie, ale zwykle koñczy³o siê
to komicznie. Dla prawdziwego skina zebrania
partyjne, szkolenia, narady i nasiadówki to po pro-
stu nuda pomieszana z chujoz¹. S³ysza³em opo-
wieœci o tym, jak podczas wyk³adów i szkoleñ nad-
miernie aktywni skini nie wytrzymywali i raczyli
siê przemyconym alkoholem, co z kolei doprowa-
dza³o do awantur i bójek wewn¹trzgrupowych. Ta-
kie historie dziej¹ siê te¿ na skinolskich koncer-
tach. Prawdziwy skin ¿ywi siê wrogiem. A ponie-
wa¿ faszystowskie koncerty to absolutna konspi-
racja, dopuszczani s¹ tylko sami swoi. Skin pozba-
wiony wroga zaczyna napieprzaæ siê z kumplami,
bo taka jest jego natura.

Coœ, co przez lata nie uda³o siê Boles³awowi
Tejkowskiemu i innym przywódcom organizacji
skrajnie narodowych, na du¿¹ i powa¿n¹ skalê uda³o
siê gówniarskiej przybudówce Ligi Polskich Rodzin,
os³awionej M³odzie¿y Wszechpolskiej. Wszystko
wskazuje na to, ¿e to w³aœnie ta organizacja wch³o-
nê³a wielu wakacyjnych faszystów w swoje szere-
gi. Podwórkowe naziole przesz³y w giertychowej
organizacji twórcz¹ metamorfozê. Z bandy wytatu-
owanych fanów Rudolfa Hessa, z grupy ziej¹cych
nienawiœci¹ kiboli zrobiono z nich wra¿liwych na-
rodowo m³odzieñców przejêtych losem Polski roz-
kradanej przez Uniê Europejsk¹ i obcy kapita³. Daw-
ni ³ysi wyroœli z subkulturowej skinerki. Zamienili
glany na lakierki, a militarne szmaty na garnitury.

Nauczono ich œlepego pos³uszeñstwa, ale te¿
dano szansê. Wielu z nich zosta³o dopuszczonych
na listy wyborcze LPR-u. S¹ tacy, którzy zostali po-
s³ami czy radnymi. Ci, co nie zachlali siê na œmieræ
lub nie zaæpali, poszli nawet na studia. Trzeba so-
bie jednak tutaj jasno powiedzieæ, ¿e ucywilizowa-

ny naziol to tylko lipa dla mediów i wizytówka na
pokaz. Ju¿ po trzecim piwie zawsze wyjdzie z nie-
go faszysta, cham i prostak. Szokuj¹ce zdjêcia opu-
blikowane przez dzienniki „Fakt” i „SuperExpres”,
na których dzia³acze M³odzie¿y Wszechpolskiej po-
zdrawiaj¹ siê faszystowskimi gestami, wyla³y kube³
zimnej wody na g³owy wszystkich tych, którzy s¹-
dzili, ¿e to „tacy mili i nieszkodliwi ch³opcy”. Oka-
zuje siê, ¿e przygarniêci przez Ligê Polskich Rodzin
„mili ch³opcy” to prymitywni wyznawcy ideologii
faszystowskiej, którzy bez za¿enowania potrafi¹ ko-
piowaæ w miejscach publicznych zachowania ofi-
cerów gestapo wysy³aj¹cych Polaków na œmieræ.

Jak mogliœmy siê przekonaæ z licznych publi-
kacji, naziolskie zabawy wszechpolaków to nie by³
incydent. W prasie opublikowano szereg fotek, na
których prominentni dzia³acze M³odzie¿y Wszech-
polskiej (tak¿e radni i póŸniejsi pos³owie) pozdra-
wiaj¹ siê hitlerowskimi gestami. Hitlerowski te-
atrzyk wydaje siê byæ ulubion¹ form¹ spêdzania
wolnego czasu w krêgach M³odzie¿y Wszechpol-
skiej. Przezabawne by³y protesty i próby zmaza-
nia winy za tego rodzaju akcje. Roman Giertych
t³umaczy³, ¿e to taki specyficzny sposób zamawia-
nia piwa. Inni sugerowali, ¿e poprzez takie gesty
tylko kogoœ wo³ali. Gdy tego rodzaju „wyjaœnie-
nia” jeszcze bardziej wzburzy³y opiniê publiczn¹,
zmieniono front. Zaczêto odwo³ywaæ siê do tra-
dycji przedwojennego ruchu narodowego, w któ-
rym tego rodzaju gesty tak¿e stosowano. Naj-
œmieszniejsze by³y próby odczarowania z³ego kli-
matu wokó³ M³odzie¿y Wszechpolskiej na zjeŸ-
dzie tej organizacji. Przybyli delegaci starali siê za-
prezentowaæ jako normalni m³odzi ludzie. Przy-
jaŸnie odnosili siê do otoczenia, a dla zatarcia œla-
dów i wywo³ania mi³ego wra¿enia wielu z dele-
gatów tej g³ównie mêskiej organizacji przywioz³o
ze sob¹ narzeczone (by³o to oficjalne zalecenie
s³u¿bowe). W wielu przy-
padkach dziewczyny pre-
zentowa³y siê nader at-
rakcyjnie, co sta³o siê  po-
wodem licznych plotek.
W kuluarach zjazdu spe-
kulowano, ¿e pewnie s¹
to wynajête hostessy. I do
czego to dosz³o! Honor
dumnej, pobo¿nej, prawi-
cowej m³odzie¿y musz¹
ratowaæ wynajête panien-
ki! Stary Dmowski w gro-
bie siê przewraca!

Mo¿e siê czepiam, ale z panienkami rzeczy-
wiœcie wygl¹da³o to na typow¹ akcjê pokazow¹.
Nigdy wczeœniej ani nigdy póŸniej na imprezach
M³odzie¿y Wszechpolskiej nie widziano tak wie-
lu m³odych dziewczyn. Na wszystkie te ich nêdz-
ne pikiety i akcje przychodzi marnej urody prysz-
czata m³ódŸ mêska, a tu nagle taka rewia jak na
wyborach miss. Faszysta nawet w eleganckim gar-
niturze i z atrakcyjn¹ dziewczyn¹ u boku, inteli-
gentny faszysta po studiach i z uroczym uœmiechem
zawsze czymœ siê zdradzi. Zwykle jest to niekon-
trolowana agresja np. w stosunku do mediów lub…
no w³aœnie, wystarcz¹ trzy piwka i ju¿ garnitur prze-
staje chroniæ, a z cz³owieka wy³azi Adolf.

G³oœne sta³o siê nagranie wideo z pijackiej ba-
langi urz¹dzonej w olsztyñskim biurze M³odzie¿y
Wszechpolskiej. Nagranie to dosta³o siê do me-
diów i by³o wielokrotnie prezentowane na ante-
nach telewizyjnych. I znowu mogliœmy zobaczyæ
hitlerowskie gesty, ale tak¿e spó³kowanie z szaf¹
czy symulacjê stosunku p³ciowego z koleg¹. Prze-
bieranki faszystów i szkolenia Giertycha, jak wi-
daæ, niewiele daj¹. Dawne przyzwyczajenia i po-
gl¹dy bior¹ górê. Z udaj¹cych normaln¹ m³odzie¿
zatroskan¹ o Polskê dzia³aczy MW wychodzi daw-
na podwórkowa szko³a nazizmu. O ile w czasach
podwórkowej skinerki rzecz dotyczy³a dojrzewa-
j¹cych m³odzieñców, którzy szukaj¹ identyfikacji
i akurat trafili na takie gówno, o tyle teraz czêsto
dotyczy osobników, którzy dziêki aktywnoœci w
MW zostali pos³ami czy radnymi.

Z pewnoœci¹ nie wszyscy w M³odzie¿y
Wszechpolskiej to dawni fani Hitlera, ale ile jest
tam takich „tykaj¹cych ludzkich bomb”, nie wia-
domo. No có¿, jak ktoœ na gnoju szuka kwiatków
to musi liczyæ siê z tym, ¿e czasem siê pobrudzi.
Myœlê, ¿e nie tylko ja mam pewien dyskomfort psy-
chiczny wynikaj¹cy z faktu, ¿e wystarczy kilka pi-
wek, a z pos³a polskiego parlamentu, co to daw-
niej skrzyde³ka obrywa³ i kotom ogony podpala³,
wyjdzie dawny naziol i  skinhead. Swoj¹ drog¹,
chcia³bym zobaczyæ kiedyœ pijanego w sztok Gier-
tycha z Wierzejskim i Bosakiem. Ciekawe, czy
œpiewaliby stare marszowe piosenki Wehrmachtu
i machali w znany sposób ³apk¹.

Przebieranki faszystów
KRZYSZTOF SKIBA

Roman Giertych jest ulubionym obiektem ¿artów internetowych przeœmiewców
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