
dyna prorosyjska partia w Polsce”. Ruch Eura-
zjatycki informuje, ¿e w wyniku kolejnej wizy-
ty Piskorskiego i Martynowskiego w Moskwie
w maju 2005 r. i rozmów z Walerijem Korowi-
nem zostali oni przedstawicielami Eurazjatyckie-
go Zwi¹zku M³odzie¿y w Polsce. Wiadomoœæ jest
bogato ilustrowana moskiewskimi fotografiami
Piskorskiego, Martynowskiego i Korowina.

Ju¿ jako pose³, w dniach 17-18 listopada
2005 roku Piskorski wzi¹³ aktywny udzia³
w zorganizowanej w Brukseli konferencji „Oœ
dla pokoju”, w której uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele rozmaitych re¿imów Bliskiego
Wschodu, Bia³orusi i Rosji oraz g³osiciele teo-
rii spiskowych, w tym Philip Berg, który oœwiad-
czy³, ¿e zamach na World Trade Center w 2001
roku zosta³ zaplanowany i przeprowadzony na
polecenie Bia³ego Domu, a wie¿e WTC nie ru-
nê³y w wyniku uderzenia samolotów, ale eks-
plozji materia³ów wybuchowych umieszczo-
nych uprzednio w ich wnêtrzu. Organizatorem
konferencji by³a francuska organizacja Réseau

dzynarodowego miesiêcznika antyfaszystow-
skiego „Searchlight” – Graeme Atkinson prze-
s³ali redakcji „NIGDY WIÊCEJ” nastêpuj¹c¹
opiniê: „Réseau Voltaire jest czerwono-bru-
natn¹ sieci¹ ludzi, którzy wierz¹, ¿e ataki 11
wrzeœnia nie mia³y miejsca (!) albo by³y
wspóln¹ operacj¹ CIA i Mossadu. Szef sieci,
Thierry Meyssan, jest znany w krajach Bliskie-
go Wschodu, gdzie czêsto podró¿uje, przed-
stawiaj¹c swoje spiskowe teorie pod p³aszczy-
kiem antyimperializmu i sprzeciwu wobec
wojny w Iraku”.

W grudniu 2005 roku Piskorski jako pose³
na Sejm RP wyje¿d¿a do samozwañczej Repu-
bliki Naddniestrzañskiej. Naddniestrze to skra-
wek terytorium Mo³dawii, kontrolowany przez
mafijn¹ dyktaturê pos³uguj¹c¹ siê ideologi¹
wszechrosyjskiego nacjonalizmu i przyci¹ga-
j¹c¹ na przestrzeni ostatnich lat rosyjskich na-
cjonalistów i ekstremistów ró¿nej maœci: od
¯yrinowskiego po nacjonal-bolszewika Limo-
nowa. Jako obserwator „wyborów” do Rady

w Polsce, a RP powinna czym prêdzej podj¹æ
starania na rzecz miêdzynarodowego uznania
„republiki” za pe³noprawny podmiot prawa
miêdzynarodowego. Wypowiedzi Piskorskiego,
przedstawianego jako reprezentanta polskiego
Sejmu, robi¹ furorê w oficjalnych mediach dyk-
tatorskiego re¿imu.

* * *
Pose³ Mateusz Piskorski jest cz³onkiem rz¹-

dz¹cej partii, pose³ Piskorski wyg³asza przemó-
wienia w Sejmie, w listopadowej debacie o wo-
tum zaufania zadaje premierowi groŸne pyta-
nia o przysz³oœæ polityki zagranicznej, o Bliski
Wschód...

* * *
To nie z³y sen, to wspó³czesna polska rze-

czywistoœæ. W dowolnym demokratycznym
kraju neonazistowskie i rasistowskie koneksje
m³odego polityka przynios³yby mu nie tylko
marginalizacjê, ale i powszechne potêpienie.
W Polsce dystans od marginesu do „powa¿-
nej” polityki okazuje siê nies³ychanie krótki.

L
istê Polskiej Partii Narodowej (PPN) Lesz-
ka Bubla w okrêgu wyborczym we Wro-
c³awiu otwiera³ Tomasz Kosty³a. By³ on

wokalist¹ i liderem obros³ej swoist¹ legend¹
wroc³awskiej kapeli Legion. Zespó³ istnia³
w latach 1990-1996 i pozostawi³ po sobie trzy
p³yty. Dorobek, mog³oby siê wydawaæ skrom-
ny, lecz Legion to do tej pory niedoœcigniony
wzór dla polskich zespo³ów narodowo-kato-

lickich, klasyk polskiej muzyki nacjonalistycz-
nej. Skrajnie szowinistyczne teksty odnosz¹-
ce siê do historii Polski i Europy oraz dziejów
polskiego ruchu narodowego przysporzy³y
kapeli sporego grona s³uchaczy. Kosty³a, twór-
ca tekstów Legionu, okreœla³ siê jako spadko-
bierca tradycji Romana Dmowskiego i Obo-
zu Narodowo-Radykalnego (ONR). Niedosz³y
pose³ uwa¿a wzorem wszystkich polskich an-

tysemitów, ¿e antysemityzm to
wymys³ ¯ydów, maj¹cy ukazaæ
ich jako ofiary, Holocaust nato-
miast uznaje za mit i wymys³ po-
wojenny. Ten wielki ,,patriota”
nie widzi niczego z³ego w po-
œwiêceniu jednej z piosenek Le-
gionu Leonowi Degrelle – przy-
wódcy belgijskich nazistów, do-
wódcy walcz¹cej na froncie
wschodnim Waloñskiej Brygady
Waffen SS i pupila Hitler i Him-
mlera. Kosty³a uznaje tego hi-
tlerowskiego zbrodniarza za na-
tchnienie dla nacjonalizmu
i konserwatyzmu katolickiego

w Europie (sic!). W swoich tekstach opiewa³
tak¿e Jana Mosdorfa – dzia³acza Stronnictwa
Narodowego i wspó³za³o¿yciela ONR-u, któ-
rego tytu³em do chwa³y jest w wspó³czesnych
nacjonalistów faszystowska, w istocie, dzia-
³alnoœæ w latach 30. Nieco inn¹ kart¹ jego lo-
sów œmieræ w obozie koncentracyjnym
w Oœwiêcimiu. Ustalenie pochodzenia naro-
dowego Mosdorfa pozostawiê osobom tym za-
interesowanym tak¹ dzia³alnoœci¹, z drobn¹
jednak wskazówk¹, i¿ lider przedwojennych
polskich rasistów nie by³ ,,aryjczykiem”,
o czym milczy ca³e œrodowisko skrajnej pra-
wicy.

Szersz¹ wyk³adniê swoich pogl¹dów da³
Kosty³a swego czasu w wypowiedzi dla nazi-
skinowskiego zina „Skinhead Sarmata”:
„Wprowadza siê do seminariów masonów,
zboczeñców, pijaków i ¿ydów po to, aby po-
przez herezjê, faryzeuszostwo i rozpustê zo-
hydziæ Koœció³. ¯ydzi d¹¿¹ do likwidacji wia-
ry, aby na jej miejsce wprowadziæ kult szata-
na. Konsekwencj¹ obecnoœci w koœciele sy-
nagogi szatana jest np. list Episkopatu do
¿ydów i wiele innych rzeczy pachn¹cych
siark¹ i stosem. G³upia Litwa, rz¹dzona przez
¿yda Landsbergisa, prymitywna Bia³oruœ;
wredna i zacofana Ukraina – te trzy zacofane
prowincje, kiedy byliœmy s³abi, skaka³y nam
do oczu, ³udz¹c siê na lepsze jutro, zapomi-
naj¹c o tym, i¿ aby coœ osi¹gn¹æ samodziel-
nie nale¿a³oby wejœæ pod wp³yw cywilizacji
³aciñskiej, a nie rozpasanej turañszczyzny.
Oni po prostu maj¹ kompleks ni¿szoœci wo-
bec Polaków, gdy¿ wszystko zawdziêczaj¹
nam. Litwini, £otysze, Bia³orusini, Ukraiñcy...
– jest to lud dziki, pozbawiony wy¿szych
uczuæ; niezdolny do samodzielnego istnienia;
który notorycznie domaga siê separacji od
Rzeczpospolitej. Wiadomo za czyje pie-
ni¹dze. Kiedy odzyskamy niepodleg³oœæ, Li-
twini bêd¹ s³u¿yæ jako tania si³a robocza, £oty-
szów wysiedlimy do Estonii, Bia³orusini bêd¹
s³u¿yli jako taborety, gdy polski szlachcic bê-
dzie wsiada³ na konia; Ukraiñców ukarzemy

Nazi-rockowi kandydaci
KAMIL LUTYÑSKI

W ubieg³orocznych, wrzeœniowych wyborach parlamentarnych partiom
skrajnie prawicowym uda³o siê zarejestrowaæ swe listy w wiêkszoœci
okrêgów wyborczych w kraju. Na listach wyborczych, miêdzy innymi
Polskiej Partii Narodowej i Narodowego Odrodzenia Polski znaleŸli
siê tak¿e muzycy zespo³ów reprezentuj¹cych nurt nazywany powszech-
nie nazi-rockiem. Œrodowiska szowinistyczne próbowa³y tym samym
siêgn¹æ do starej, sprawdzonej metody wyborczej. Nazwiska osób
zwi¹zanych ze œwiatem artystycznym czy sportem budz¹ zawsze na
listach wyborczych sporo emocji i kontrowersji, a co za tym idzie, przy-
kuwaj¹ uwagê nie tylko mediów, ale g³ównie – potencjalnych wybor-
ców. Przyk³adem mo¿e byæ wokalista Budki Suflera Krzysztof Cugow-
ski, a od wrzeœnia 2005 r. senator PiS. Rasistowscy muzycy na listach
partii nacjonalistycznych s¹ w Polsce pewnym novum, dlatego te¿ war-
to przyjrzeæ im siê bli¿ej.

Legion, lata 90
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przyk³adnie za zbrodnie na narodzie polskim,
a resztê pognamy za Dniepr, aby ten lud bez
tradycji i kultury nie by³ ju¿ nigdy zaka³¹ dla
Polski Ka¿da kobieta; która zabije dziecko
poczête powinna sp³on¹æ”.1

Kosty³a furory w wyborach wrzeœniowych
nie zrobi³, byæ mo¿e z powodu traktowania
,,nie fair” swoich konkurentów do poselskiego
fotela, gdy¿ zapewnie nadal uwa¿a, i¿: ,,Wte-
dy bêd¹ z nich korzyœci, gdy w obozach za-
czn¹ gniæ” (Legion ,,Skinhead”). Uzyska³ 249
g³osów na 945 jakie zdoby³ PPN w okrêgu wro-
c³awskim, pozostaj¹c jedyn¹ osob¹ z listy wy-
stawionej przez partiê Bubla, która przekroczy-
³a (w okrêgu wroc³awskim) ,,magiczny” próg
stu g³osów.

Inn¹ osob¹, zwi¹zan¹ ze œrodowiskiem
muzycznym skrajnej prawicy, jest startuj¹cy
(tak¿e z listy PPN) w Bia³ymstoku Adam Cze-
czetkowicz, lider grupy RP Oi!. Warto przyj-
rzeæ siê temu kuriozalnemu tworowi. RP Oi!
powsta³o w 1998 roku w USA, w Nowym Jor-
ku, w polskiej dzielnicy Greenpoint. Pocz¹t-
kowo by³ to poœledniego doœæ poziomu zespó³
amatorski, w pe³ni apolityczny. Oprócz w³a-
snych kompozycji mia³ w swoim repertuarze
utwory grup antyrasistowskich, takich jak: The
Analogs, W³ochaty czy Sztywny Pal Azji. Na
swej swej niskonak³adowej debiutanckiej ka-
secie zamieœci³ nawet logo kampanii „Muzyka
Przeciwko Rasizmowi”.

Obecnie RP koncertuje i nagrywa w Pol-
sce, gdy¿ Czeczetkowicz powróci³ z emigra-
cji na ³ono ojczyzny i bardzo szybko odna-
laz³ siê w klimatach nacjonalistycznych, a do
repertuaru swej grupy doda³ covery Legionu
i neohitlerowskiej Konkwisty 88 (w faszystow-
skim kodzie cyfry 88 oznaczaj¹ salut Heil
Hitler – od ósmej pozycji litery „h” w alfabe-
cie). Niedawni nowojorczycy graj¹ w Polsce
koncerty i utrzymuj¹ kontakty z wieloma pol-
skimi grupami skrajnie prawicowymi, w tym
oprócz wymienionej Konkwisty 88, z nazi-
stowskim Honorem i Odwetem 88, nacjonal-
komunistycznym Sztormem 68 oraz ze zbli-
¿onymi do M³odzie¿y Wszechpolskiej – G³o-
sem Prawdy i Szwadronem 97. To pomiesza-
nie idei i wartoœci mo¿e dziwiæ normalnego
cz³owieka, ale paradoksalnie jest to w³aœnie
sta³a cecha charakteryzuj¹ca ca³¹ wspó³-
czesn¹ polsk¹ skrajn¹ prawicê, która mimo
swoich deklarowanych ró¿nic i rzeczywiste-
go sk³ócenia jest jednym de facto œrodowi-
skiem jednocz¹cym siê zawsze wokó³ kilku
obsesji (czy to antysemickiej, czy antyunijnej,
czy najczêœciej obu na raz).

Wczeœniej Czeczetkowicz nale¿a³ do
M³odzie¿y Wszechpolskiej (by³ jej szefem na
Podlasiu), a jego RP Oi! gra³ dla niej wiele
koncertów. Jednak po konflikcie z w³adzami
krajowymi MW wyst¹pi³ z organizacji w lip-
cu 2003, krytykuj¹c progiertychowskie na-
stawienie szefów M³odzie¿y – „karierowi-
czów” typu Rados³aw Parda, Piotr Œlusarczyk
i zwi¹zan¹ z MW nazi-rockow¹ grupê Twier-
dza . Czeczetkowicz
wspomina to tak: „Ko-
munikujê, i¿ na  obozie
mw w Kocio³ku Szla-
checkim dosz³o do incy-
dentu przekreœlaj¹cego
dalsz¹ wspó³ prace
z w³adzami mw . My
jako okrêg Podlaski nie
mo¿emy siê zgodziæ na
jawne naruszenia god-
noœci osobistej  przez ka-
rierowiczów zwi¹za-
nych z tzw „wroc³aw-
kiem”. Pomimo naszej
bardzo ciê¿kiej  pracy
w okresach przed wybor-
czych, roznoszenia to-
nami ulotek promuj¹-
cych mw potraktowano
nas jak niepotrzebny ba-
lastr, jako ko³a ofiarnego swojej nieudolnej
polityki organizacyjnej. W szczególnoœci, ta-
kich osób jak R. Parda (ksywa murzyn), ban-
da  Œlusarczyka , Paw³owskie i inne przydu-
pasy. (…) Gdy Baronowie wszechpolscy ra-
czyli siê pojawiæ o zmroku zapewne byli za-
skoczeni nat³okiem 80 osób. Szybko okaza-
³o siê ¿e jest problem, oto tzw. elitka wszech
polska poczu³a siê uwiêziona w swej pu³ap-
ce, gdy¿ pada³ deszcz a ich ulubione lokum
do partyjniackich libacji by³o ju¿ zajête przez
zmêczonych niedogodn¹ d³ug¹ podró¿¹
uczestników. (…) Gdy dla Baronów mw grunt
zacz¹³ siê paliæ pod nogami postanowili zna-
leŸæ koz³a ofiarnego. Za sw¹ nieudolnoœæ
i ignorancje postanowili obarczyæ innych.
Najlepiej tych co nie s¹ fanami „super
grupy” Twierdza i nie czytaj¹ namiêtnie
„Wszechpolaka”. Pad³o wiêc na Podlasie
(Bia³ystok, £om¿a, Wysokie Mazowieckie).
Zakomunikowano nam to w formie bardzo
niegrzecznego szanta¿u. I¿ mamy godzinê na

wyczarowanie namiotów, jeœli byœmy tego
nie dokonali kazano nam (cytujê s³owa tzw.
mened¿era „super grupy”  Twierdza): WY-
PIERDALAÆ!!! (…). Po straszeniu naszego
okrêgu powo³anej w nocy z 16 na 17 lipca
s³u¿by  tzw. „porz¹dkowej”, stwarzaniu na
nas presji psychicznej i fizycznej nachodze-
niu nas  pod byle pretekstem  w towarzystwie
tzw. „ochrony” stwierdziliœmy,  i¿ dalsze
przebywanie na obozie  jest pozbawione sen-
su” (pisownia oryginalna – dop. aut.).

Te histeryczne wynurzenia wiele mówi¹
o uk³adach w MW, jak i o typie umys³owoœci
Czeczetkowicza. Jak zreszt¹ przyznaje on sam
w wywiadzie dla sztandarowej bublowej gaze-
ty ,,Tylko Polska”: „Wys³ano mnie na badania
psychologiczne, które oczywiœcie wykaza³y to,
co mia³y wykazaæ: jestem niedojrza³ym emo-
cjonalnie mitomanem, który sam do siebie pi-
sze pogró¿ki, jednym s³owem zrobili ze mnie
wariata o pogl¹dach ksenofobicznych, rasistow-
sko-faszystowskich”. Nic dodaæ, nic uj¹æ.

Niedawny lider podlaskiej MW uzyska³
w okrêgu bia³ostockim 226 g³osów z 1182, ja-
kie zdoby³ PPN, startuj¹c z miejsca numer dwa
na liœcie. Do sejmu na szczêœcie siê nie dosta³.

M³odzi dzia³acze PPN-u publikuj¹ swe tek-
sty w ,,Dzienniku Narodowym” (wbrew tytu-
³owi ukazuje siê on nie czêœciej ni¿ raz w ty-
godniu – jest to typowy dla Bubla cwaniacki
sposób dzia³ania), który jest nastêpc¹ tygodni-
ka ,,Tylko Polska”, oraz w miesiêczniku „Na-
cjonalista” – pismo tak jawnie rasistowskie, ¿e
jego dystrybucja poprzez pañstwow¹ firmê

„Ruch” SA jest oczywistym i jaskrawym skan-
dalem prawnym. Bardzo czêsto ukazuj¹ siê tam
teksty dotycz¹cej muzyki nazi-rockowej i wy-
wiady z muzykami tego typu kapel. Sta³ymi
wspó³pracownikami obu gazet s¹ Czeczetko-
wicz i Kosty³a.

Nie tylko PPN zadba³ o pozyskanie na listy
wyborcze muzyków zespo³ów nacjonalistycz-
nych. Zrobi³o to tak¿e Narodowe Odrodzenie
Polski (NOP). S³awomir Urtnowski, wokalista
i lider kapeli Zadruga, graj¹cej obecnie pod
nazw¹ NaRa2 , startowa³ we wrzeœniowych
wyborach do Sejmu jako lider listy NOP-u w
Toruniu.

Lider toruñskiego NOP-u uzyska³ bardzo
s³aby wynik – tylko 89 g³osów (najwiêcej z
ca³ej listy NOP w tym mieœcie) z 435 odda-
nych na jego partiê. Urtnowski by³ wokalist¹
nieistniej¹cej ju¿ kapeli Zadruga, dzia³aj¹cej
w Toruniu w latach 1990-96. Zespó³ ten na-
le¿a³ do œcis³ej czo³ówki zespo³ów nazi-skin-
headskich z nurtu neopogañsko-narodowe-Adam Czeczetkowicz

Wszechpolacy w hitlerowskim salucie po leszczyñskim koncercie Twierdzy, sierpieñ
2001
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go, odwo³uj¹c siê do filozofii Zadrugi, przed-
wojennej faszyzuj¹cej polskiej organizacji
i jej wodza Jana Stachniuka. Kapela gra³a
koncerty z ca³¹ nazi-rockow¹ czo³ówk¹: Kon-
kwist¹ 88, Honorem i Sztormem 68. Zespó³
NaRa, którego wokalist¹ jest obecnie Urt-
nowski, powsta³ w 1996
roku, w wyniku zmiany
nazwy przez Zadruga, a co
wa¿niejsze – równie¿
zmiany oblicza ideowo-
politycznego ze skrajnie
neopogañsko-narodowego
na... skrajnie narodowo-
katolicki (!!!). Niejako au-
tomatycznie Urtnowski
zosta³ tak¿e cz³onkiem
NOP-u i publicyst¹ partyj-
nej ,,Nowej Sztafety”.

Z organizacji i partii
skrajnej, nacjonalistycz-
nych prawicy w ostatnich
wyborach tylko M³odzie¿
Wszechpolska uzyska³a
satysfakcjonuj¹cy j¹ wy-
nik. Do Sejmu dosta³o siê
dwanaœcie (wliczaj¹c Ro-
mana Giertycha ) osób
zwi¹zanych z t¹ organi-
zacj¹. Nie by³o wœród nich
co prawda ¿adnego muzy-

ka, jednak jeden z nowych po-
s³ów Ligi Polskich Rodzin, któ-
rej nieca³kiem oficjaln¹ m³o-
dzie¿ówk¹ jest MW jest blisko
zwi¹zany ze œrodowiskiem
skrajnie prawicowego rocka
i jego najwierniejszych fanów
nazi-skinów3 . Mowa o Piotrze
Œlusarczyku, by³ym prezesie
MW, bêd¹cy bratem muzyka le-
gnickiej grupy Twierdza – mu-
zycznej wizytówki M³odzie¿y
Wszechpolskiej. Przez lata dzi-

siejszy pose³ by³ jej g³ównym promotorem i
inspiratorem ideologicznym.

Œlusarczyk startowa³ z pozycji pierwszej
listy LPR w obwodzie legnickim, uzyskuj¹c
7863 g³osy (nastêpna osoba na liœcie LPR uzy-
ska³a nieco ponad 1,5 tys. g³osów) z 19548

g³osów oddanych na listê
tej partii. Zosta³ jedynym
pos³em LPR ze swojego
obwodu.

Twierdza to standar-
dowy zespó³ MW, dlatego
te¿ warto poœwiêciæ jej
nieco uwagi. Jego muzy-
cy s¹ wiernymi fanami fa-
szystowskiego dyktatora
Hiszpanii – gen. Franco,
któremu zadedykowali je-
den ze swoich utworów.

4 sierpnia 2001 roku
Twierdza gra³a koncert na
rynku w Lesznie, zorgani-
zowany za zgod¹ w³adz
miejskich przez dzia³aczy
MW. Towarzyszy³y im tak-
¿e inne nazi-rockowe ze-
spo³y znany nam ju¿ RP
Oi! oraz antysemicki G³os
Prawdy. Leszczyñska im-
preza by³a prawdopodob-
nie pierwszym w Polsce

Nazi-skini na koncercie Twierdzy, Leszno, sierpieñ 2001

przypadkiem le-
galnego, ogólnie
dostêpnego dla
pub l i cznoœc i ,
koncertu rasi-
stowskiego.

Wi ê k s z o œ æ
wspomnianych w
tekœcie nazi-roc-
kowych zespo-
³ów muzycznych
³¹czy Narodowa
Scena Rockowa
(NSR), g³ówne w
kraju faszystow-
skie wydawnic-
two muzyczne.
NSR opublikowa³o miêdzy innymi premiero-
we wydawnictwo Twierdzy3 , co jest o tyle
symptomatyczne, ¿e zespó³ jest czêœci¹ kata-
logu tej samej firmy co piewcy Hitlera z Kon-
kwisty 88. Z NSR wspó³pracuj¹ tak¿e mniejsze
firmy, jak na przyk³ad za³o¿ony przez muzyka
Konkwisty „Celtic Sound”. NSR promuje tak-
¿e i wydaje albumy RP Oi! oraz wznawia p³yty
Zadrugi.

Osoby znane w œrodowisku skrajnej pra-
wicy, a za takie uznaæ nale¿y muzyków ze-
spo³ów rasistowskich, maj¹ byæ, w zamierze-
niu wodzów partyjek szowinistycznych, do-
brym materia³em na polityków. Dziêki wy-
borcom przynajmniej w tej kadencji parla-
mentu nie bêdziemy musieli siê jeszcze prze-
konywaæ, ¿e nie s¹. Szkoda, ¿e nie spotka³o
to równie¿ kilku innych nacjonalistycznych
talentów.

Przypisy
1 £ukasz Wilamowski (opr.) „»Z³ote myœli« skrajnej

prawicy”, „NIGDY WIÊCEJ”, nr 5, lato 1997.
2 NaRa to skrót od okreœlenia „narodowy radyka-

lizm”.
3 Twierdza „Lot or³a”, Narodowa Scena Rockowa,

NSR 015.

Ok³adka kasety zwi¹zanego z M³odzie¿¹
Wszechpolsk¹ zespo³u Twierdza, wydanej
przez Narodow¹ Scenê Rockow¹, oficynê
m.in. Konkwisty 88 („88” – czytaj „Heil
Hitler”)

24 wrzeœnia 2005 roku na warszawskim Cmentarzu S³u¿ewieckim odby³
siê pogrzeb Zygmunta Przetakiewicza, czo³owego dzia³acza przedwo-
jennych partii faszystowskich – Obozu Narodowo-Radykalnego oraz
Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, bliskiego wspó³pracowni-
ka Boles³awa Piaseckiego – twórcy i lidera tych formacji. W uroczysto-
œci ¿a³obnej wziêli udzia³ liczni przedstawiciele polskiego ruchu naro-
dowego, z aktywistami Ligi Polskich Rodzin i M³odzie¿y Wszechpol-
skiej na czele.

Zygmunt Przetakiewicz
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