
Liga Polskich Rodzin nominalnie jest par-
ti¹ tworzon¹ przez ludzi œredniego poko-
lenia. Faktycznie jednak zdominowali j¹

ca³kowicie dwudziesto- i trzydziestoletni dzia-
³acze pochodz¹cy z M³odzie¿y Wszechpol-
skiej, energiczni, pewni siebie aroganci, bez-
kompromisowi i absolutnie wierni swojemu
przywódcy – Romanowi Giertychowi, bêd¹cy
tak¿e noœnikiem wszystkich najgorszych cech
polskiej prawicy, odwo³uj¹cy siê do najbardziej
ciemnych jej tradycji obarczonych nacjonali-
zmem i antysemityzmem – pogl¹dów, jeszcze
kilka lat temu wydawa³o siê, ¿e na trwa³e zmar-
ginalizowanych.

Autorem cytowanych jako motto s³ów jest
Jêdrzej Giertych przywódca skrajnego skrzy-
d³a przedwojennej Endecji, obsesyjnie antyse-
micki polityk, bêd¹cy duchowym przewodni-
kiem reaktywowanej w 1989 przez jego wnu-
ka Romana M³odzie¿y Wszechpolskiej. Jeœli
chcemy poddaæ skróconej choæby analizie
wspó³czesn¹ M³odzie¿ Wszechpolsk¹, powin-
niœmy zacz¹æ w³aœnie od przypomnienia Jê-
drzeja, a zw³aszcza jego pogl¹dów, gdy¿ sta-
nowi¹ one fundament pogl¹dów jego syna
Macieja, lidera Stronnictwa Narodowego, tzw.
senioralnego i kilkakrotnego kandydata skraj-
nej prawicy na stanowisko prezydenta Polski
oraz Romana Giertycha, szefa Ligi Polskich
Rodzin i faktycznego przywódcê dzisiejszych
wszechpolaków.

Jak we wszystkich organizacjach wodzow-
skich, a tak¹ jest zarówno MW, jak i LPR, po-
gl¹dy przywódcy, a tak¿e jego fobie i obsesje,
s¹ oficjaln¹ i jedyn¹ lini¹ programow¹ ca³ej
organizacji i wszystkich jej cz³onków. Nie do-
puszcza siê tu ¿adnych odchyleñ i niesubor-
dynacji. Dyscyplina i œcis³a hierarchia zastê-
puj¹ w¹tpliwoœci, dyskusje i wahania. Wszech-
polak jest wszechpolakiem po to, by s³uchaæ
i s³u¿yæ. Pose³ LPR Piotr Œlusarczyk, by³y pre-
zes MW i asystent Giertycha, przyznaje wprost,
¿e szczyci siê okreœleniem „¿o³nierz Gierty-
cha”: „W czasach, gdy hierarchia jest tak za-
chwiana, chyba dobrze, ¿e staramy siê robiæ
to, co lider zaleca”.

Dlatego myœl¹c o M³odzie¿y Wszechpol-
skiej musimy pamiêtaæ, ¿e jej programem s¹
pogl¹dy Romana Giertycha, które s¹ prawie
dok³adn¹ kopi¹ pogl¹dów jego ojca i dziadka.
Ta giertychowa identycznoœæ pogl¹dów doty-
czy nie tylko obsesji antyniemieckiej, niechêci
wobec Europy Zachodniej (indywidualistycz-
nej, liberalnej i oœwieceniowej), poparcia dla
rosyjskiego panslawizmu i postrzegania kwe-
stii ¿ydowskiej, ale nawet odrzucenia darwi-
nowskiej teorii ewolucji, czy poparcia dla gen.

Jaruzelskiego we wprowadzaniu stanu wojen-
nego. Jeden z wszechpolaków, który odszed³
z organizacji, wspomina³ w którejœ z gazet, ¿e
pocz¹tek koñca jego œwietnych relacji z Ro-
manem Giertychem nast¹pi³ w momencie, gdy
w przyp³ywie szczeroœci skrytykowa³ wprowa-
dzenie stanu wojennego.

Czas i zmiany cywilizacyjne nie wp³ywaj¹
na zmiany w giertychowskim postrzeganiu
œwiata. Tak samo jak tytu³ profesora biologii
(dendrologii) Macieja Giertycha nie wp³ywa na
jego postrzeganie biblijnego opisu wielkiego
potopu jako literalnego opisu faktu historycz-
nego, czy te¿ na aprioryczne odrzucenie teorii
ewolucji na rzecz dziwacznej mieszaniny pa-
ranaukowych dywagacji. Ekscentryzm pogl¹-
dów Giertycha seniora w tym obszarze bardzo
ciekawie ilustruje lektura jego autorskiego pi-
sma „Opoka w kraju”, bêd¹cego kontynuacj¹
„Opoki”, wydawanej na emigracji przez jego
ojca. Ta specyfika nie pozosta³a bez wp³ywu
tak¿e na Romana – jego szkolni koledzy wspo-
minaj¹, ¿e w szkole mia³ on problemy jedynie
z jednym przedmiotem… biologi¹, widocznie
jego nauczyciele nie byli a¿ tak elastyczni.

Gdyby jednak dzia³alnoœæ Giertychów i ich
popleczników ogranicza³a siê do dziedziny
nauk przyrodniczych, mo¿na by poprzestaæ
wzruszeniu ramion i traktowaæ ich jak grupê
niegroŸnych hobbystów. Niestety, nie pozwa-
la na to ich aktywnoœæ w sferze polityki, do
której przetransponowali ca³y zespó³ fobii, ste-
reotypów, kompleksów i uprzedzeñ konstytu-
uj¹cych pogl¹dy polityczno-spo³eczne nesto-
ra rodu.

Na szczególnie uwa¿nie
autocenzurowanej g³ównej
stronie internetowej M³odzie-
¿y Wszechpolskiej czytamy:
„Krew i honor! To has³o kie-
rujê przede wszystkim do
mê¿czyzn, bo to oni maj¹
obowi¹zek odnajdywaæ
w sobie odwagê do stawie-
nia czo³a nieprzyjacielowi,
œmierci i zag³adzie w obro-
nie Ojczyzny, jako zbrojne
ramiê Narodu.” (przypomnij-
my przy tym, ¿e „Krew i ho-
nor” to nie tylko nazwa or-
ganizacji neonazistowskiej,
ale i motto oprawców z SS!)
Czy mo¿emy ¿ywiæ z³udze-
nia, co przyniesie Polsce doj-
œcie do w³adzy partii zrzesza-
j¹cej ludzi o tego typu pogl¹-
dach? I nie jest to margines

M³odzie¿y Wszechpolskiej. To jej prawdziwa
twarz, bez sejmowego makija¿u i taktycznych
uników!

Warto siê tym ludziom i ich przekonaniom
przyjrzeæ bli¿ej, gdy¿ za spraw¹ ostatnich wy-
borów weszli oni przynajmniej na cztery lata,
a niestety zapewne na d³u¿ej, do polskiej poli-
tyki. Ich macierzysta organizacja jeszcze nie-
dawno kojarzy³a siê powszechnie jedynie
z nazi-skinami. W pierwszej po³owie lat 90.
odezwy M³odzie¿y Wszechpolskiej i Romana
Giertycha drukowane by³y miêdzy innymi
w licznie siê wówczas okazuj¹cych neofaszy-
stowskich skin-zinach (subkulturowych pisem-
kach powielanych przy pomocy kserokopia-
rek). Tych bliskich zwi¹zków nie kryj¹ te¿ spe-
cjalnie sami wszechpolacy. 1 lipca 2002 w Sej-
mie RP odby³y siê uroczyste obchody 80. rocz-
nicy powstania M³odzie¿y Wszechpolskiej.
Przyby³o na nie kilka pokoleñ jej cz³onków, by
fetowaæ wszechbogate tradycje antysemickich
blokad, szowinistycznych burd i spiskowych
obsesji. Jeden z parlamentarnych goœci wyja-
œnia³ przy tej okazji dziennikarzom: „Nie je-
steœmy skinami, choæ niektórzy z nas mieli kie-
dyœ zwi¹zki z tym ruchem”. Bez komentarza
pozostawmy w tym miejscu fakt, ¿e prezydium
Sejmu, uzna³o, ¿e siedziba polskiego parlamen-
taryzmu jest w³aœciwym miejscem do obcho-
dzenia rocznicowych fet dla wykonawców
i spadkobierców przedwojennego pa³karstwa.

Przynale¿noœæ do MW sta³a siê we wrze-
œniu 2005 dla dwunastu jej aktywistów prze-
pustk¹ do zdobycia mandatu parlamentarne-
go, a dla kilku innych rok wczeœniej do wej-
œcia do europarlamentu. Nale¿y te¿ pamiêtaæ,
¿e rzesza mniej znanych publicznie pretoria-
nów Romana Giertycha jest asystentami i se-
kretarzami  pos³ów i senatorów Ligi oraz rad-
nymi ró¿nych szczebli. Coraz liczniej zaczn¹
siê oni zapewne pojawiaæ tak¿e na mniej eks-
ponowanych stanowiskach administracyjno-
rz¹dowych oraz w agencjach i zarz¹dach spó³-
ek skarbu pañstwa.

Liga Polskich Rodzin przesz³a pod koniec
ubieg³ej kadencji radykalny kadrowy lifting.
Roman Giertych, posiadaj¹cy – jak ju¿ wspo-
mnieliœmy – w LPR pozycjê nieomal jedno-

M³odzie¿ Wszechpolska u w³adzy
MARCIN KORNAK

Motto:
„Jesteœmy (…) jak faszyzm we W³oszech, hitleryzm w Niemczech,

obóz Salazara w Portugalii, karlizm i Falanga w Hiszpanii”

W Polsce od kilkunastu lat pokutuje pogl¹d, ¿e dojœcie do g³osu w spra-
wach kraju pokolenia polityków wychowanych i ukszta³towanych po
1989 roku zapewni polskiemu ¿yciu politycznemu jakoœciow¹ zmianê
na lepsze. Jak bardzo jest to mylne przekonanie wskazuje przyk³ad
trzeciej co do wielkoœci partii rz¹dz¹cej.

Rados³aw Parda na warszawskiej „Paradzie Równoœci”
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w³adcz¹, zast¹pi³ wykszta³conymi, wyszkolo-
nymi i wyszczekanymi „¿o³nierzami” w rodzaju
Rados³awa Pardy (od niedawna wiceministra
sportu), czy homofobicznego obsesjonata Woj-
ciecha Wierzejskiego, wczeœniejszy LPR-owski
garnitur dzia³aczy, kojarzony g³ównie z Radiem
Maryja i „moherowymi beretami”, które we-
d³ug by³ego radnego LPR Jacka Kurskiego,
obecnie w PiS: „bardziej nadaj¹ siê do lepie-
nia pierogów, a nie uprawiania polityki” (po-
wiedzia³ to o swojej by³ej kole¿ance partyjnej
z gdañskiego samorz¹du radnej, Gertrudzie
Szumskiej).

Myl¹ siê jednak ci wszyscy, którzy widz¹
w MW, nawet nie darz¹c jej sympati¹, si³ê non-
konformistyczn¹ i antyestablishmentow¹. Po-
budki wszechpolskiej wiêkszoœci ods³oni³a
w pe³ni niedawna przesz³oœæ, gdy Giertycho-
wi nie uda³ siê pierwszy skok do w³adzy
(w wyborach w parlamentarnych w 1997 i sa-
morz¹dowych w 1998). W wyniku  tych pora-
¿ek MW opuœci³o pierwsze pokolenie wszech-
polskich aktywistów, zniecierpliwionych do-
tychczasowymi niepowodzeniami. Du¿a czêœæ
z nich odesz³a od Giertycha do innych forma-
cji politycznych i na synekury zaoferowane im
przez polityczn¹ konkurencjê.

Nale¿a³ do nich miêdzy innymi Krzysztof
Nyczaj, o którym w 10 numerze „NIGDY WIÊ-
CEJ” pisa³ Arkadiusz Zacheja („Wszechpolska
kasa chorych”, „NW”, lato 1999). Warto przy-
pomnieæ pokrótce ten artyku³, gdy¿ casus Ny-
czaja, jak i MW z jego czasów, doskonale ob-
razuje cechy charakterystyczne, zarówno dla
samego tego ugrupowania, jak te¿ dla typowe-
go cz³onka jego w³adz.

„Krzysztof Nyczaj (…) by³ szefem wroc³aw-
skiego oddzia³u M³odzie¿y Wszechpolskiej,
która (…) na oficjalnej scenie politycznej moc-
niej zaistnia³a g³ównie dziêki ostatnim wybo-
rom parlamentarnym, wziê³a w nich udzia³
w koalicji Blok dla Polski – miêdzy innymi we-
spó³ z Bezpartyjnym Blokiem Wspierania Re-
form i Stronnictwem Narodowym.(koalicja ta
wystartowa³a w wyborach w 1997 roku pod
has³ami narodowymi i antyeuropejskimi, uzy-
skuj¹c ok. 1.5 proc. g³osów. – dop. M.K.).
W ubieg³ym roku (1998 – dop. M.K.) da³ siê
poznaæ jako zagorza³y przeciwnik reformy ad-
ministracyjnej kraju. W kilku miastach odby³y
siê akcje MW pod tym has³em. (…) Ten sam
Krzysztof Nyczaj od kilku miesiêcy jest pracow-
nikiem... Mazowieckiej Kasy Chorych maj¹cej
swoj¹ siedzibê w Warszawie. Wystêpowa³ tam
w roli rzecznika prasowego (…). Od po³owy
marca jest dyrektorem organizacyjnym – od-
powiada za wszystkie sprawy organizacyjno-
kadrowe, m.in. zarz¹dza personelem MKCh.
(…) Nyczaj, urodzony w 1972 r., potrafi siê

ustawiæ na pozycjach in-
tratnych finansowo, jest
absolwentem Akademii
Ekonomicznej we Wro-
c³awiu, skoñczy³ tak¿e
kurs dla cz³onków rad
nadzorczych i spó³ek skar-
bu pañstwa. Wczeœniej
by³ inspektorem ds. kre-
dytów we wroc³awskim
Banku Cukrownictwa.
Obecnie studiuje zaocz-
nie handel zagraniczny”.

Warto te¿ przypom-
nieæ podobny przyk³ad
spektakularnej kariery in-
nego trzydziestolatka, któ-
ra sta³a siê udzia³em Da-

riusza Wasilewskiego, by³ego prezesa honoro-
wego MW, a po reformie systemu opieki zdro-
wotnej autorstwa rz¹du AWS, szefa Podlaskiej
Kasy Chorych. Wasilewski by³ te¿ wspó³w³a-
œcicielem ksiêgarni „Bastion”, za dzia³alnoœæ
której Stowarzyszenie M³odzi Demokraci z³o-
¿y³o przeciwko niemu, w styczniu 1999, wnio-
sek do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa
rozpowszechniania wydawnictw nawo³uj¹-
cych do nienawiœci na tle narodowym i wyzna-
niowym. Po opuszczeniu MW Wasilewski prze-
szed³ do Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-Naro-
dowego, by jego po anihilacji zaj¹æ siê publi-
cystyk¹ polityczn¹.

Kolejnym wszechpolakiem z tamtego po-
kolenia jest Piotr Sosiñski, poprzednik Nycza-
ja na Dolnym Œl¹sku, by³y prezes MW, robi¹cy
obecnie karierê w strukturach Prawa i Sprawie-
dliwoœci, aktualnie jako dyrektor biura euro-
deputowanego PiS Konrada Szymañskiego (eks
ZChN), notabene kolegi Giertycha ze studiów.

Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e wszyscy ci
ludzie tworzyli „pierwszy garnitur” MW w cza-
sach kiedy zwyk³a ona mówiæ otwartym, pe³-
nym antysemickich, miêdzy innymi, inwektyw
tekstem, bez uciekania w dzisiejsze „eurospi-
skowe” eufemizmy.

Choæ s¹ od tej taktyki maskowania antyse-
mityzmu wyraŸne odstêpstwa. Warto w tym
miejscu przypomnieæ jeden z bardziej znanych
plakatów M³odzie¿y Wszechpolskiej stosowa-
ny powszechnie w trakcie jej kampanii w spra-
wie Jedwabnego – has³o „Wielkie k³amstwo –
Jedwabne 2001” ilustrowa³a na nim karykatu-
ra Konstantego Geberta „uzbrojonego” w me-
gafon z napisem „Gazeta Wyborcza”.

Do drugiego pokolenia MW, ju¿ komplet-
nie podporz¹dkowanego szefowi, nale¿y wspo-
mniany Wojciech Wierzejski, od lat prawa rêka
Giertycha i jego cz³owiek od czarnej roboty.
Jest on absolwentem filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego. Symptomatyczn¹ ciekawost-
kê stanowi fakt, ¿e magisterium broni³ u men-
tora skrajnie prawicowych oszo³omów, prof.
Bogus³awa Wolniewicza, który miêdzy innymi
lansuje tezê, ¿e szowinizm i ksenofobia to zja-
wiska naturalne i pozytywne, a medyczne prze-
szczepy uwa¿a za rodzaj kanibalizmu.

By³emu eurodeputowanemu Wierzejskie-
mu z przedparlamentarnych czasów pozosta³
zwyczaj mówienia otwartym tekstem, wystar-
czy wspomnieæ jak epatuje ci¹gle publicznie
swoim nastawieniem do gejów, nazywaj¹c ich
nie inaczej ni¿ „peda³ami”, „dewiantami” i
„zboczeñcami”.

W 13 numerze „NIGDY WIÊCEJ” opisywa-
na by³a broszura przeznaczona do u¿ytku we-
wnêtrznego MW „Naród, m³odzie¿, idea”. Jest
to zadziwiaj¹cy w swej cynicznej otwartoœci i

braku skrupu³ów instrukta¿ metod dzia³ania,
pe³nych oportunizmu, manipulanctwa, wyko-
rzystywania ludzi i konformizmu, posuwaj¹cy
siê nawet do instrukcji stosowania metod pod-
progowych wobec dzieci ze szkó³ podstawo-
wych (vide Marcin Kornak „Elementarze nie-
nawiœci”, „NIGDY WIÊCEJ” nr 13, wiosna
2003). Autorem broszury jest w³aœnie Wierzej-
ski. Wylicza w niej na przyk³ad kilka metod
werbunku nowych aktywistów MW, miêdzy
innymi przez: kontakty kole¿eñskie („Ka¿dy
cz³onek MW wyznacza sobie plan zwerbowa-
nia dwóch, trzech ludzi, nawi¹zuje z nimi kon-
takt i ich pilnuje”), przez okupacjê szko³y („je-
œli mierzi³aby go (dyrektora – dop. aut.) na-
zwa MW, to za³o¿yæ mo¿na ko³o historyczne
czy turystyczno-krajoznawcze”), czy podbie-
ranie dzia³aczy innym organizacjom, ale nie
religijnym, bo te: „przewa¿nie produkuj¹ oka-
leczonych i nieudolnych politycznie frustratów,
o mentalnoœci parafiañskiej”.

Przyk³adami podobnie cynicznych dzia³añ
jest praktyka, któr¹ mo¿emy codziennie obser-
wowaæ w wykonaniu Giertycha i jego ludzi.
Praktyczn¹ manifestacj¹ kalkulowanego na lo-
dowato dzia³ania i diametralnej zmiany takty-
ki, z dnia na dzieñ, by³a spektakularna anty-
unijna kampania MW/LPR oraz start jej repre-
zentantów w wyborach do europarlamentu
zaledwie miesi¹c po referendum… Doœæ wspo-
mnieæ, ile razy przed referendum wszyscy s³y-
szeæ mogli z ust wszechpolaków pe³ne œwiête-
go oburzenia wypowiedzi na temat horrendal-
nych zarobków deputowanych w Brukseli.
Natomiast po wyborach jakoœ nie s³ychaæ po-
dobnych opinii ze strony by³ych wszechpola-
ków – Sylwestra Chruszcza, Bogus³awa Rogal-
skiego czy Wojciecha Wierzejskiego (po wy-
borach sejmowych z³o¿y³ brukselski mandat),
jak i pozosta³ych szeœciu eurodeputowanych
LPR.

Wracaj¹c do Wierzejskiego, to by³ on
w latach 1999-2000 prezesem MW, a od roku
2002 jest skarbnikiem zarz¹du g³ównego LPR.
W wyborach samorz¹dowych w 2002 roku
wszed³ do Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego i zosta³ jego wicemarsza³kiem. Cz³onko-
wie MW odnotowali wtedy istotny wynik wy-
borczy równie¿ w województwach ma³opol-
skim, dolnoœl¹skim i zachodniopomorskim,
gdzie Sylwester Chruszcz, prezes zachodnio-
pomorskiej MW, zosta³ wiceprzewodnicz¹cym
sejmiku wojewódzkiego.

Szczeciñskie to w ogóle bardzo ciekawy
region na mapie wszechpolski. Szczeciñska
MW pod wodz¹ Chruszcza bardzo blisko
wspó³pracowa³a z neopogañskimi neonazista-
mi skupionymi wokó³ pisma „Odala” i z lide-
rem tego œrodowiska Mateuszem Piskorskim,
obecnie pos³em Samoobrony. Dok³adniej opi-
sa³ to Rafa³ Pankowski w tekœcie „Podpis pos³a
ze swastyk¹” w tym numerze „NIGDY WIÊCEJ”:
„Z pocz¹tku znani w Szczecinie po prostu jako
„Narodowi Socjaliœci”, w 1996 roku przyst¹-
pili do Unii Spo³eczno-Narodowej. Z ramienia
USN Piskorski – wraz z m.in. Sylwestrem
Chruszczem, reprezentantem M³odzie¿y
Wszechpolskiej, obecnie eurodeputowanym
z ramienia LPR, wszed³ w sk³ad szczeciñskie-
go Komitetu Organizacyjnego Obchodów
15 Rocznicy Grudnia ‘81”.

Symptomatyczne dla MW zdarzenie mia³o
miejsce w nocy z 14 na 15 stycznia 2005 roku
w poci¹gu relacji Szczecin – Terespol. Podró-
¿owa³o nim do Warszawy, na zjazd krajowy
partii, kilkunastu delegatów zachodniopomor-
skiej Ligi Polskich Rodzin. Dwaj z nich, Adam

Karykatura Konstantego Geberta by³a na antysemickim plakacie M³odzie¿y Wszech-
polskiej
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Machaj, sekretarz zarz¹du szczeciñskiego LPR
i asystent eurodeputowanego Ligi… Sylwestra
Chruszcza, oraz £ukasz Siemaszko, radny sej-
miku województwa zachodniopomorskiego,
skandowali w trakcie jazdy „Heil Hitler”, krzy-
czeli, ¿e Hitler mia³ racjê „robi¹c z ¯ydami
porz¹dek” i œpiewali „Czarnych powiesimy,
Œwiatowida postawimy” (to zapewne remini-
scencja po wspó³pracy z Piskorskim i jego nazi-
skinami neopoganami). Jeden z elpeerowców
zwymyœla³ tak¿e pracownicê Warsu: „Ty
¿ydowska k…”. Zdarzeniem zajê³a siê Proku-
ratura Okrêgowa w Szczecinie. 20 lutego br.
S¹d Grodzki skaza³ Machaja za publiczne wy-
chwalanie zbrodni hitlerowskich na pó³ roku
pozbawienia wolnoœci i pracy spo³ecznej
w Miejskiej Komendzie Policji. Swoistym post-
scriptum dla tej sprawy jest zdarzenie do któ-
rego dosz³o w marcu br. Ojciec obecnego sze-
fa zachodniopomorskich wszechpolaków
Krzysztofa Adamiaka, pobi³ by³ego dzia³acza
Ligi Rafa³a Szczerbiñskiego. Pobity dozna³
wstrz¹œnienia mózgu. Powodem ataku by³o to,
¿e Szczerbiñski… czyta³ „Gazetê Wyborcz¹”.
Napastnik bi³ i krzycza³: „Ty ¿ydowski zdraj-
co! Pacho³ku »Wyborczej«!”. Szczerbiñski jesz-
cze w 2005 roku by³ cz³onkiem zarz¹du za-
chodniopomorskiej LPR. Zosta³ z niej usuniê-
ty, gdy¿ partyjni towarzysze podejrzewali, ¿e
to on ujawni³ mediom zdarzenie z Machajem
i Siemaszko.

Gdyby to by³ odosobniony przypadek mo¿-
na by siê œmiaæ, ale czy œmiaæ siê, gdy Polsk¹
wspó³rz¹dzi partia, której historia w ca³oœci
sk³ada siê z takich „przypadków”? Tacy ludzie
jak Machaj, Adamiak, Chruszcz czy Wierzej-
ski otrzymali w swoje rêce w³adzê i ju¿ zaczy-
naj¹ decydowaæ o naszym ¿yciu.

Szczeciñska MW jest równie¿ macierzy-
stym œrodowiskiem Rafa³a Wiecheckiego, ko-
lejnego eksasystenta Chruszcza, a od niedaw-
na najm³odszego w historii Polski ministra.
Wiechecki pochodzi, co prawda, z Tomaszo-
wa Mazowieckiego, gdzie zaczyna³ swoj¹ ka-
rierê polityczn¹ jako kibol Widzewa £ódŸ wy-
gra¿aj¹cy piêœciami przygodnym przechod-
niom, ale od lat mieszka w stolicy zachodnie-
go Pomorza, gdzie ukoñczy³ studia.

Ze œrodowiska kibolskiego na salony poli-
tyczne przeskoczy³ w kilka lat tak¿e inny za-
usznik Giertycha, wspominany ju¿ Rados³aw
Parda, który szczyci siê swoimi bliskimi zwi¹z-
kami z kibicami Œl¹ska Wroc³aw, od lat zdo-
minowanymi przez neonazistowskich bojów-
karzy i nazi-skinów z organizacji Blood & Ho-
nour. Niemal identyczn¹ drogê, choæ bez tak
spektakularnych jak dot¹d wyników, ma za
sob¹ inny wa¿ny dolnoœl¹ski wszechpolak Ar-
tur Paprota z Legnicy. Ten by³y stadionowy
zadymiarz legnickiej Miedzi zosta³ przerzuco-
ny przez partiê do stolicy, by obsadziæ stano-
wisko w samorz¹dzie warszawskim. Jacek Zin-
kiewicz z legnickiej Grupy Anty-Nazistowskiej
wspomina go nastêpuj¹co: „Jeszcze niedawno
by³ czo³owym dzia³aczem powszechnie uwa-
¿anego za neofaszystowskie Narodowego Od-
rodzenia Polski. By³ te¿ pseudokibicem na
wskroœ rasistowskiej Miedzi Legnica i mówi³o
siê, ¿e mia³ na koncie liczne bojówkarskie
wybryki, m.in. udzia³ w napaœci na czarnoskó-
rego mê¿czyznê”.

Legniczaninem jest tak¿e rzecznik klubu
parlamentarnego LPR, wspominany ju¿ Piotr
Œlusarczyk, kolejny by³y prezes MW, brat lide-
ra legnickiej grupy nazi-rockowej Twierdza
– muzycznej wizytówki M³odzie¿y Wszechpol-
skiej. Dzisiejszy pose³ by³ jej g³ównym inspira-

torem ideologicznym i promotorem. Tak¿e
w czasach, gdy zespó³ ten zwi¹zany by³ z naj-
wiêkszym w kraju dystrybutorem rasistowskiej
muzyki, wydawnictwem Narodowa Scena Roc-
kowa – macierzystym wydawnictwem innej
gwiazdy tej muzyki z Dolnego Œl¹ska Konkwi-
sty 88 (w faszystowskim kodzie cyfry „88”
oznaczaj¹ salut „Heil Hitler” – od ósmej pozy-
cji litery „h” w alfabecie).

Wszyscy opisani dolnoœl¹scy wszechpola-
cy pierwsze szlify w nieulicznej praktyce poli-
tycznej zdobywali na znacz¹cych stanowi-
skach samorz¹dowych. Ostatnio g³oœno by³o
o jeszcze jednym m³odym cz³onku Ligi z Dol-
nego Œl¹ska – o Tomaszu Wachowskim, sekre-
tarzu jej ko³a w Brzegu, wczeœniej znanemu
z aktywnoœci w neofaszystowskim Obozie Na-
rodowo-Radykalnym. Zosta³ on 15 stycznia br.
aresztowany przez policjê za wysy³anie pod
adresem jednego z organizatorów wroc³awskie-
go wiecu solidarnoœci z poznañskim Marszem
Równoœci sms-ów z obelgami i groŸbami ka-
ralnymi.

Inn¹ postaci¹ znan¹ g³ównie z próby roz-
bicia w 2004 roku krakowskiego tym razem
Marszu Równoœci by³ krakowski samorz¹do-
wiec Maciej Twaróg, jeszcze jeden by³y pre-
zes M³odzie¿y. Twaróg odszed³ z Ligi po ujaw-
nieniu przez media jego zdjêæ w towarzystwie
nazi-skinów wznosz¹cych rêce w hitlerowskim
salucie. Nie z³o¿y³ jednak mandatu radnego.
Obok skinów na tym samym zdjêciu „hajlo-
wa³” równie¿ poprzednik Twaroga na stano-
wisku szefa krakowskich wszechpolaków Ma-
ciej Po³etek, mecenas (sic!), pe³nomocnik Ro-
mana Giertycha w sprawie, wytoczonej mu
przez Agora SA w zwi¹zku z jego wypowie-
dzi¹ w Radiu Maryja, w której nazwa³ tê firmê
czêœci¹ „korupcyjnego obwodu”.

Maciej Twaróg i Tomasz Po³etek uwik³ani
s¹ tak¿e w aferê finansow¹. Kierowali oni spó³-
kami utworzonymi przez pos³a LPR Witolda
Hatkê, badanymi od kilku lat przez prokuratu-
rê. Obiektem zainteresowania prokuratury by³o
bankructwo tych firm. W wyniku dotychcza-
sowych wyników œledztwa prokuratura posta-
wi³a Po³etkowi zarzuty karnoskarbowe.

Namiêtnoœæ do salutowania na mod³ê ge-
stapowskich zbrodniarzy przejawiali na zdjê-
ciach ujawnionych w mediach jeszcze trzej
inni Ma³opolanie z MW – Maksymilian Gibes
oraz pos³owie Bogus³aw Sobczak i Szymon
Paw³owski.

Hitlerowskie sympatie nie s¹ jedynie cech¹
wszechpolaków z Ma³opolski czy zachodnie-
go Pomorza. W tym œrodowisku
jest to sentyment du¿o bardziej
powszechny, w czym mo¿na siê
by³o utwierdziæ w trakcie telewi-
zyjnych relacji z odbywaj¹cych
siê w Warszawie, w czerwcu
2005 roku, Parady Równoœci
i wszechpolskiej „Parady Normal-
noœci”, Seweryn Cichoñ z MW
w Poddêbicach ko³o £odzi i zwi¹-
zany ze s³upsk¹ MW Wojciech
Olszewski, przekonywali w nich,
¿eby: „problem z homoseksuali-
stami rozwi¹zaæ metod¹ Hitlera”.

Innym mieszkañcem S³upska,
a tak¿e liderem tamtejszych
wszechpolaków, jest Boles³aw
Wasielewicz, który wielokrotnie
opisywany by³ z przez media,
m.in. przez „NIGDY WIÊCEJ”,
z powodu swoich agresywnych,
szowinistycznych zachowañ.

Równie¿ on zosta³ sfotografowany na jednej
z partyjnych imprez w hitlerowskim salucie. Na
ujawnionym w mediach zdjêciu towarzyszyli
mu aktualny prezes M³odzie¿y oraz rzecznik
prasowy Ligi i najm³odszy pose³ obecnej ka-
dencji parlamentu Krzysztof Bosak i Grzegorz
Sielatycki, wyró¿niaj¹cy siê swoim niemasko-
wanym nawet specjalnie antysemityzmym na-
wet na tle M³odzie¿y Wszechpolskiej.

Sielatycki znany jest szczerzej ni¿ tylko
u siebie w regionie, miêdzy innymi z gróŸb ka-
ralnych pod adresem kontrowersyjnej artystki
Doroty Nieznalskiej („Rozpieprzymy ka¿d¹ po-
dobn¹ wystawê w Trójmieœcie, a ka¿dego arty-
stê powiesimy”) i wspó³pracy z neofaszystami
– g³ównie ze stadionu zdominowanego przez
neonazistów z organizacji Blood and Honour
klubu pi³karskiego Lechia Gdañsk, którego Sie-
latycki jest wiernym kibicem.

Z nieco innych powodów g³oœno by³o
w kraju o wszechpolakach z Warmii. Dzien-
nik „Fakt” ujawni³ w 2005 roku film zrobiony
przez tamtejszych dzia³aczy LPR w olsztyñskim
biurze poselskim Romana Giertycha. Nagrali
pijack¹ libacjê, w której brali udzia³ asystenci
eurodeputowanego LPR Bogus³awa Rogalskie-
go, lokalni aktywiœci MW. W trakcie imprezy
wznosili oni wulgarne, rasistowskie okrzyki,
a nawet odbyli pozorowany stosunek homo-
seksualny. Rogalski, jeden z wewn¹trzpartyj-
nych opozycjonistów Giertycha, zosta³ krótko
potem wraz ze swoimi stronnikami usuniêty
z Ligi, a szefostwo warmiñskiej LPR obj¹³ Cy-
prian Gutkowski zdesantowany z mazowiec-
kiego Piastowa. Gutkowski znany jest w swo-
jej partii z tego, ¿e przegrywa dot¹d z krete-
sem wszystkie mo¿liwe wybory, w³¹cznie z sa-
morz¹dowymi, ale ma doœæ siln¹ pozycjê
w Lidze dziêki absolutnej wiernoœci Giertycho-
wi. Z racji charakterystycznej postury, ale
i swojej agresji, wyró¿nia³ siê zw³aszcza pod-
czas zak³óceñ i ataków bojówkarskich na war-
szawskie Parady Równoœci i feministyczne
Manify.

Tym rodzajem aktywnoœci wyró¿nili siê rów-
nie¿ dzia³acze M³odzie¿y Wszechpolskiej
w Poznaniu. Dzia³aj¹cy rêka w rêkê z rasistow-
skimi bojówkarzami pi³karskimi Lecha Poznañ,
miêdzy innymi w trakcie spacyfikowanego przez
policjê Marszu Równoœci w listopadzie 2006,
który odbi³ siê g³oœnym echem w ca³ej Europie.
W jego trakcie zebra³a siê kilkudziesiêciooso-
bowa grupa neofaszystów i nazi-kibiców skan-
duj¹cych „Peda³y do gazu!”, „Zrobimy z wami,
co Hitler zrobi³ z ̄ ydami!”. Obrzucili oni uczest-

Cyprian Gutkowski na „Paradzie Równoœci”, Warszawa, czerwiec 2006
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ników marszu jajkami i ³ajnem policyjnych koni.
Bardzo aktywni wœród nich byli wszechpolacy,
którzy robili zdjêcia uczestnikom demonstracji.
Liderem poznañskiej MW jest Marcin Rostow-
ski z Leszna. Firmowa³ on te¿ bêd¹cy szczytem
nacjonalistycznej hipokryzji protest MW prze-
ciwko stypendiom dla studentów z Bia³orusi
(„Naszych uniwersytetów nie staæ na dop³aty do
akademików, a zdobywaj¹ siê na gesty wobec
obcokrajowców. Nie mo¿emy siê na to zgo-
dziæ”), odbywaj¹cym siê nied³ugo przed g³o-
œnym medialnie „zaanga¿owaniem” Giertycha
i MW w poprawê sytuacji bia³oruskich Polaków
i przemiany demokratyczne w tym kraju.

Rostowski jeszcze w czasie swojej aktyw-
noœci leszczyñskiej zaanga¿owany by³ w sierp-
niu 2001 w organizacjê firmowanego przez MW
plenerowego koncertu nazi-rockowego, na któ-
rym zagra³y bardzo blisko zwi¹zane wtedy
z organizacj¹ zespo³y: Twierdza, G³os Prawdy
i RP Oi!. Impreza ta zaowocowa³a wówczas
zjazdem nazi-skinów z ca³ego regionu i wzno-
szonymi gremialnie faszystowskimi salutami.

Ciekaw¹ postaci¹ jest lider ostatniej z wy-
mieniony grup – RP Oi! z Bia³egostoku Adam
Czeczetkowicz, jeden z bardziej aktywnych
neofaszystów w Polsce. RP Oi! powsta³o
w 1998 roku w USA, w Nowym Jorku, w pol-
skiej dzielnicy Greenpoint. Po powrocie do

Polski Czeczetkowicz nale¿a³ do M³odzie¿y
Wszechpolskiej (by³ jej szefem na Podlasiu).
Jednak wyst¹pi³ z organizacji w lipcu 2003, kry-
tykuj¹c „karierowiczów” tj. Pardê i Œlusarczy-
ka. G³oœne wœród wszechpolaków zerwanie
mia³o miejsce po awanturach na obozie MW
w Kocio³ku Szlacheckim. Sam Czeczetkowicz
mówi³ o jego przyczynach nastêpuj¹co: „My
jako okrêg Podlaski nie mo¿emy siê zgodziæ
na jawne naruszenia godnoœci osobistej przez
karierowiczów takich jak R. Parda (ksywa mu-
rzyn), banda  Œlusarczyka, Paw³owskie i inne
przydupasy. (…) kazano nam (cytujê s³owa tzw.
mened¿era „super grupy” Twierdza): WYPIER-
DALAÆ!!! (…) Po straszeniu naszego okrêgu
powo³anej w nocy z 16 na 17 lipca s³u¿by  tzw.
„porz¹dkowej”, stwarzaniu na nas presji psy-
chicznej i fizycznej nachodzeniu nas pod byle
pretekstem w towarzystwie tzw. „ochrony”
stwierdziliœmy,  i¿ dalsze przebywanie na obo-
zie jest pozbawione sensu” (pisownia oryginal-
na – dop. aut.). Trzeba przyznaæ, ¿e to oœwiad-
czenie rzuca ciekawe œwiat³o na wewn¹trzor-
ganizacyjne realia, bardzo odleg³e od pisanych
„na wiarê” i pod dyktando wszechpolaków lau-
rek, które na temat MW ukazuj¹ siê w niektó-
rych ma³o dociekliwych pismach.

Ta skrócona i pobie¿na analiza to jedynie
wierzcho³ek góry lodowej. Prawdziwy obraz

M³odzie¿y Wszechpolskiej jest jeszcze bardziej
ciemny. ¯adna inna znacz¹ca si³a polityczna
w Polsce nie opiera ca³ego swojego pomys³u po-
litycznego na ideologii tak jednoznacznie wy-
dawa³oby siê skompromitowanej krwawym ¿ni-
wem II wojny œwiatowej jak nacjonalizm.
Wszystko mówi¹cym faktem w tym kontekœcie
jest ba³wochwalczy kult jakim wszechpolacy
otaczaj¹ postaæ i dorobek Romana Dmowskie-
go. Holocaust nie jest dla nich ani barier¹ mo-
raln¹, ani intelektualn¹, by powtarzaæ dziœ
wszystkie jego patologiczne wynurzenia na te-
mat ¯ydów. I ca³y ten „dorobek” wielkiego Ro-
mana s¹czyæ teraz bêd¹ w spo³eczno-polityczn¹
rzeczywistoœæ Polski. Za spraw¹ Giertycha i jego
ludzi poziom krajowego dyskursu politycznego
sta³ siê ¿enuj¹co niski – pe³en fobii, uprzedzeñ,
insynuacji, stereotypów i zwyk³ej, samozadowo-
lonej z siebie g³upoty. Przysz³oœæ z M³odzie¿¹
Wszechpolsk¹ u w³adzy to przysz³oœæ jedno-
znacznie z³a. Zatem na najbli¿sze trzy i pó³ roku
trzeba siê zaopatrzyæ w grub¹ skórê. Jak ju¿ pi-
saliœmy we wstêpie: „Mo¿emy siê jednak po-
cieszyæ, ¿e im wy¿ej siê ta skrajnie prawicowa
fala wzniesie, tym ni¿ej opadnie. Najgorsze tyl-
ko, ¿e nanosi ze sob¹ tyle œmieci...”.

Tekst równoczeœnie ukazuje siê w czerw-
cowym numerze „Midrasza”. �
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