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Narodowcy o narodowcach
„Przywódcy Ligi Polskich Rodzin z szerokiego kręgu przywódczego nie są – może z wyjątkiem kilku – rasowymi przedstawicielami
cywilizacji łacińskiej. Roman Giertych też
nie, chociaż wydawałoby się, że powinien.
Miał ku temu warunki. Roman Giertych to
dzisiaj w dużej mierze turańczyk z naleciałościami bizantyjskimi”.
STANISŁAW STOJANOWSKI-HAN
„LPR – przyczyny klęski”, „Myśl Polska”,
3.02.2008

***

„Krzysztof Bosak: «Gdyby wszystko w partii
działało prawidłowo, to ja nigdy nie zostałbym posłem»”.
Ibidem

***

„GASZYŃSKI Dawid Jakub – 26 lat Świdnica. Pełnomocnik Narodowego Odrodzenia Polski na Dolny Śląsk. Pasjonat fotografii i «anonimowych» paszkwili wobec narodowców. Metryka nie tylko w imionach, ale
i na twarzy”.
„Wielka Encyklopedia Żydów Leszka Bubla
(cz. 3). 30 tys. nazwisk, tysiące krótkich biografii. Tysiące nazwisk i biografii polityków,
artystów, biznesmenów, duchownych, ludzi
mediów, nauki itp. Przyzwoitych, ale i oszustów, morderców i łajdaków. Sprawdź, czy
jest wśród nich twój ulubieniec lub sąsiad!”,
„Tajemnice świata – dziwny jest ten świat”,
nr 1/2008.

***

„GMURCZYK Adam – Od lat prezes NOP,
w którym trwoni kolejne pokolenie młodych
narodowców. Pomimo wydania wielu nazistowskich publikacji, nigdy nie doczekał się
prokuratorskich zarzutów, a tym bardziej procesu sądowego. Z bliską mu grupą «eskimosów», notorycznie stara się od lat ośmieszyć
i opluwać odradzający się Ruch Narodowy
w Polsce. Otwarcie sympatyzuje z nazistowską symboliką którą bezkarnie propaguje także
związana z nim od lat grupa Żydów. Propaguje
ją aby wszystko co kojarzy się z narodowcem,
było kojarzone z nazizmem. «Adaśka» poznałem w lecie 1998 roku w Warszawie, gdy będąc nieskonfliktowany z jakąkolwiek grupą, starałem się je skłonić w jedną, silną organizację.
Nie byłem wówczas członkiem żadnej organi-

zacji politycznej. Spotykałem się w tym celu
bezskutecznie z setkami osób, które odwiedzały moje biuro. Był to okres, w którym rozgrywały się wydarzenia na oświęcimskim Żwirowisku. Bywałem tam nawet 2-3 razy w tygodniu,
jeżdżąc tam z Warszawy. Nie udało mi się
wówczas połączyć sił celem wspólnej obrony
krzyży. Gmurczyk, podobnie zresztą jak i pozostali uczestnicy wydarzeń, był przeciwnikiem połączenia sił i wspólnych, skoordynowanych działań. Był to jeden z głównych powodów, dla których w końcu września 1998
roku zacząłem wydawać obecny tygodnik
«Tylko Polska». Jako rzecznik prasowy Stowarzyszenia Ofiar Wojny, dzierżawiącego
wówczas od Skarbu Państwa teren żwirowiska wraz z Klasztorem Karmelitanek, koordynowałem działania w obronie krzyży. Z moich środków finansowych opłacano znanego
adwokata, który występował z ramienia SOW
przed sądem, gdy rozpoczął się proces o odebranie terenu. Żadna z rywalizujących grup,
w tym NOP Gmurczyka, oprócz sporadycznego pokazywania się mediom na żwirowisku,
nie wniosła konkretnej pracy w celu przeciwstawienia się żydowskiej agresji. Już wówczas
mogłem się uważnie przyjrzeć pozorowanym
działaniom Gmurczyka. Nigdy nie pokazał się
nawet w Jedwabnem. Zdumiało mnie również to, że jako lider organizacji politycznych
chwalił się, iż nigdy w życiu nie podjął żadnej
konkretnej pracy, nie założył rodziny, bo i po
co? Obecnie ma ponad czterdzieści lat i nadal
reprezentuje taką postawę. Zawsze uważałem, że jakikolwiek lider czy też «wódz» organizacji politycznych, powinien mieć wyniki pracy zawodowej, jak też na łonie życia rodzinnego. Powinien być wzorem dla innych.
Gmurczyk zmarnował także pismo «Szczerbiec», które nie ukazuje się już od kilku lat.
Nie potrafił także stworzyć tytułu prasowego, który miałby charakter informacyjno-propagandowy, co jest niezbędne w politycznej
walce”. (pisownia oryginalna)
„Wielka Encyklopedia Żydów Leszka Bubla
(cz. 4). 30 tys. nazwisk, tysiące krótkich biografii. Tysiące nazwisk i biografii polityków,
artystów, biznesmenów, duchownych, ludzi
mediów, nauki itp. Przyzwoitych, ale i oszustów, morderców i łajdaków. Sprawdź, czy
jest wśród nich twój ulubieniec lub sąsiad!”,
„Tajemnice świata – dziwny jest ten świat”,
nr 2/2008.

