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* * *
„Powiem jasno, wraz z klęską wyborczą LPR w 2007 r. 
i nieudaną próbą wskrzeszenia żywiołów narodowych 
w kampanii Libertas w 2009 r. Endecja współczesna, ro-
zumiana jako poważna i zorganizowana siła polityczna, 
załamała się i nic nie zapowiada w najbliższym czasie 
jej reaktywacji. Taka jest brutalna rzeczywistość. (…)

To że paru nawiedzonych frustratów wydawało kse-
rowane pisemka w nakładzie po 500 szt. i co rok stawia-
ło się na Bródnie przed grobem Dmowskiego, nie zna-
czy, że oni wszyscy byli Narodowcami. Tylko Stronnic-
two Narodowe z Młodzieżą Wszechpolską, ci wszyscy 
Seniorzy: Mirecki, Nowak, Krzemiński, Winiarski, Wę-
gierski i wielu innych, Maciej i Roman Giertychowie, 
całe to szerokie środowisko, które na poważnie zaczęło 
funkcjonować w polskiej polityce – oto współczesna En-
decja. Reszta to kabaret, dom wariatów lub jak kto woli 
– antykwariat. (…)

(...) Czyli ewolucyjna, cierpliwa praca na dziś i przy-
gotowywanie się na jakieś dramatyczne wydarzenia, 

Narodowcy o narodowcach które wykorzystamy do radykalnego skoku. Tu nie je-
stem takim pesymistą, jak by to wyglądało. Kaczyński 
jest coraz starszy, coraz mniej sprawny, natomiast kler, 
który ze wszystkich sił społecznych najbardziej nam 
zaszkodził, ma coraz mniejsze wpływy polityczne”.
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* * *
„Po pierwsze, filmy pana Poręby są kiepskie. Po dru-
gie, nic nie stało na przeszkodzie by pan Poręba kupił 
sobie kamerę cyfrową i komputer, i robił sam filmy. Nie 
widzę potrzeby, żeby państwo okradało mnie podatka-
mi i dawało tą kasę jakiemukolwiek artyście. Po czwar-
te, poglądy pana Poręby są lewicowe, więc obce cywi-
lizacji łacińskiej i zakorzenione w cywilizacji żydow-
skiej. Lewicowość jest nieefektywna i niemoralna, w jej 
konsekwencji Naród utrzymywany jest w biedzie i za-
paści cywilizacyjnej”.
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