
Redakcja „NIGDY WIÊCEJ” jest w posia-
daniu korespondencji Piskorskiego do
redaktora nazi-skinowskiego fanzine’a

„Salute” wydawanego w Warszawie. Wydaw-
ca „Salute” by³ ³¹cznikiem pomiêdzy nazista-
mi polskimi i zachodnimi, wydawa³ swojego
zina po angielsku, wyst¹pi³ te¿ w filmie szwaj-
carskiej telewizji o miêdzynarodowym ruchu
neonazistowskim.

List Piskorskiego œwiadczy o ewidentnej
bliskoœci politycznej autora i adresata. Ubole-
wa on w liœcie nad aresztowaniem dzia³aczy
polskiego oddzia³u miêdzynarodowej sieci
neonazistowskiej Blood & Honour (Krew
i Honor) w zwi¹zku z propagowaniem przez
nich idei faszystowskich („Niedawne wieœci
z Olsztyna napawaj¹ pesymizmem wszystkich,
którym zale¿y na szerzeniu pewnych idei
w Polsce. Mam nadziejê, ¿e nie powstrzyma
nas to od dalszych dzia³añ”). Planuje organi-
zacjê akcji w obronie aresztowanych towarzy-
szy („Chcia³bym, by w razie ewentualnego pro-
cesu Paw³ów z olsztyñskiego Blood & Honour
odby³a siê pikieta w obronie wolnoœci s³owa
i przeciwko cenzurze. Czy mieszkaj¹c doœæ bli-
sko Olsztyna by³byœ w stanie coœ takiego wspó³-
organizowaæ?”).

Dalej Piskorski dzieli siê opiniami na te-
mat modnych tendencji w muzyce neonazi-
stowskiej: „Osobiœcie polecam twórczoœæ wro-
c³awian z Graveland/Lord Wind, nie tylko ze
wzglêdu na formê, lecz tak¿e treœæ meryto-
ryczn¹” (wyjaœnijmy tu, ¿e wroc³awski Grave-
land s³ynie z tego, ¿e w otwarty i agresywny
sposób propaguje najbardziej skrajny nazizm).
Piskorski zachwyca siê te¿ innymi rodzimymi
„gwiazdami” sceny tzw. narodowo-socjali-
stycznego black metalu, z którym to œrodowi-
skiem (³¹cz¹cym fascynacje hitleryzmem, sa-
tanizmem i poganizmem) jest zwi¹zany: Full-
moon, Capricornus, Veles, Perunwit
(wiêcej o tzw. scenie NSBM w arty-
kule pt. „Metafizyka g³upków, rzecz
o narodowo-socjalistycznym black
metalu” na ³amach nastêpnego nume-
ru „NIGDY WIÊCEJ” – dop. red.). Pi-
skorski dzieli siê w¹tpliwoœciami na
temat niektórych kolegów: „Przyznaæ
muszê, i¿ w du¿ym stopniu masz ra-
cjê; wielu jest poœród blackmetalow-
ców osobników ideowo podejrza-
nych, a nawet antynarodowych”.

Dalej przysz³y pose³ chwali siê
w³asnymi dokonaniami na polu krze-
wienia „pewnych idei”, zachwalaj¹c
swoje pismo „Odala”, pisze te¿ o pla-
nach: „Wydawnictwo Folk wci¹¿ jest

na etapie rozwoju, choæ zdo³a³o
uzyskaæ ju¿ pewien presti¿. Ko-
lejn¹ jego pozycj¹ powinien byæ
skinzin «Wadera».”.

List zakoñczony jest podpi-
sem, którego elementem jest swa-
styka.

„Wadera”, jedno z kilku pisemek wydawa-
nych w ci¹gu paru lat przez grupê skupion¹
wokó³ Piskorskiego, nosi podtytu³ „magazyn
muzyczno-polityczny”, a jego ok³adkê zdobi
symbol Ku Klux Klanu. W ca³oœci wype³nione
jest artyku³ami propaguj¹cymi neonazizm, ra-
sizm i antysemityzm. Jeden z nich nosi tytu³
„Judeo-sprawiedliwoœæ” i stanowi pochwa³ê
pobicia amerykañskiego koszykarza, którego
sprawca zosta³ skazany przez s¹d: „Wielu z was
(...) s³ysza³o zapewne o bezpodstawnym uka-
raniu jednego z najbardziej zas³u¿onych cz³on-
ków naszego ruchu, Paw³a ze Stargardu. Swe-
go czasu o jego ataku na czarnucha Eggelsto-
na g³oœno by³o nawet w ogólnopolskich me-
diach. (...) S¹d, który wyda³ ten wyrok, nie kie-
rowa³ siê wiêc na pewno interesem Polski ani
bia³ego cz³owieka. Pawe³ trafi³ do zak³adu kar-
nego, a prowokator Eggelston nadal kala polsk¹
ziemiê i zamiast skakaæ gdzieœ w Mozambiku
z palmy na palmê w poszukiwaniu kokosów,
nieustannie szwenda siê po ulicach Stargardu.
Nie bójmy siê g³oœno powiedzieæ, ¿e my go tu
nie chcemy!”.

„Wadera” wzywa te¿ do fizycznej rozpra-
wy z antyfaszystami: „Trzeba wy³apaæ wszyst-
kie jednostki siej¹ce obrzydliw¹ propagandê
i powybijaæ im z g³owy ich bzdurne pogl¹dy.
Organizuj¹c grupowe «naloty» na dzielnice,
w których mieszkaj¹ brudasy, atakuj¹c ich na
ka¿dym kroku, przechodz¹c po ulicach naszych
miast, manifestuj¹c nasz¹ grupow¹ obecnoœæ,
na co nas staæ i tym samym podkreœlimy nasz¹

si³ê (sic)”. Nale¿y te¿ atakowaæ uczestników
politycznie „wrogich” koncertów: „W pe³ni zda-
jê sobie sprawê, ¿e na tego typu koncertach prze-
wa¿nie s¹ bramkarze i z pewnoœci¹ w pobli¿u
krêci siê kilka policyjnych radiowozów. Ale i na
to jest sposób – mo¿na stan¹æ kilka przecznic
dalej i tam poczekaæ na schodz¹ce siê na kon-
cert gówno. Poza tym jestem zdania, ¿e du¿o
da zdobycie adresów mieszkañ i szkó³ poszcze-
gólnych brudasów. (...) Trzeba dzia³aæ szybko,
sprawnie, bezlitoœnie i z zaskoczenia”. „Wade-
ra” krytykuje te¿ „¯ydowskie korzenie chrzeœci-
jañstwa” i przedstawia wywiad Mateusza Piskor-
skiego z Danielem Milderem, przedstawicielem
Unii Spo³eczno-Narodowej (marginalnej partii
nacjonalistycznej odwo³uj¹cej siê do ideologii
przedwojennej Zadrugi), który deklaruje: „M³o-
dzie¿ okreœlana jako skinheads jest polsk¹ m³o-
dzie¿¹. Naszym zadaniem jest wskazanie im
drogi. (...) Jesteœmy polskimi narodowymi socja-
listami”.

Ju¿ pierwszy numer „Odali”, innego pi-
sma grupy Piskorskiego, reklamuje nazistow-
skie zespo³y muzyczne Absurd i Burzum, któ-
rych liderzy odsiaduj¹ wyroki w niemieckich
i norweskich wiêzieniach za zabójstwa doko-
nane na „wrogach” ideowych. „Odalowcy”
w 1995 roku wydali nawet polsk¹ wersjê fa-
szystowsko-ezoterycznego pisemka „Filoso-
fem” wspó³tworzonego przez Varga Vikerne-
sa, zabójcê z Burzum. Znakiem charaktery-
stycznym broszury by³a du¿a swastyka z ha-
s³em „Europa Erwache” (nawi¹zanie do hitle-

rowskiego has³a „Deutschland Erwa-
che” („Niemcy zbudŸcie siê”).

Piskorski, wraz z wiernymi towa-
rzyszami politycznymi Igorem Góre-
wiczem i Marcinem Martynowskim,
redaguje „Odalê” przez wiele lat, od
drugiej po³owy lat 1990. Pismo to, fir-
mowane przez wspomniane ju¿ stwo-
rzone przez nich „Wydawnictwo
Folk”, od pierwszego numeru poœwiê-
cone jest propagowaniu skrajnych
form ideologii rasistowskiej i wrogo-
œci wobec chrzeœcijañstwa jako wy-
tworu ¿ydowskiego. Tylna ok³adka
pierwszej edycji ozdobiona jest nie-
przyjemnym zdjêciem ziewaj¹cego
Jana Paw³a II, a przednia – obrazkiem

Podpis pos³a ze swastyk¹
Jak z neonazisty zostaæ pos³em Samoobrony

RAFA£ PANKOWSKI

Mateusz Piskorski to od lat czo³owa postaæ w œwiatku pol-
skich neonazistów. Jego dzisiejsze zasiadanie w Sejmie
z ramienia Samoobrony to zwieñczenie wieloletniej dzia³al-
noœci w œrodowisku neofaszystów, rasistów i nacjonalistycz-
nych radyka³ów. Wraz z nim do szczeciñskiej Samoobrony
przy³¹czy³a siê ca³a grupa znana w mieœcie z dzia³alnoœci
neonazistowskiej.

Nazi-skini z Odali w pe³nej krasie

Zdjêcie Mateusza Piskorskiego znajduj¹ce siê na ukraiñskim portalu
„Maidan”
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przedstawiaj¹cym zabijanie zakonnika siekier¹.
Pismo wype³nione jest typowymi przyk³adami
rasistowsko-faszystowskiego be³kotu. Ju¿ we
wprowadzeniu do pierwszego z publikowa-
nych w nim artyku³ów czytamy „i¿ rasa aryj-
ska wywar³a wp³yw na wszystkie wy¿sze osi¹-
gniêcia ludzkoœci”. Gazetka wzbogacona jest
licznymi, zaznaczonymi grub¹ czcionk¹ cyta-
tami z Adolfa Hitlera (np. „Wszystko, co nie
wywodzi siê z dobrej rasy, jest œmieciem”).
Przedrukowuje m.in. „fragmenty oryginalnej
publikacji SS «Glauben und Kaempfen» z roz-
dzia³u poœwiêconemu teorii rasy”. „Odala”
w redakcyjnym komentarzu
zachêca m³odych Polaków
do wstêpowania w szeregi
The Black Order, organiza-
cji, która „ma na celu zbu-
dzenie utkwionych w naszej
nieœwiadomoœci archety-
pów, które zosta³y st³amszo-
ne i zag³uszone przez obce
naszej Rasie doktryny, jak
chrzeœcijañstwo, liberalizm
i marksizm”. Redaktor
„Odali” proponuje, aby wal-
czyæ z nimi „stosuj¹c aeni-
czn¹ magiê i zg³êbiaj¹c taj-
niki ezoterycznego Narodo-
wego Socjalizmu i pierwot-
nego Poganizmu”.

Inny opublikowany
w „Odali” artyku³ poœwiêco-
ny jest pochwale faszyzmu
z konkluzj¹ w formie reto-
rycznego pytania: „Jakie in-
ne doktryny, prócz Faszy-
zmu i Narodowego Socjali-
zmu, i jakie inne kraje, prócz
Italii i Trzeciej Rzeszy osi¹-
gnê³y tak wielkie zyski ma-
terialne i duchowe w tak
krótkim czasie, stawiaj¹c
czo³o tak wielu przeszko-
dom?”. Kolejny tekst nosi
tytu³ „Rewolucja spo³eczna
Hitlera” i stanowi apologiê
Trzeciej Rzeszy: „Od klêski
roku 1945 nie ujrza³a œwia-
t³a dziennego ¿adna obiek-
tywna praca naukowa po-
œwiêcona temu wielkiemu,
bezprecedensowemu sukce-
sowi Narodowego Socjali-
zmu”. Dla wzmocnienia
efektu artyku³owi towarzy-
szy obrazek, na którym jest
a¿ piêæ swastyk.

Wreszcie, „Odala” w ko-
lejnych artyku³ach (pierwszy
z nich pt. „Nie by³o komór
gazowych”) neguje hitlerow-
skie zbrodnie Holokaustu: „Jak dot¹d nie na-
trafiono na ¿aden dowód w sposób nie budz¹-
cy w¹tpliwoœci potwierdzaj¹cy tezê, ¿e Naro-
dowi Socjaliœci dokonali eksterminacji piêciu
lub szeœciu milionów ¯ydów w czasie drugiej
wojny. (...) ¯aden historyk nie dowiód³ istnie-
nia holocaustu. (...) Jest oczywiste, ¿e mit pod
tytu³em «Die Endloesung der Judenfrage» i jego
podtrzymywanie jest korzystne dla syjonistów
w zachowaniu i poszerzaniu pañstwa Izrael
(notabene nie powsta³oby ono, gdyby nie baj-
ka o holocauœcie), a tak¿e jest wykorzystywa-
ny jako narzêdzie do t³umienia wszelkiej kry-
tyki pod adresem narodu ¿ydowskiego”. Auto-
rem tych s³ów jest David Myatt, brytyjski ide-

olog Ruchu Narodowo-Socjalistycznego, o któ-
rego zwi¹zkach z grup¹ Piskorskiego pisaliœmy
ju¿ w 10 numerze „NIGDY WIÊCEJ”. Myatt za-
inspirowa³ Davida Copelanda, autora serii za-
machów bombowych w Londynie w 1999
roku, w których zginê³y trzy osoby, a kilkaset
zosta³o rannych. Przed dokonaniem akcji ter-
rorystycznej mia³ on przebywaæ na szkoleniu
militarnym w Polsce, co opisuj¹ Graeme McLa-
gen i Nick Lowles, autorzy ksi¹¿ki: „Mr Evil
– The Secret Life of Racist Pub Bomber and Kil-
ler David Copeland” (vide recenzja w „NIGDY
WIÊCEJ” nr 14).

Mateusz Piskorski osobiœcie przet³umaczy³
broszurê autorstwa Myatta pod wszystko mó-
wi¹cym tytu³em: „Narodowy Socjalizm. Zasa-
dy i idea³y”. Broszura wydana przez Piskorskie-
go pod szyldem „Wydawnictwa Folk” stwier-
dza m.in.: „Pozorna klêska narodowo-socjali-
stycznych Niemiec w 56 yf (wed³ug najbardziej
skrajnych neonazistów czas nowej ery liczy siê
od roku urodzin Hitlera – dop. aut.) jest prak-
tycznie gwarancj¹ naszego przysz³ego zwyciê-
stwa, bowiem tryumf ideowy odniós³ Narodo-
wy Socjalizm i Adolf Hitler. (...) Mówi¹c w skró-
cie, Przeznaczeniem Zachodu jest zwyciêstwo
Narodowego Socjalizmu; utworzenie przez
Aryjczyków, œwiadomych w³asnego etosu, aryj-

skiego pañstwa lub federacji pañstw kieruj¹-
cych siê dobrem Aryjczyka. Oznacza to stwo-
rzenie aryjskiego imperium, realizacji idei Ty-
si¹cletniej Rzeszy”.

Podobnie jak „Filosofem”, broszura „Na-
rodowy socjalizm...” przyozdobiona jest go-
d³em Zadrugi, polskiej faszyzuj¹cej grupy na-
cjonalistyczno-pogañskiej, której sympatykiem
jest Piskorski. Ideologia Zadrugi stworzona
przed wojn¹ przez Jana Stachniuka odrzuca
chrzeœcijañstwo z powodu obcego (¿ydowskie-
go) pochodzenia, dziœ popularna jest wœród
najbardziej radykalnych nazi-skinów. Tak za-

czyna³a siê przygoda Piskor-
skiego i jego kolegów z neopo-
ganizmem.

„21 wrzeœnia nie g³osuj na
katolika – jeœli chcesz Polski su-
werennej i pragniesz potêgi Na-
rodu Polskiego” – g³osi³ przed-
wyborczy plakat „odalowców”
rozpowszechniany w Szczeci-
nie w 1997 roku.

Kolejne numery „Odali”
propagowa³y rasistowsko-po-
gañsk¹ ideologiê. Ulotka rekla-
mowa numeru czwartego z ad-
resem kontaktowym odpowie-
dzialnego za dystrybucjê Mar-
cina Martynowskiego: „Po wie-
lu trudach uda³o nam siê wresz-
cie z³o¿yæ kolejny numer pi-
sma. Nast¹pi³o w nim sporo
zmian w kierunku wiêkszego
profesjonalizmu edytorskiego.
Wœród artyku³ów m.in. wywiad
z T. Szczepañskim; sylwetka
Koœcio³a Tworzyciela z USA
(g³osz¹cego prymat rasy Bia³ej);
o prawdziwym obliczu «pol-
skiego» antyfaszyzmu; o semic-
kich korzeniach chrzeœcijañ-
stwa; oraz wiele innych nie
mniej interesuj¹cych tekstów”.
Z up³ywem czasu „Odala” re-
prezentuje w pe³ni rozwiniêty
œwiatopogl¹d czerpi¹cy z sze-
rokiego spectrum ideologów
wspó³czesnego neofaszyzmu.

W kolejnych numerach re-
daktorzy zaznaczaj¹, ¿e „za³o-
¿enia programowe naszego pi-
sma nie uleg³y wiêkszym zmia-
nom”. Ich podstawê stanowi
„narodowy/etniczny interes
zgodny z wyk³adni¹ wiecznie
¿ywego ku chwale prawdziwe-
go cz³owieczeñstwa nacjonali-
zmu i etnocentryzmu” („Od re-
dakcji”, „Odala” nr 4). Ow¹
charakterystyczn¹ niezmien-
noœæ podstawowych pogl¹dów

podkreœla redakcja równie¿ w numerze 5: „Na-
sze cele s¹ od dawna niezmienne; pragniemy
przedstawiaæ rodzimy dorobek i tradycje Indo-
europy, ze szczególnym uwzglêdnieniem S³o-
wiañszczyzny (...) Marzymy o silnym i we-
wnêtrznie zwartym Narodzie polskim”. W tym-
¿e numerze ca³y spory artyku³ poœwiêcono
opluwaniu „NIGDY WIÊCEJ”, które obdarzo-
ne zosta³o przez autora mianem „najbardziej
antypolskiego pisma, jakie widzia³em w swo-
im ¿yciu”. O ni¿ej podpisanym Rafale Pankow-
skim powiedziano: „Jest on obecnie g³ównym
i najwiêkszym polako¿erc¹, jakiego uda³o mi
siê us³yszeæ i przeczytaæ w dzisiejszych cza-
sach. (...) Ale rzecz najciekawsza – jest on

Cz³onkowie Niklota „hajluj¹cy” na ok³adce tygodnika „Wprost” z 16 lipca 2000, trzeci z lewej
Piskorski
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¯ydem. Jako ¿e jest narodowoœci ¿ydowskiej,
nie ma on prawa tak moralnego, jak i politycz-
nego, aby oceniaæ nas, Polaków”.

Kolejne numery przynosz¹ poszerzenie krê-
gu autorów – dochodz¹ do nich m.in. Tomasz
Szczepañski, lider neopogañskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Kultury i Tradycji „Niklot”
i Remigiusz Okraska, przysz³y redaktor naczel-
ny „Obywatela” i biuletynu „Zakorzenienie”.
„Odalowcy” rozbudowuj¹ kontakty miêdzyna-
rodowe, Piskorski uczestniczy w Œwiatowym
Kongresie Religii Etnicznych na Litwie, prze-
prowadza wywiad z Mattem Halem, przy-
wódc¹ skrajnie rasistowskiego Koœcio³a Two-
rzyciela (przebywaj¹cym obecnie w wiêzieniu
w USA pod zarzutem nak³aniania do morder-
stwa). W 2001 roku Piskorski chwali siê do-
robkiem „Odali” na ³amach rosyjskiego czaso-
pisma „Atenej”: „Z pocz¹tków ultraradykalna
i narodowo-socjalistyczna, obecnie jest jednym
z najbardziej znanych wydawnictw nowej pra-
wicy”. Piskorski i Martynowski wraz z przyja-
ció³mi nazi-skinami z tzw. Zakonu Zadrugi
Pó³nocny Wilk odbyli wizytê w Moskwie, spo-
tykaj¹c siê z tamtejszymi liderami grup skraj-
nie nacjonalistycznych. PóŸniej na zaprosze-
nie „Odali” w Polsce goœci³ m.in. Pawe³ Tu³a-
jew, jeden z przywódców rosyjskich nacjona-
listów-neopogan.

Przez szereg lat „odalowcy” pojawiali siê
w lokalnych mediach jako uczestnicy rozma-
itych zadym i nacjonalistycznych akcji ulicz-
nych, m.in. zak³ócili uroczyst¹ inauguracjê
wielonarodowego korpusu NATO. W publika-
cjach i wywiadach skar¿yli siê na przeœlado-
wanie przez policjê i Urz¹d Ochrony Pañstwa.
Szczeciñskie gazety zawsze zwraca³y uwagê
na kilkunastoosobow¹ grupê m³odych ludzi
w czarnych koszulach. Jeszcze bardziej wido-
wiskowe okaza³y siê regularne przemarsze
w strojach s³owiañskich wojów, po³¹czone
z propagowaniem narodowo-pogañskiej ide-
ologii. „Odalowcy” lubili organizowaæ pogañ-
skie imprezy w miejskim Lasku Arkoñskim.
W 2001 roku ws³awili siê akcj¹ przeciwko...
obchodzeniu walentynek bêd¹cych, ich zda-
niem, nie do pogodzenia „z pochodzeniem
i dziedzictwem” Polaków.

Jednoczeœnie przechodzili kolejne szcze-
ble zorganizowania. Z pocz¹tku znani w
Szczecinie po prostu jako „Narodowi Socja-
l i œ c i ” ,
w 1996 roku przyst¹pili do Unii Spo³eczno-
Narodowej. Z ramienia USN Piskorski – wraz
z m.in. Sylwestrem Chruszczem, reprezentan-
tem M³odzie¿y Wszechpolskiej, obecnie eu-
rodeputowanym LPR, wszed³ w sk³ad szcze-
ciñskiego Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 15 Rocznicy Grudnia ’81. PóŸniej stwo-
rzyli szczeciñski oddzia³ neopogañskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Ni-
klot”. Przypomnijmy, ¿e lider „Niklotu”, To-
masz Szczepañski vel Barnim Regalica (przed
laty radykalny „lewicowiec”) przegra³ proces
wytoczony redakcji „NIGDY WIÊCEJ” za na-
zwanie jego dzia³alnoœci antysemick¹, szowi-
nistyczn¹ i antychrzeœcijañsk¹, gdy¿, zdaniem
s¹du, taka w³aœnie ocena jest uprawniona.

Po samorozwi¹zaniu USN Piskorski z ko-
legami wst¹pili do szczeciñskiego oddzia³u
Stronnictwa Narodowego i zaczêli odgrywaæ
w nim istotn¹ rolê. By³o to zdarzenie samo
w sobie doœæ zaskakuj¹ce, bo ówczesne SN ja-
wi³o siê parti¹ skrajn¹ i marginaln¹, ale jednak
z pewnymi tradycjami, a przy tym odwo³uj¹c¹
siê do spuœcizny narodowo-katolickiej, a nie
pogañsko-nazistowskiej (kadry SN wesz³y na-

stêpnie do LPR). Jeszcze bardziej zaskakuj¹ce
by³o podpisanie przez „odalowców” w imie-
niu SN sojuszu wyborczego z miejscowym...
Polskim Stronnictwem Ludowym. Uroczystoœæ
dokona³a siê w asyœcie „odalowców” przebra-
nych za wojów z czasów przedchrzeœcijañ-
skich.  „Podpisane porozumienie nie jest ¿adn¹
sensacj¹, tylko œwiadectwem powrotu do nur-
tu narodowego, z korzeni którego wywodzi siê
ruch ludowy. Wprowadzenie elementów s³o-
wiañskich do kampanii wyborczej ma s³u¿yæ
umacnianiu to¿samoœci narodowej” – t³uma-
czy³ zdumionym dziennikarzom Jaros³aw Oœci-
³owski, ówczesny prezes PSL w Szczecinie.

Ciosem dla dalszej wspó³pracy okaza³a siê
jednak opublikowana na ok³adce tygodnika
„Wprost” fotografia przedstawiaj¹ca „odalow-
ców” (niektórych w geœcie faszystowskiego
pozdrowienia) z podpisem „Hitlerjugend”.
W grupie widaæ wyraŸnie m.in. lidera „Niklo-
ta” Tomasza Szczepañskiego i Mateusza Piskor-
skiego. Ponoæ ktoœ nie¿yczliwy faszystom pod-
sun¹³ ow¹ fotografiê liderom szczeciñskiego
PSL-u, którzy zdali sobie sprawê z tego, ¿e
wystawienie Piskorskiego na jakiejkolwiek li-
œcie kandydatów bêdzie kompromituj¹ce. Kan-
dydatem do Sejmu z listy PSL we wrzeœniu 2001
r. zosta³ jednak mniej od Piskorskiego znany,
25-letni wówczas Igor Górewicz, numer 2
„Odali”, wokalista black metalowej kapeli Ca-
sus Belli i szef Dru¿yny Grodu Trzyg³owa, czyli
grupy przebieraj¹cej siê w stroje pras³owiañ-
skie. Rezultat by³ s³aby, Górewicz zebra³ zale-
dwie 246 g³osów.

Koniec koñców „odalowcy” musieli zmie-
niæ szyld partyjny i w 2002 roku zapisali siê do
Samoobrony. Podobnie post¹pili cz³onkowie
równie radykalnego, pokrewnego ideowo œro-
dowiska nazi-skinów z koszaliñskiego Stowa-
rzyszenia M³odzie¿y Patriotycznej „Œwiaszczy-
ca”. Populistyczna Samoobrona okaza³a siê
bardziej otwarta dla ambitnych neopogan. S³a-
boœæ intelektualna partii Leppera sprawi³a, ¿e
z otwartymi rêkoma przyj¹³ ich pose³ Jan
£¹czny, który w „odalowcach” dostrzeg³ nie tyle
neonazistów, co przede wszystkim koñcz¹cych
naukê studentów i absolwentów Uniwersytetu
Szczeciñskiego.

Po ukoñczeniu studiów Piskorski zosta³
asystentem w Zak³adzie Badañ Niemcoznaw-
czych oraz Ruchów Politycznych i Spo³ecz-
nych w Instytucie Politologii USz u profesora
Mariana Grzêdy, tak¿e zwi¹zanego z Samo-
obron¹. Grzêda zas³yn¹³ z tego, ¿e na zajêciach
opowiada studentom
o tym, jak osaczaj¹ go
„agenci Unii Europej-
skiej”.

Ju¿ wkrótce Piskorski,
Górewicz i Martynowski
startowali z listy Samo-
obrony do Rady Miejskiej
Szczecina jesieni¹ 2002
roku. Zajmuj¹cy siê neo-
faszyzmem dziennikarz
„Trybuny” – Jakub Rzeka-
nowski zacytowa³ wów-
czas pogl¹dy g³oszone
przez nich jednoczeœnie
na stronie internetowej
„Odali”: „Jesteœmy Aryj-
czykami i niesiemy na
naszych sztandarach aryj-
skie przes³anie – byæ szla-
chetnym”. „Nie po raz
pierwszy skrajna prawica
wykorzystuje wybory, aby

przypomnieæ o swoim istnieniu, przedstawiæ
siê w roli takiego samego uczestnika ¿ycia po-
litycznego jak inne, konwencjonalne partie.
Przy okazji wprowadza do debaty publicznej
pogl¹dy takie jak te cytowane” – komentowa³a
„Trybuna”. Te i podobne sygna³y zosta³y jed-
nak zlekcewa¿one przez szefów Samoobrony
i „odalowcy” nadal funkcjonowali w jej struk-
turach. Piskorski zosta³ nawet asystentem spo-
³ecznym £êcznego, zachodniopomorskiego
wodza partii i zastêpcy Andrzeja Leppera.

Kapela Górewicza nagra³a w miêdzycza-
sie p³ytê, której zawartoœæ z³oœliwy internauta
okreœli³ mianem „Samoobrona-metal”. „Od lat
jestem zaanga¿owany w ruch pogañsko-nacjo-
nalistyczny, dla którego muzyka blackmetalo-
wa jest bardzo w³aœciwym œrodkiem szerzenia
swoich idei” – t³umaczy³ w wywiadzie dla ro-
syjskiej strony internetowej dla blackmetalow-
ców „rusmetal”. Wydanie materia³u grupy ko-
jarzonej z faszyzmem przez znan¹ firmê Metal
Mind Productions wywo³a³o oburzenie w œwie-
cie muzycznym (vide: Marcin Kornak „Casus
Casus Belli”, „NIGDY WIÊCEJ” nr 13 – dop.
aut.).

Jednak prawdziwy szum podniós³ siê do-
piero, kiedy Mateusz Piskorski znalaz³ siê na
liœcie kandydatów Samoobrony do Parlamen-
tu Europejskiego w 2004 roku.

„Adolf Hitler przywróci³ nam nasz¹ szla-
chetn¹ wizjê, da³ nam si³ê do marzeñ, do two-
rzenia nowych cywilizacji” – ten cytat ze wspo-
mnianej ju¿ broszury Myatta przypomnia³a Pi-
skorskiemu „Gazeta Wyborcza”. Wypomniano
mu te¿ wspó³pracê „Niklota” z faszystowskim
Narodowym Odrodzeniem Polski. „Politolog
ze Szczecina, intelektualny guru Samoobrony
i jej «œwietny kandydat» do europarlamentu by³
liderem neopogan i redaktorem pisma dla ski-
nów, by³ te¿ zwi¹zany z faszystowskim wydaw-
nictwem Volk” – pisa³a „GW”. – „Sympatycy
Niklota to czêsto ubrani na czarno, wygoleni
mê¿czyŸni lubi¹cy siê fotografowaæ z rêk¹ pod-
niesion¹ w hitlerowskim pozdrowieniu”. Czy-
telnicy „Gazety” mogli te¿ zapoznaæ siê
z wypowiedziami Piskorskiego, takimi jak ta:
„Najlepszym zespo³em polskim jest Honor. Dla
nich granie metalu to poboczna dzia³alnoœæ,
ale ideologicznie s¹ zwi¹zani z ruchem white
power”. Na pytanie o rosn¹c¹ obecnoœæ naro-
dowego socjalizmu w ruchu Black Metal od-
powiada: „Podkreœli³bym, ¿e ideologia jest
dobr¹ rzecz¹ dla obu tych scen. Jeden poziom
to narodowy socjalizm, drugi – s³owiañstwo.

„Odalowcy” podpisuj¹ umowê z Polskim Stronnictwem Ludowym. Pierwszy
z lewej z d³ugopisem Mateusz Piskorski, pierwszy z prawej Igor Górewicz.
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Chcemy je po³¹czyæ w jeden silny ruch. Bez
ró¿nic. Zarówno fanów Black Metalu, jak i skin-
headów. Ponad po³owa ludzi, którzy chodz¹
na imprezy pogañskie, jest powi¹zana z ruchem
skinów”.

Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e „Piskorski
przed rokiem – ju¿ jako asystent w Instytucie
Politologii Uniwersytetu Szczeciñskiego – t³u-
maczy³ siê dyrektorowi instytutu z zarzutów
o propagowanie treœci faszystowskich na zajê-
ciach ze studentami”.

Przera¿ony zainteresowaniem mediów Pi-
skorski nie wytrzyma³ nerwowo. „We wtorek
rano Mateusz Piskorski by³ jeszcze oficjalnym
kandydatem do europarlamentu. Kiedy po po-
³udniu sta³o siê jasne, ¿e zainteresowa³a siê nim
«Gazeta», zrezygnowa³. – Wybra³em karierê
naukow¹. We wrzeœniu otwieram przewód
doktorski. Zale¿y mi na spokoju – mówi”. Sa-
moobrona zrezygnowa³a te¿ z kandydatury
profesora Grzêdy.

Wydawa³o siê, ¿e to ostateczny koniec
politycznego meteorytu, jakim by³a obecnoœæ
ekstremistycznych „odalowców” w szeregach
du¿ej partii politycznej. W œwietle ujawnionych
faktów oœwiadczenie Piskorskiego z 23 kwiet-
nia 2004 r. („W œwiecie nauki i publicystyki
jestem osob¹ powszechnie znan¹ i cieszê siê
nieposzlakowan¹ opini¹”) mog³o zabrzmieæ
wy³¹cznie humorystycznie.

Jednak Piskorski rych³o doszed³ do wnio-
sku, ¿e mimo wszystko doktorat mniej jest wart
ni¿ kariera partyjna i... po paru miesi¹cach
zosta³ szefem Wojewódzkiego Zespo³u Lektor-
skiego, maj¹cego przybli¿aæ „program Samo-
obrony” spo³eczeñstwu. Pisze relacje z partyj-
nych imprez (czêsto pod znanym z „Odali”
pseudonimem MaT) i przemówienia dla dzia-
³aczy, opracowuje dokumenty programowe.
Szefowie Samoobrony po raz kolejny przymy-
kaj¹ oko na nazistowskie koneksje naszego
bohatera i jego kolegów. W paŸdzierniku 2004
r. Piskorski – maj¹cy od dawna ¿ywe kontakty
z rasistami i „s³owiañskimi” nacjonalistami
Rosji i Bia³orusi – zostaje wys³any przez Lep-
pera jako obserwator wyborów na Bia³orusi.
„Nie wyst¹pi³y ¿adne, daj¹ce siê zauwa¿yæ
nieprawid³owoœci” – stwierdzi³ po powrocie na
stronie internetowej Samoobrony. W 2005 roku
Piskorski z ramienia Samoobrony organizowa³
wizytê cz³onków organizacji m³odzie¿owej
Komunistycznej Partii Chin.

Teksty pisane przez Piskorskiego na u¿y-
tek Leppera to w wiêkszoœci monotonna pro-
paganda chwal¹ca wybitnego przywódcê. Jed-
nak zdarzy³o mu siê te¿ poruszyæ w¹tek ¿ydow-
ski. Z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Oœwiê-
cimia m³ody ideolog Samoobrony opublikowa³
na partyjnej stronie internetowej felieton zaty-
tu³owany „Bezkarny antypolonizm”, w którym
w delikatny sposób nawi¹zuje do rewizjoni-
zmu historycznego: „Wiêkszoœæ z poœwiêco-
nych tym kwestiom (historii II wojny œwiato-
wej – dop. aut.) debat dotyczy takich spraw,
jak zani¿anie b¹dŸ zawy¿anie rozmiarów tra-
gedii narodu ¿ydowskiego podczas II wojny
œwiatowej, ale jednoczeœnie coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê apele o zgodne z faktami przed-
stawianie cywilnych ofiar nalotów alianckich
na Niemcy przed kilkudziesiêciu laty”, po czym
grzmi: „Doskonale znane i odmieniane w me-
diach na wszelkie sposoby jest okreœlenie «an-
tysemityzm», któremu w ostatnich latach na-
daje siê czêsto wyj¹tkowo rozszerzaj¹c¹ inter-
pretacjê. Do tej pory jednak nie zdawaliœmy
sobie do koñca sprawy z rozmiarów innego
zjawiska, szczególnie groŸnego dla miêdzyna-

rodowej pozycji Rzeczypospolitej, jakim jest
antypolonizm”. Za wzór do naœladowania
w zwalczaniu „antypolonizmu” (to od lat ulu-
biony termin skrajnej prawicy) Piskorski daje
dzia³ania Kongresu Polonii Amerykañskiej.

W maju 2005 roku pogañsko-faszystowskie
fascynacje grupy „odalowców” z Samoobrony
opisa³a prawicowa „Gazeta Polska”, cytuj¹c
m.in. wypowiedŸ Górewicza „Wychodzimy
z za³o¿enia, ¿e chrzeœcijañstwo jest religi¹ obc¹
i zosta³o uformowane przez tradycjê juda-
istyczn¹”. W tym samym czasie Andrzej Lep-
per zabiega³ o wzglêdy Radia Maryja…

W wypowiedzi dla „GP” Piskorski stwier-
dzi³: „Od 2001 r. nie dzia³am z neopoganami
w sferze organizacyjnej, natomiast dalej ceniê
sobie przemyœlenia Jana Stachniuka”. Tymcza-
sem na przyk³ad 11 lutego 2005 roku Piskorski
wyg³asza³ przemówienie na ideologiczno-po-
litycznym spotkaniu zorganizowanym przez
„Niklot” w warszawskim Pa³acu Kultury. U jego
boku wystêpowa³ m.in. Stanis³aw Potrzebow-
ski ps. Staszko, szef Zrzeszenia Rodzimej Wia-
ry, wieloletni propagator ideologii Zadrugi i je-
den z najbardziej radykalnych rasistów-neopo-
gan w Polsce. Potrzebowski przez wiele lat
mieszka³ w RPA, gdzie wspiera³ rasistowskie
ruchy polityczne broni¹ce apartheidu przy u¿y-
ciu si³y. W jego krêgu obraca³ siê m.in. Janusz
Waluœ, zabójca Chrisa Haniego, zastêpcy Nel-
sona Mandeli. Po zniesie-
niu segregacji rasowej
w RPA Potrzebowski po-
wróci³ do Polski, gdzie
znany jest w œrodowisku
nazi-skinów i sympaty-
ków Boles³awa Tejkow-
skiego. Potrzebowski, wy-
mieniany w stopce „Oda-
li” jako sta³y wspó³pra-
cownik, autor licznych ar-
tyku³ów na jej ³amach, to
wieloletni mentor Piskor-
skiego (z nim w³aœnie Pi-
skorski jeŸdzi³ swego cza-
su na Œwiatowy Kongres
Religii Etnicznych i z wi-
zyt¹ do nacjonalistów ro-
syjskich). Miêdzy bajki
mo¿na wiêc w³o¿yæ ewentualne twierdzenia
Piskorskiego o zaprzestaniu wspó³pracy z ro-
dzimym œrodowiskiem towarzysko-politycz-
nym. Skrytka pocztowa bêd¹ca adresem kon-
taktowym neopogañskiego „Niklotu” w Szcze-
cinie jest wci¹¿ t¹ sam¹ skrytk¹, któr¹ przez
lata podawa³ jako swój adres kontaktowy Ma-
teusz Piskorski...

Pomimo tego jesieni¹ 2005 roku Piskorski
jako jeden z partyjnych „intelektualistów”
wszed³ w sk³ad 30-osobowego „Komitetu Wy-
borczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Leppera”, sam te¿
zosta³ znowu kandydatem – na wysokim dru-
gim miejscu szczeciñskiej listy Samoobrony do
Sejmu. Tym razem z powodzeniem: zdobywa-
j¹c 5610 g³osów, w wieku 27 lat zosta³ pos³em.

Zapytany o Ÿród³a sukcesu na interneto-
wym czacie zwolenników Samoobrony, Piskor-
ski wskaza³ na kolegów, z którymi idzie
wspóln¹ polityczn¹ œcie¿k¹ od kilku lat, czyli
„sztab wyborczy, z³o¿ony z m³odych ludzi, stu-
dentów i absolwentów, którzy w Szczecinie
stworzyli siln¹ grupê w naszej m³odzie¿ówce.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ jed-
nej konkretnej osobie – szefowi mojego szta-
bu, znanemu z tych stron internetowych
– Marcinowi Martynowskiemu. Nie bez zna-

czenia by³a te¿ obecnoœæ Przewodnicz¹cego
Leppera w Szczecinie, który pojawia³ siê w tym
mieœcie stosunkowo czêsto, na ile tylko pozwa-
la³ mu czas. Za to jestem mu ogromnie
wdziêczny”.

Przez ostatnie lata pogl¹dy Mateusza Pi-
skorskiego niewiele siê zmieni³y. Na wspomnia-
nym czacie ju¿ po wyborze do Sejmu RP przed-
stawia siê jako specjalista od „doktryn politycz-
nych, geopolityki, koncepcji Jana Stachniuka,
Juliusa Evoli, Aleksandra Dugina...”. Stachniuk
to wspominany ju¿ wielokrotnie lider polskiej
Zadrugi, Evola – rasistowski ideolog faszyzmu
w³oskiego, Dugin – popularny wœród neofaszy-
stów wspó³twórca rosyjskiej imperialnej ideolo-
gii nacjonalbolszewizmu (s¹ to, dodajmy, „au-
torytety” wielokrotnie reklamowane i opisywa-
ne na ³amach wychodz¹cych w Polsce rasi-
stowskich wydawnictw).

Pogl¹dy na sprawy miêdzynarodowe wy-
ra¿ane przez Piskorskiego z ramienia Samo-
obrony nosz¹ wyraŸny wp³yw tzw. idei eura-
zjatyckiej Dugina. Na powyborczym czacie
internetowym Piskorski mówi m.in., ¿e po¿¹-
dana jest „realizacja geopolitycznej doktryny
eurazjatyzmu, polegaj¹cej na stworzeniu wiel-
kiej przestrzeni wspó³pracy gospodarczej, po-
litycznej, a w przysz³oœci militarnej. (...) My-
œlê, ¿e w naszym interesie le¿y kszta³towanie
jak najlepszych stosunków z Rosj¹ (...). To po-

winien byæ strategiczny cel polskiej polityki
wschodniej, a nie zadra¿nianie stosunków
z Rosj¹ i Bia³orusi¹ w imiê wydumanych za-
rzutów. (...), a o koncepcjach po³¹czenia Ka-
zachstanu z Rosj¹: „Uwa¿am, ¿e s¹ one zna-
komitym sposobem realizacji integracji gospo-
darczej i politycznej przestrzeni eurazjatyckiej”.

W partyjnej prasie Samoobrony Piskorski
propaguje pogl¹dy Walerija Korowina, ideolo-
ga ekstremistycznego Ruchu Eurazjatyckiego.
Specyficznie argumentowan¹ sympatiê dla idei
wielkiej Rosji deklarowa³ Piskorski ju¿ wcze-
œniej, m.in. na dyskusyjnej liœcie intenetowej
„prawica”: „Proszê nie myliæ Rosji z Sowieta-
mi, bo to zasadnicza ró¿nica. Przypominam,
¿e sowiecko-¿ydowska w³adza (tak, w³aœnie nie
rosyjska, a zdominowana przez ten ludek znad
Morza Martwego) skatowa³a na œmieræ nie tyl-
ko polskich oficerów, ale tak¿e (du¿o wcze-
œniej) oficerów rosyjskich”.

Na stronie internetowej Aleksandra Dugina
znajduje sie datowana na 26 wrzeœnia 2005
roku informacja pod tytu³em „Sukces polskich
eurazjatow w wyborach”, w której  Ruch Eura-
zjatycki gratuluje Piskorskiemu wyboru do par-
lamentu „pomimo silnej presji obecnego atlan-
tycko-proamerykañskiego re¿imu w Polsce”
z ramienia Samoobrony przedstawionej jako „je-

„Odalowcy”, Mateusz Piskorski z prawej i Marcin Martynowski z lewej,
w Moskwie w 2005 roku. W œrodku z bródk¹ Walerij Korowin, lider Eurazjatyc-
kiego Zwi¹zku M³odzie¿y.
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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
Voltaire. Jean-Yves Camus, ekspert Rady Euro-
py do spraw skrajnej prawicy oraz redaktor miê-

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
Najwy¿szej Republiki Piskorski publicznie de-
klaruje, ¿e s¹ one bardziej demokratyczne ni¿

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.
Wybór Mateusza Piskorskiego do Sejmu RP jest
hañb¹ dla Polski.

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
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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.
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