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Narodowcy o narodowcach

***
„ iderzy polskiej prawicy «na prawo od PIS» Jan Engelgard – patologiczny rusofil, wybielacz
aspirują do przewodzenia polskim euroscep- okresu komunistycznej PRL, chwalca Romana
tykom, co jest śmiechu warte. Józef Piłsudski Gejtycha. Lubi się przyrównywać do Piasecwspółczesnych sobie endeków określał «za- kiego (…). Niewiele więcej można rzec o nim,
plutymi karłami reakcji» w sumie nie bez ra- ponieważ nie ma nawet o kim.
cji, ponieważ za wyjątkiem Dmowskiego Tomasz Gabiś – wynalazca ideologii postkonoraz Doboszyńskiego nie znajduję na tej sce- serwatyzmu będącej ładną zasłoną dymną
nie osobowości większego formatu. (Epitet ten dla tchórzostwa oraz bezwarunkowej kapi– dop. red.) w swem dawnem znaczeniu, wła- tulacji. Prorok zmierzchu wszystkich ideolośnie tem piłsudczykowskiem pasuje jak ulał do gii co nie przeszkadza mu głosić na łamach
«prawicy na prawo od PIS». (…)
rożnych tytułów gazet taką ideologię, któBartosz Bekier – fundator rozbijackiej organi- ra jest mu wygodna. (…) Wedle wszelakiego
zacji «Falanga» powstałej we wyniku rozła- prawdopodobieństwa, rozłamowe Stronnicmu w Obozie Narodowo-Radykalnym, jednej two Polityki Realnej, do którego należał po
z niewielu autentycznie antysystemowych or- rozłamie w UPR, inspirowali «pułkownicy»
ganizacyj prześladowanej za idee. Niektórzy z UOP, celem dezintegracji Unii. (…)
z falangistow postanowili zamienić patryjo- Adrian Nikiel – lider Organizacji Monarchityzm na rożne ładnie brzmiące ‘yzmy’ czy stów Polskich wyznający w rzeczywistości
‘izmy’ jak euroazjatyzm, archeo-futuryzm raczej idee ultramontanistyczne niźli monari.t.p. cacka, nade wszystko zaś imperializm chistyczne. Człek poczciwy, lecz znów za(europejski). (…)
mknięty w schematach wązkiego legitymi-

L

zmu oraz ultramontanizmu, co raczej zamyka mu drogę do scalania rożnych organizacyj
monarchistycznych. (…)
Mateusz Piskorski – rosyjski agent wpływu
na terenie Polski, z czym się nawet nie kryje będąc przynależnym do Euroazjatyckiego Związku Młodzieży mającym za swe credo programowe hasło «Rosjaninie, powstań».
Mocno wątpliwe, czy możemy go dziś zakwalifikować do prawicy ale przez wzgląd
na swą dawną aktywność w «Niklocie»
i «Odali».
Konrad Rękas – cenić go należy za inteligencję
a także cięte riposty, lecz coż ten gość czyni
w KZM za cholerę nie wiem. Był swego czasu członkiem Samej Obrony, z ktorej go wyrzucili za uległość względem SLD – LSD. (…)
Może pełnić taką samą funkcję jak Piskorski,
gdyż w dyskusjach merytorycznych staje po
stronie rosyjskiej lub sowieckiej w zasadzie
w KAŻDEJ kwestii.
Tomasz Szczepański (Barnim Regalica) – lider
neopogańskiego Stowarzyszenia «Niklot»;
dowcipny, szczery, ideowy; fantastyczny pisarz. Łamie stereotyp, że prawicowiec musi
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być katolikiem chodzącym do Kościoła. Lecz
niestety czasem przyjmuje do «Niklotu» takich durniów, że można się popłakać. (…)
Adam Wielomski – prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, których wielu aktywistów bez żenady uczestniczy w marionetkowym systemie oligarchii partyjnej, tak
przez siebie wyklinanym. Wielomski jest autorem kilku dobrych kawałków dla tego drzewiej nie zaliczyłbym tego jegomościa do «karzełków» lecz aktualnie tak mocno skarlał, iż
nawet nie wyrasta ponad pozostałych”. (pisownia oryginalna, w celu ułatwienia lektury
dodano jedynie polskie znaki – dop. red.)
M. A. BOCIAŃSKI
KPP (Karzełkowatość Polskiej Prawicy)
kzm.org.pl (strona internetowa Klubu
Zachowawczo-Monarchistycznego),
12.03.2010
***
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„ ENSACJA! Kolejna wojna podjazdowa
w środowisku narodowym! Sendecki został
zidentyfikowany przez Leszka Bubla jako
«kret», który odwraca uwagę Polaków od problemu żydowskiego w Polsce, w gazecie Bubla sugeruje się także, że Sendecki może mieć
żydowskie pochodzenie. Opisane zostały także nałogi jego matki.
«(…) Odnośnie rodziny państwa Sendeckich,
to należy stwierdzić, że poglądów narodowych,
to oni nigdy nie mieli. Jeżeli już, to poglądy
konserwatywno-liberalne, jak słusznie zauważył kolega Robert, ich stosunek do Żydów sprowadza się właśnie do tego zdania – w ogóle nie

mówić. Zresztą mój znajomy, był na takim spotkaniu organizowanym przez państwo Sendeckich w Tomaszowie Lubelskim, opowiadał mi,
jak pewnego człowieka wypchnięto z sali, na
polecenie synów pani doktor, gdy ten zaczął
mówić o stosunkach polsko - żydowskich. Takich i podobnych przykładów można by podawać bardzo wiele odnośnie tego problemu i nie
tylko. Zawsze startują do wszelakich wyborów,
mając przy tym poparcie hierarchii kościelnej,
gdzie jak głosi plotka lokalna, mamuśka znakomicie gra w pokera i nie jednego proboszcza
podobno ograła do skarpetek.
Mając pieniądz zawsze jest oklejona na
wszystkich słupach ziemi tomaszowskiej, jednak brakuje jej trochę szczęścia, ponieważ
zajmuje przeważnie pierwsze miejsce, ale już
nie punktowane. Więcej szczęścia mają synowie, też lekarze, gdzie jeden z nich był radnym wojewódzkim w Lublinie. Pazerność tej
rodziny na pieniądz połączone z wyniosłością wobec drugiego człowieka, mogą stanowić mieszankę trującą.
W tym miejscu pozostaje nam się zastanowić z czego może wynikać takowe zachowanie; czy jest, to wynikiem innych korzeni?,
a może ze zwykłej głupoty?, przynależności
do masonerii?, a może odpowiedź znajduje
się w IPN? Na dzień dzisiejszy jest to zagadka,
którą należy rozwikłać dla dobra Ruchu Narodowego. (…) Leszek Bubel»” (pisownia oryginalna – dop. red.).
YZRAEL
Sendecki zidentyfikowany przez Bubla
jako Żyd i mason
forum.michalkiewicz.pl, 31.07.2010

