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Polska historia dla Polaków 

Historia Polski w latach 1939-1945 jest o tyle zasadnicza, iż ukształtowała naród w ogniu wspólnych, 

ponadklasowych doświadczeń. Cierpiał na równi chłop, robotnik arystokrata, często również walcząc i 

ginąc ramię przy ramieniu. Była to nasza wojna, która zrodziła wspólnotowych bohaterów, spójną wizję 

takich samych losów i nie może stanowić trzeciorzędnego planu dla historii mniejszości żydowskiej 

związanej z holocaustem. Nie ma naszych bohaterów, ofiar, strat i poległych – są tylko ofiary żydowskie i 

ich wizja skrzywionej rzeczywistości, gdzie Niemcy do spółki z Polakami wymordowali 6 milionów 

starozakonnych. 

W kręgach historycznych, politycznych i kościelnych o proweniencji niekoniecznie tradycyjnej i polskiej, 

sklecono pewnego rodzaju dziejowy dyktat etyczny i dokonano przyzwolenia na popełnianie zbiorowego, 

narodowo-rodzinnego samobójstwa w imię ratowania poszczególnych członków tzw. ludu wybranego. 

Problem jest wielowątkowy, lecz w zasadniczych punktach uderza w narodowo-polskie rozumienie historii 

i tworzy wybiórczą moralność, która pod płaszczykiem propagowania postawy poświęcenia człowieka za 

człowieka, dzieli ich na lepszych i gorszych. 

Historia Polski w latach 1939-1945 jest o tyle zasadnicza, iż ukształtowała naród w ogniu wspólnych, 

ponadklasowych doświadczeń. Cierpiał na równi chłop, robotnik arystokrata, często również walcząc i 

ginąc ramię przy ramieniu. Była to nasza wojna, która zrodziła wspólnotowych bohaterów, spójną wizję 

takich samych losów i nie może stanowić trzeciorzędnego planu dla historii mniejszości żydowskiej 

związanej z holocaustem. Nie ma naszych bohaterów, ofiar, strat i poległych – są tylko ofiary żydowskie i 

ich wizja skrzywionej rzeczywistości, gdzie Niemcy do spółki z Polakami wymordowali 6 milionów 

starozakonnych. 

Taki obraz pokutuje na całym świecie, zdominowanym przez syjonistyczną propagandę. W ten oto sposób

rodzą się plugawe i antyhistoryczne płody literackie i filmowe, pełne wyzutych z człowieczeństwa, 

brudnych i dzikich Polaków, którzy w czasie wojny pili wódkę i kradli, a w wolnych chwilach zajmowali się 

hobbistycznie wyłapywaniem niedobitych przez hitlerowców Żydów. Warto również zauważyć, że w tego 

typu twórczości niemiecki nazista stoi o wiele wyżej pod względem kultury i zachowania od Polaka. Jest to

stara żydowska fascynacja Niemcami – oazą cywilizacji i kultury – przeciwstawianymi bardzo często 

barbarzyńskiemu Wschodowi z niedomytym i niepiśmiennym Polakiem na czele. Niewiele w zmianie tego 

obrazu uczynił holocaust (coraz wyraźniej obierany jako mit założycielski Izraela), a umocniły go raczej 

historyczne fałszerstwa w rodzaju Kielc lub Jedwabnego, które ożywiły proniemieckie i antypolskie 

sentymenty wśród Żydów. 

http://www.polskaofensywanarodowa.fora.pl/publicystyka-narodowa,36/robert-larkowski-polska-historia-dla-polakow,529.html


Mechanizm obronny czynników rządowo-edukacyjnych z „polskiej” strony, podsyca żydowski 

antypolonizm. Wymyśla się przy medialnych trąbach „polskich” sprawców mordów na Żydach, zaś 

głównym rodzimym bohaterem II wojny światowej nie jest żołnierz, partyzant, cywilny sabotażysta i 

ogólnie polski ruch oporu - ale Polak ratujący Żyda lub większą grupę Żydów. Tylko ów nadczłowiek 

ukrywający potomków narodu wybranego jest kojarzony jak bohater. Jego pokazuje się w kinie, telewizji i

książce, demonstruje młodzieży na specjalnych spotkaniach - jeżeli oczywiście przeżył. Jeżeli 

zamordowali go Niemcy, najlepiej z rodziną, staje się superbohaterem. Tutaj dochodzimy do jądra 

moralnej dwuznaczności omawianych czasów i obecnego nimi żonglowania. 

Będąc narodem z gruntu szlachetnym i chrześcijańskim, co często narody ościenne i mniejszości biorą 

( niekiedy słusznie) za słabość, dokonywaliśmy w okresie ostatniej wojny czynów heroicznych. Do narodu 

nie zaliczam szmalcowników i tym podobnego motłochu, którego równie dużo, jeśli nie więcej było wśród 

Żydów. Nie występuje moralny dylemat, gdy pojedynczy Polak pomagał chroniącemu życie Żydowi. 

Ryzykował on wtedy wyłącznie własną głową i brał na siebie wszelkie represje okupanta. Przypuszczam, 

iż sam byłbym zdolny przechować zagrożonego śmiercią Żyda, co wynika z mego osobistego poczucia 

człowieczeństwa. 

W sytuacji jednostka + jednostka, wybór moralny staje się dość prosty. Chodzi jednakże o to, że 

okupacja rzadko stwarzała taki komfort. Azyl dla żydowskiego uciekiniera mógł przynieść zagładę 

rodzinie, mieszkańcom wsi czy kamienicy. Dzisiejsi syjonistyczni moraliści nazbyt często szafują polskim 

życiem. Zamordowano kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset Polaków, bo jeden z nich zdecydował się 

wyciągnąć pomocną dłoń do Żyda(Żydów). Jest przez to więcej wart od zabitych w walce, zamęczonych 

za działalność konspiracyjną lub po prostu za bycie Polakami rodaków – oczywiście tylko w oczach 

historyka, polityka, rabina, działacza syjonistycznego albo modernistycznego kapłana, wyznających wizję 

dziejów ojczystych przez pryzmat religii holocaustu i większej wartości Żyda nad Polaka. 

Kompletnie niezrozumiałe pozostaje mimo wszystko stawianie na bezkrytyczny piedestał tych Polaków, 

którzy za ukrywanie Żydów skazywali na śmierć żonę, pociechy, krewnych i sąsiadów(przypadki typowe 

dla wsi). Czy mieli ku temu ludzkie i Boskie prawo? Bohaterem i męczennikiem każdy zostaje niejako na 

własne konto, nie wolno mu umieszczać w tym krwawym kręgu jednostek nieświadomych. W pewnych 

wypadkach mamy do czynienia z formą jakiegoś zbiorowego samobójstwa, kiedy np. mąż z żoną 

przechowywali Żyda, za co niemieccy żandarmi zamordowali nie tylko ich, dzieci, dalszą rodzinę i 

okoliczną ludność. Nie bez znaczenia są rozważania o kwestiach narodowych. Myśmy wtedy również 

walczyli o biologiczne przetrwanie, dlaczego i dla kogo byt Żydów jest po stokroć ważniejszy od naszego 

przetrwania? Na to pytanie z grubsza odpowiadam powyżej. 

Domagać się należy przywrócenia narodowej prawdy i proporcji. W Polsce powinno uczyć się polskiej 



historii, pozostawiając wersję żydowską Izraelowi. Nie do pomyślenia jest, że na naszej ziemi obcy, często

wrogi wielotysięczny tłum urządza tzw. marsze żywych pod lasem flag z gwiazdą Dawida. Te ekscesy 

promują polskojęzyczne media i szkoły, jako bliżej niesprecyzowane przypominanie Polakom ich 

historycznych dziejów. Proszę bardzo, niech Ministerstwo Edukacji organizuje co rok identyczne marsze, 

ale z masowym udziałem narodowo uświadomionej młodzieży, demonstrującej dla uczczenia polskich 

ofiar Auschwitz. Wtedy nabierze to ojczystego i edukacyjnego charakteru. 

Trzeba raz na zawsze skończyć z masakrowaniem polskich umysłów żydowskimi uprzedzeniami i 

traumami, co pogłębia polskie kompleksy i czyni z nas łatwy duchowy żer dla różnego rodzaju globalistów

i kosmopolitów. Włosy dęba stają, gdy pomyśli się, iż w międzywojniu najświetniejsza młodzież z 

gimnazjów i uniwersytetów była nacjonalistyczna, a dzisiaj ich rówieśnicy to rozgotowane pająki bez 

świadomości narodowej o zerowych potrzebach w postaci poznawania swojej historii. 

Wystarczy im kadzenie Nowakiem-Jeziorańskim na maturze i poznawanie nauk mędrców Syjonu o 

polskim antysemityzmie. Uczniowie nie kształtują swych poglądów sami. Trzeba przesiać kadry 

nauczycielskie, ciągle stanowiące konglomerat nawróconych na filosemityzm marksistów i młodych 

entuzjastów wrogich wobec Narodowej Polski idei. 

 Fałszywi trędowaci demokracji 

Od dłuższego czasu, wzmogła się bardzo aktywność ugrupowań homoseksualnych, które pozazdrościły 

etnicznym i narodowościowym terrorystom, ich sukcesów na niwie sprowadzenia Polski do moralnego 

parteru. Pederaści pojęli w lot, że muszą przedstawić się światu w roli swoistych „seksualnych Żydów”, 

prześladowanych przez ciemne, katolickie, obskuranckie i nienawistne społeczeństwo polskie. 

Jesteśmy świadkami realizowania kolejnych etapów spychania naturalnej wspólnoty narodowo-społecznej 

na pozycje milczącej większości. Demokracja; w rozumieniu agentury Unii Europejskiej jest swoistym 

terrorem rozwydrzonych bezkarnością mniejszościowych grup etnicznych, narodowościowych i seksualnie 

dewiacyjnych, które się obficie z państwowej i unijnej kasy dotuje i promuje w każdy, nawet 

antypaństwowy i obsceniczny sposób. Po 1989 roku, Polaków skutecznie tresowano w poczuciu winy 

względem Żydów, co przyniosło dość powszechne zatrucie młodzieży filosemityzmem i nastąpił zanik 

postaw obronnych względem żydowskiego antypolonizmu wśród starszych rzesz narodu. W bardziej 

ograniczonym stopniu przeprowadzono podobne operacje wobec mniejszości etnicznych i 

narodowościowych (ewentualnie za takie się mających): Cyganów, Ukraińców, Litwinów i Niemców, 

ustawianych w mediach jako rzekome ofiary polskiej nietolerancji. W następnej kolejności czekają 

Ślązacy, Kaszubi i Bóg wie, kto jeszcze. Obraz Polaka – kozła ofiarnego Europy – stał się wątpliwym 
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szyldem reklamowym III RP w brukselskim kołchozie. 

Od dłuższego czasu, wzmogła się bardzo aktywność ugrupowań homoseksualnych, które pozazdrościły 

etnicznym i narodowościowym terrorystom, ich sukcesów na niwie sprowadzenia Polski do moralnego 

parteru. Pederaści pojęli w lot, że muszą przedstawić się światu w roli swoistych „seksualnych Żydów”, 

prześladowanych przez ciemne, katolickie, obskuranckie i nienawistne społeczeństwo polskie. Liczne 

delegacje dewiantów urobiły odpowiednio brukselskich urzędasów i otrzymały na swą działalność 

poważne sumy. Polskojęzyczne środki masowego przekazu, wspierają na każdym kroku, każdą inicjatywę 

homoseksualistów. Potężne oparcie mają też oni w politycznym bloku postkomunistów, obozu neo-

udeckiego i lewaków. Zrodziła się sytuacja; kropka w kropkę podobna do sztucznie często wywołanych 

konfliktów na linii Polacy – mniejszości etniczne i narodowościowe. Żyły one na naszej ziemi setki lat i 

mało kto się nimi interesował, jeżeli były lojalne i nie demonstrowały nachalnie na każdym kroku swojej 

odrębności. W wypadku, kiedy skakały do gardła polskiej większości – powstawał naturalny konflikt 

interesów, roztrąbiony odpowiednio na świecie w świetle korzystnym dla „mniejszościowców”. 

Podobnie ma się sprawa z homoseksualistami. Uprawiali oni swój nieprzyzwoity proceder w zaciszach 

domostw, nikt nie miał o nich pojęcia i nie powstawały poważne konflikty. Ale kochana Europa uczyniła z 

pederastii sztandar obywatelskiej wolności i nakazała wprost szczycić się publicznie tym zboczeniem. 

Osobnicy, którzy nie mieli społeczeństwu niczego do zaoferowania, prócz świecenia bogobojnym Polakom 

po oczach własną dewiacją, śmiało wyszli na ulice z błogosławieństwem UE i prowokują na każdym kroku 

normalnych ludzi. Zawsze biedni, pokrzywdzeni, zapłakani i zasmarkani. Prostacka to zasada psychologii 

dla idiotów - drab z kijem grozi ci pobiciem, lecz krzyczy przy tym dookoła, że to ty go prześladujesz złym

wzrokiem i biedak musi się bronić. 

Każdy wie, iż Unia Europejska i jej klon Rada Europy, mają dużo pieniędzy na głupoty i wydają je na 

prawo i lewo. Euro-postępowe mózgi z RE, wymyśliły na przykład interkontynentalną w założeniach akcję 

pod hasłem „Każdy inny, wszyscy równi”. Ma ona promować postawy „tolerancyjne” względem 

homoseksualizmu w szkołach i piętnować zapiekłą nienawiść młodych i starych reakcjonistów do 

pederastów. Do kolejnej homoseksualnej prowokacji zaprzęgnięto wiele ministerstw edukacji z państw 

UE. U nas, na razie front postępu nie ma odwagi, aby tą ohydę wprowadzić do programu placówek 

edukacyjnych. O stopniu swoistego zdegenerowania środowisk homoseksualnych świadczy fakt, że 

upstrzyły one Warszawę i inne miasta polskie sprośnymi plakatami o tekstach: „Co się gapisz Lesbo?!”, 

„Co się gapisz Pedale?!”; tudzież eksponowaniem par pederasty i lesbijki z podpisami „Lesba, słyszę to 

codziennie. Nienawiść boli” oraz „Pedał, słyszę to codziennie. Nienawiść boli”. „A d... cię nie boli?” - 

zapytanie o takiej treści, przyklejały do tych plakatów jakieś przekorne dusze. Dwoje facetów lub facetek 

migdali się w parku – czujesz nienawiść? Raczej obrzydzenie i mrowienie w krzyżu z powodu upadku 

obyczajów. Na szokujący pomysł tej akcji wpadł znany homoseksualny skandalista Robert Biedroń, prezes

tak zwanej Kampanii przeciw Homofobii (KpH – popularni biedroniowcy), realizujący polskojęzyczną 



wariację akcji Rady Europy o krajowej nazwie „homofobia”. Tak to wygląda” . Biedroń tłumaczy 

konieczność swych działań następująco: „ Ze wstępnych badań dotyczących przemocy wobec młodych 

gejów i lesbijek w szkołach średnich wynika, że ponad 90 proc. uczniów używa określeń : pedale, lesbo 

lub miało z nimi kontakt. Dzieci używając tych obelżywych zwrotów, utrwalają negatywny stereotyp 

wobec mniejszości seksualnych. Takim językiem posługują się też często dorośli i osoby publiczne. Akcją 

plakatową, którą rozpoczęliśmy w Polsce, chcemy zwrócić uwagę na ten problem”. 

Proszę przyjrzeć się pierwszemu fragmentowi wypowiedzi Biedronia. Szef KpH potwierdza istnienie 

młodocianych gejów i lesbijek w szkołach! Kto ich nauczył tych zachowań, jeżeli nie homoseksualni 

pedagodzy lub elementy w ciele pedagogicznym, przychylne tym zboczeniom? Z tradycyjnych domów 

przecież tej zarazy uczniowie nie wynieśli. Biedroń pośrednio potwierdził aktywność nauczycieli-

homoseksualistów w deprawowaniu uczniów i uczennic (osób niepełnoletnich – czyli być może zachodzą 

przypadki pedofilii!), co czyni zasadnym propozycję, aby pederaści byli zwalniani prewencyjnie z placówek

edukacyjnych. Za władzy PiS, taki pomysł rzucił wiceminister Orzechowski z LPR, ale szybko złagodził swe

zdanie, ponieważ Jarosław Kaczyński nazwał to łamaniem praw obywatelskich. Roman Giertych jako 

oportunista milczał. I tak to z nimi jest - gęba pełna frazesów, a w razie zagrożenia stołka, dziób w kubeł 

i zero skuteczności. 

Biedroń zwyczajem lewaków bierze z sufitu jakieś „badania”, które udowadniają masowe 

„prześladowania” homoseksualistów za pomocą niewinnych słówek. Współczesna młodzież, a nawet 

dzieci, klną jak szewce (szczególnie razi to w ustach dorastających dziewcząt), czym akurat nikt się nie 

przejmuje, a jest to problem zachwaszczania i niszczenia polskiego języka od najmłodszych lat. Zresztą, 

jeśli chodzi o nieszczęsną „lesbę” czy „pedała”, to młodzież używa tych określeń rzadko i dla zgrywy. 

Biedroń rozdmuchuje sztucznie zagadnienie o minimalnym znaczeniu społecznym. Oczywiście w walce 

ideowej, gdy lewacy i pederaści wyzywają nas od faszystów i zgoła hitlerowców, to ze swej strony 

odgryzamy się pedałami i lesbami. Biedronie i jemu podobni, rozpętują aferę i obrażają przeciwników, a 

później jak zwykle, za wszystko odpowiadamy my – reakcyjni heteroseksualiści. Polacy- to lud krewki, 

ciągle ktoś kogoś szarpie, zaczepia i nawet mocniej szturchnie – za zapomnianą pożyczkę, za poglądy na 

temat futbolu, za źle zaparkowany samochód albo z pospolitych i nagłych „nerw”. Przeważnie przeciwnicy 

się godzą i idą na piwo. 

No, ale homoseksualnej świętej krowie trzeba się z daleka kłaniać w pas i broń Boże nie żartować z niej, 

bo wysmaży raport do Unii Europejskiej. Z kolei, kiedy „homosy” z lewakami robią uliczną zadymę, to 

sami biją i są obijani – a więc niech nie będą ciotami wypłakującymi się w mankiet brukselskiej mamusi. 

Chcecie być traktowani normalnie, to nie róbcie z siebie dziedzicznie obciążonych oferm, które nad byle 

podbitym okiem lamentują niczym pensjonarki. Przykład tego dał sam Biedroń, szumiąc czynnie 

przeciwko ostatniemu Marszowi Niepodległości 11 listopada i atakując policjantów. Szlochał później, że to 



funkcjonariusze go zbili, co nie potwierdzili świadkowie i materiały operacyjne. „Bohater sprawy”...... 

W swoim czasie, gościny dla wystawy o ciężkim losie homoseksualistów nad Wisłą, użyczyło 

biedroniowcom Austriackie Forum Kultury przy ulicy Próżnej w Warszawie. Można tam było oglądać 

materiały filmowe i prasowe o „zwierzęcych” atakach homofobów na Marsze Równości w Polsce, poczytać 

wredne dowcipy na temat tzw. mniejszości seksualnych, a nawet pograć w grę komputerowa, którą 

Biedroń interpretował jako „polowanie na pedała”. Rodzi się wątpliwość, z jakiej to okazji austriacka 

placówka, nomen omen kulturalna, organizuje ekspozycje jawnie judzące przeciwko tradycyjnej 

większości Polaków? Powinno w tym względzie zareagować MSZ i zażądać wyjaśnień. Austria przoduje w 

Europie w niechęci do Polski i wrogości do mieszkającej tamże polskiej mniejszości. O tym Austriackie 

Forum Kultury zrobiłoby może jakąś wystawę. Tymczasem wtrąca się w nie swoje sprawy i pogłębia 

rasistowski odbiór polskiego narodu u siebie i wśród polskojęzycznych homoseksualistów. Oni sami, 

kryjąc się za antypolską, wiedeńską kieckę wystawiają sobie jak najgorsze świadectwo. 

Warto poruszyć to całe zafałszowywanie pojęć w środowiskach podległych lobby homoseksualnemu. 

Pederaści każą nazywać siebie „gejami”, co jest ogólnym odpowiednikiem angielskiego słowa „gay” 

(„wesoły”, „szczęśliwy”) i rodzi pozytywne odczucia względem homoseksualistów. Takie określenie 

pederasty rozpleniło się masowo, a przecież jest z gruntu mylące, bo bywają homoseksualiści smutni i 

weseli, grzeczni i agresywni, chamscy i kulturalni, źli i dobrzy, rozumiejący potrzebę nie obnoszenia się z 

preferencjami seksualnymi i tacy, którzy zrobili sobie z tego przepustkę do łatwej i popłatnej kariery. 

Biedroń czepia się potocznego określenia „pedał”, lecz kłamliwy pod względem ogólnej nazwy zjawiska 

„gej” absolutnie mu odpowiada. Podobnie wygląda kwestia „homofoba”. Czy przeciwnik pederastii jest 

przeciwnikiem człowieka (łac. „homo”)? Oczywiście, że nie. Lobby homoseksualne stworzyło pojęcie 

„homofoba”, aby zdyskredytować poglądy odrzucające pederastyczny seksualizm. Homoseksualiści 

wmontowali heteroseksualistów we własne pozytywne słownictwo o sobie - i negatywne o nas. Trzeba 

rodakom tłumaczyć dzieje językowego zafałszowania słów „gej” i „homofob”. Przy czym, na takie akcje i 

plakaty Unia Europejska i globalistyczno-masońskie organizacje pozarządowe, nie dadzą nam ani grosza. 

Pozostaje domowe rękodzieło ulotkowe i napisy na murach, jak w stanie wojennym. „Walka podziemna” 

nasili się, w wyniku coraz bardziej realnych planów penalizacji postaw „homofobicznych”, do czego dąży 

SLD. Powiesz, czy napiszesz „pedał” lub „lesba” - i dwa lata jak dla brata. Ciekawe w jaki sposób upora 

się z tym postulatem Sojuszu PiS? Wszak przyszły układ parlamentarno-rządowy tych sił, jest całkiem 

realny po wyborach w październiku. Jeżeli ten poroniony projekt, nie przejdzie wcześniej głosami SLD i 

PO.... 

Zbudujmy moralną tamę, tym wszystkim wydumanym trędowatym sierotom demokracji, które żyją w 

doskonałym zdrowiu, ciesząc się materialno-duchowym wsparciem zgniłej moralnie Europy. Nie ufajmy w 

ich prześladowanie, gnębienie i społeczny ostracyzm. Powoli przyznanie się do homoseksualizmu, stawia 

delikwenta w lepszym świetle. Staje się gwiazdą talk-show red. Drzyzgi z TVN-u, opowiada swe przygody 



w Polsacie, jest modny wśród artystycznej bohemy i wyluzowanej młodzieży, a drzwi postępowych 

instytucji są przed nim na oścież otwarte. Spróbuj z kolei człowieku pobawić się w nacjonalizm. Wyrzucą 

cię ze studiów, pozbawią pracy, będą oskarżać o podżeganie do eksterminacji Żydów i Murzynów, życie 

toczyć będziesz w goryczy i biedzie. Jeśli ktoś jest trędowaty w tym parszywym systemie, to my - 

nacjonaliści i wszelcy prawicowi buntownicy. 

Warto o tym pamiętać, zresztą system nie da nam o tym zapomnieć.  

Upolityczniona idea- Prawica i Lewica 

 Trudno zaprzeczyć, że obowiązującym modelem myślenia o narodzie, wspólnocie czy o innych 

wartościach pozostaje zmodyfikowany język pojęciowy w kształcie nowoczesnego liberalizmu. Nastąpiła 

wyraźna unifikacja potocznej lewicowości i prawicowości na fundamencie ideologii liberalnej. Głównym 

wykładnikiem tych postępujących postaw politycznych jest swoiste ubóstwienie demokracji, która traci 

swój mechaniczno-definicyjny charakter jednego z wielu ustrojów politycznych, a staje się wprost 

religijnym dogmatem. 

Rozpatrywanie zagadnienia łączności polityki i ideologii jest ciekawym przyczynkiem do opisu 

rzeczywistości społeczno-politycznej współczesnej Polski i nie tylko jej. Nie wydaje się, aby można było 

oddzielić sztukę sprawowania władzy (czyli, w potocznym rozumieniu, politykę), od podbudowy 

ideologicznej, która w wielu wypadkach stanowi motor napędowy działalności publicznej człowieka. 

Zmieniły się jedynie formy ekspresji idei, a także ich natężenie w propagandzie i socjotechnice 

dzisiejszego świata polityki. 

Trudno zaprzeczyć, że obowiązującym modelem myślenia o narodzie, wspólnocie czy o innych 

wartościach pozostaje zmodyfikowany język pojęciowy w kształcie nowoczesnego liberalizmu. Nastąpiła 

wyraźna unifikacja potocznej lewicowości i prawicowości na fundamencie ideologii liberalnej. Głównym 

wykładnikiem tych postępujących postaw politycznych jest swoiste ubóstwienie demokracji, która traci 

swój mechaniczno-definicyjny charakter jednego z wielu ustrojów politycznych, a staje się wprost 

religijnym dogmatem. 

Następuje niezdrowa ideologizacja sporu politycznego, w którym przeciwnicy rozpasanych form 

demokratyzmu – prowadzących często do zwykłej anarchii – są przedstawiani jako nosiciele nazistowsko-

komunistycznych doktryn totalitarnych. Szczególnie jaskrawym przykładem takiej manipulacji jest 

lewicowa krytyka środowisk politycznych, wyznających tradycyjne wzorce polskiego nacjonalizmu 
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chrześcijańskiego. Demoliberalna akcja propagandowa, trwająca od 1989r., czyni z tej polityczno-

społecznej idei recydywę faszyzmu, tworząc obraz irracjonalnego wroga, bardzo przydatnego dla 

mobilizacji różnych odłamów lewicy liberalnej, centrowej i skrajnej. Znane skądinąd pojęcie „polowania na

czarownice”, które w zamierzchłych apokaliptycznych przepowiedniach Adama Michnika i Andrzeja 

Szczypiorskiego, miały dotknąć aparat i szeregowych członków PZPR, objęły faktycznie przedstawicieli 

prawicy narodowej, szarganych przez machinę medialną kosmopolityzmu i wprost prześladowanych przez

siły represji III/IV RP. Obóz liberalno-lewicowy z premedytacją wywołuje upiory nigdy nie istniejącego 

polskiego faszyzmu (czy raczej nazizmu), aby jego polityczni przeciwnicy nabrali cech wrogów, z którymi 

się nie dyskutuje, za to niszczy się ich z całą zawziętością. 

Nie wydaje się kwestią przypadku, że słownictwo propagandy antytradycjonalistycznej (w narodowo- 

katolickim rozumieniu), przypomina dziwnym trafem komunistyczny słownik politycznych inwektyw. 

Ksenofob, faszysta, szowinista, kołtun, rasista, klerykał czy zgoła nazista – to epitety używane przez 

partyjnych funkcjonariuszy pionu propagandy doby realnego socjalizmu, lecz także zupełnie 

nowoczesnych centrowych liberałów, o narkomanach-lewakach nie wspominając. Skąd te podobieństwa? 

Oś zmian systemowych w Polsce, oparła się na ludziach wyrosłych z kluczowych struktur PRL-u. Niegdyś i 

dzisiaj bywamy świadkami zwierzeń czołowych działaczy PZPR i ZSMP (Związku Socjalistycznej Młodzieży 

Polskiej) lat osiemdziesiątych XX wieku, którzy z otwartym cynizmem stwierdzają, że nigdy nie czuli się 

komunistami, czy choćby socjalistami, co najwyżej socjaldemokratami albo nawet liberałami. Dla nich 

ideologia była zawsze mistyfikacją, ukrywającą gierki osobiste, które służyły do załatwiania prywatnych 

celów – głównie kariery. Z kolei stan wojenny wprowadzono pod hasłami obrony ustroju socjalistycznego i

zdobyczy socjalno-społecznych klasy robotniczej w rozumieniu marksizmu, dając w ten sposób przykład 

najgorszego serwilizmu politycznego. Jak można wierzyć w dobre intencje, deklarowane przez postacie o 

podobnej wiarygodności? W kwestii komunistycznej dogmatyki, postpezetpeerowscy socjal- liberałowie 

pozostali wierni tylko propagandowym metodom stalinowskiej walki z przeciwnikami politycznymi. Idee 

Lenina – jakie by nie były - zdradzili już dawno. 

Pozorny przełom Okrągłego Stołu, przyniósł ostateczne zbliżenie środowisk liberalno-partyjnych i 

„opozycyjnych”, lewicowo-laickich. W sprawie budowania nowych podstaw ustrojowych, miały one zbieżne

stanowiska. Podział władzy między lewicowych liberałów z ruchu solidarnościowego („ klan” KOR-u ) i 

liberalno-komunistycznego (PZPR i satelity) został przypieczętowany. Przyszedł czas powołania frontu 

walki ideologicznej, ponieważ dla obu grup przeciwnikiem był i jest określony model historycznej 

polszczyzny typu endeckiego: narodowy, tradycjonalistycznie nie modernistycznie katolicki, nieufny 

wobec obcych światopoglądów, raczej hierarchiczny niż egalitarny. Strach lewicy postkomunistycznej i 

post- korowskiej przed odrodzeniem Polski dla Polaków, zmienił cywilizowany konflikt polityczny w 

bezpardonowe zwalczanie ideowców o zachowawczych i konserwatywnych poglądach na swoją Ojczyznę, 



na łacińską Europę i resztę świata. 

Zdecydowaną rolę odegrało w tym sporze fałszywe rozumienie wartości europejskich, które dla lewicy 

wszelkiej maści reprezentują etos wyrosły z rewolucji (anty)francuskiej 1789 roku, z odrzuceniem 

etniczno-chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu. Prawica, dająca pierwszeństwo pierwiastkowi 

mistycznemu w postaci Boga oraz metafizycznej w swym duchowym rdzeniu Wspólnocie Narodowej, widzi

kształt Europy w zasadniczo innym, transcendentnym, antymaterialistycznym świetle, chociaż oczywiście 

pojmuje i podejmuje wyzwania materialnej rzeczywistości. Podobnie ma się kwestia z określeniem 

jedności europejskiej – koncepcją zawłaszczoną przez środowiska lewicowo-liberalne. Narodowo-

prawicowa Europa jest kontynentem Narodów zamieszkujących w swoich państwach, budujących – w 

miarę możliwości – wspólne dobro, nazwijmy ją Europejskiej Konfederacji Narodów. Ten ustalony od 

wieków porządek jest z gruntu przeciwny antynarodowym planom regionalizacji, tworzenia sztucznych, 

kosmopolitycznych tworów bez tożsamości i historycznej ciągłości- z masowo osiedlającymi się ludami o 

całkowicie odmiennych wartościach moralnych, kulturze i cywilizacji. Olbrzymia przewaga liberalnych 

mass-mediów kreuje kształt wyłączności ponadnarodowego postrzegania problemów Polski i Europy. 

Przeraża indyferentyzm narodowy ideologów, polityków i ludzi kultury z kręgów skrajnie liberalnych i 

lewackich, tworzących swoistego węża, pożerającego własny ogon - od ideału wolności i nowoczesności 

do anarchii rodem z jaskiń epoki kamiennej. Idea powszechnego socjal- liberalizmu w postaci Unii 

Europejskiej (z ukoronowaniem tego procesu w postaci Traktatu Lizbońskiego), rysuje się jako odrodzone 

wcielenie – spełnione tym razem – komunistycznego uniwersalizmu bez granic, z docelowo jednym 

prezydentem, rządem, parlamentem, niby-narodem ludzkich atomów, z jedną zmistyfikowaną „prawdą” 

politycznej poprawności, której nieprzestrzeganie wyklucza cię z grona europejczyków i skazuje na 

represje karne (kłania się tutaj religia holocaustu i tym podobne wynaturzenia). 

Ideologizacja różnych form działalności politycznej, przybrała rodzaj układanki z wymiennością słów. Eks-

komuniści przyjęli arsenał pojęciowy socjal- liberałów, zaś oni sami uznali za swoją propagandę 

stalinowską, czyniąc z własnych przeciwników nazistowskich demagogów i szowinistycznych wichrzycieli. 

Prezydent Lech Kaczyński mówił dla przykładu: „Nacjonalizm(...) bierze się z nienawiści(...)”. 

Rozpowszechniając te absurdalne kłamstwa, chcą oni zniesławić Polaków-ideowców, którzy traktują 

aktywność polityczną, jako służbę narodowi i społeczeństwu, bez oczekiwań na profity materialne i 

stanowiska państwowe. Liberałowie obu tych kierunków(post-PZPR-owskiego i neosolidarnościowo- 

korowskiego) muszą to czynić, albowiem przy korzyściach uzyskiwanych ze sprawowania władzy, postawa

wyklinanych nacjonalistów demoralizuje bezczynnych rodaków, którzy mogą się przeciwko 

socjaldemokratycznemu porządkowi zbuntować, idąc za przykładem bezinteresownych głosicieli idei 

narodowej. Narodowa prawica zamienia się w rodzaj worka bokserskiego, którego bicie jednoczy siły 

często ze sobą personalnie skłócone (np. Pis, PO i SLD). Wegetują one dzięki wymyśleniu dla siebie 



„faszystowskiego zagrożenia”. W innym wypadku mogłyby po prostu przestać istnieć, spuszczone w ściek 

rękami przebudzonego z ogłupiającej propagandy Narodu. Nie dajmy się oszukać, organ syjonistycznego 

lewactwa „Nigdy Więcej” nie służy bynajmniej wyłącznie SLD i stukniętym bandom anarchistów i punków,

ale również PO/PiS-owi. Wszyscy przecież walczą z tym samym wrogiem – straszliwym polskim nazi-

nacjonalistą, wywołanym przez siebie nieistniejącym duchem. 

Ideowe zmagania pomiędzy kosmopolitycznym soc-liberalizmem a narodowym tradycjonalizmem, 

określają polityczną przyszłość Rzeczypospolitej i całej Europy. Ideologia bynajmniej nie umarła, 

przybrała tylko odmienne formy oddziaływania na człowieka. Polityka bywa narzędziem rozwiązywania 

sporów, powodem do nieszkodliwych kłótni, lecz jest także traktowana niczym przykrywka do eliminacji 

ludzi i ruchów ideowych, przeciwnych powszechnemu trendowi ku liberalnym rozwiązaniom systemowym i

obyczajowym. Rządy tzw. krajów demokratycznych, za pomocą ustaw zwanych 

kagańcowymi( skierowanym przeciwko bliżej nieokreślonym poglądom i wystąpieniom „rasistowskim”, 

„antysemickim” i „seksistycznym”), zmieniają prawo i grożą więzieniem politykom i ugrupowaniom, które 

przeciwstawiają się politycznej poprawności oraz samemu Systemowi. Zawęża się i wreszcie likwiduje 

niezbywalną wolność istoty ludzkiej do publicznego wyrażania swych poglądów, do wolności słowa, a 

każdy powinien mieć prawo do ekspresji politycznej wypowiedzi w mowie i piśmie. Jeżeli za to czekają cię

paragrafy w kodeksie karnym, to żyjesz w państwie totalitarnym, a nie w żadnej demokracji! Oczywiście 

ten bat uderza tylko w prawicowe karki. Antynarodowy, antypolski, często ludobójczy bełkot lewicowców 

nigdy nie podlega penalizacji. Jedynie radykalna i fundamentalna myśl prawicowa jest wyciszana i 

prześladowana, ponieważ stanowi realną alternatywę dla szerokiej przestrzeni dyskursu społecznego, 

który został zawłaszczony przez lewicowość i lewactwo z błogosławieństwem soc-liberalizmu i liberalizmu 

klasycznego. 

Niezdrowe upolitycznienie idei, bo nie każde niezdrowym bywa, tkwi głęboko w strukturze stosowanej 

lewicowości. Oczywiście już nie komunistycznej, ale opartej o postępowy kanon wartościowania człowieka

przez pryzmat mitu ekonomizmu, fałszywej tolerancji, filosemityzmu, czy tzw. neutralności 

światopoglądowej. Wierność tradycyjnym zasadom jest obecnie oznaką ekstremistycznego radykalizmu; 

triumfuje polityczno-ideowa przeciętność w granicach politycznej poprawności. Demokratyzm spłycił 

pojęcie rozumienia polityki, która w języku popularnych szarych mas nabrała zdecydowanie 

pejoratywnego znaczenia. Hasłowa równość zniszczyła elitę ducha, zastępując ją przypadkowymi grupami

niekompetentnych demagogów i populistów, wybieranych przez zamanipulowaną machinę wyborczą. 

Wyższe ideały straciły swoją moc oddziaływania na ludzi, zamkniętych w materialistycznym modelu 

demoliberalnego państwa konsumentów. Zamiast wolności otrzymaliśmy demokrację, ograniczoną 

pseudoprawami, stworzonymi przez wrogów wolności. Ów system, jeżeli nie stał się jeszcze zwykłym 

totalitaryzmem, to powoli prowadzi do ogólnie obowiązującej unifikacji myśli i zamordyzmu w dziedzinie 

kontroli wyznawania wyłącznie słusznych prawd lewicowego „dekalogu”.  



Przeciwko soc-liberalnemu kapitalizmowi 

My, nacjonaliści, wyznawcy narodowo-radykalnych poglądów na świat, musimy zająć zdecydowaną 

pozycję w obecnym konflikcie sił ducha i triumfującego materializmu. 

Powstałe po 1989 roku nowe warunki społeczno-polityczne, przyniosły wiele chaosu w prawidłowym 

ocenianiu pojęć, doktryn i idei. My, nacjonaliści, wyznawcy narodowo-radykalnych poglądów na świat, 

musimy zająć zdecydowaną pozycję w obecnym konflikcie sił ducha i triumfującego materializmu. 

Jesteśmy prawicowcami w sensie poszanowania tradycji i porządku, uznania dobrodziejstw własności 

prywatnej w służbie człowieka i wspólnoty, ale jednocześnie odrzucamy kult kapitalizmu, który jest 

ekonomiczną ideologią ruchów materialistycznych – i jako taki nie może być dobrym systemem 

gospodarczym dla Narodu, stawiającego na pierwszym miejscu pierwiastek duchowy bytu ludzkiego, 

będący podstawą każdej potęgi materialnej. Pieniądz jest faktem i koniecznością, lecz nigdy nie stanie się

dla prawdziwego nacjonalisty bożkiem, wartym czołobitności i przestępstw w jego imię dokonywanych. 

Klika przemalowanych komunistów na każdym kroku udowadnia, jak nikłe w zasadzie różnice dzielą 

pakiet antywartości lewicowych od kapitalizmu i vice versa. Byli PZPR-owscy baronowie zmienili się 

błyskawicznie w rasowych kapitalistów. Dla szarego motłochu wyborców, mają oni zbiór oklepanych 

populistycznych frazesów, zaś dla siebie pozostawili wielkie udziały w bankach, spółki akcyjne, firmy 

tudzież intratne interesy z tak znienawidzonym niegdyś Zachodem. Reguła łącząca lewicową(czy raczej 

lewacką) pseudomoralność i wilcze cechy kapitalizmu(wolny rynek - „wolny” w grabieniu biednych przez 

bogatych,wspólnie „doglądanych” przez biurokrację), jest rakiem toczącym ludzkość. Czerwoni i różowo-

tęczowi z europejskiego i amerykańsko-północnego kontynentu, wyrzekli się dziecinnych rojeń o 

powszechnej rewolucji socjalnej albo hippisowskiej i entuzjastycznie uczestniczą w budowie 

wielkokapitalistycznego molocha na globalną skalę. Ma on różne imiona – Europy bez granic, 

amerykańskiego porządku, a w pazernej łapie trzyma zawsze jakiś gwiaździsty sztandar( patrz – flagi UE 

i USA). Nieprzypadkowo Bruksela trzęsie się cyklicznie od złodziejskich afer na gigantyczną skalę, w 

których to pierwsze skrzypce grają działacze partii socjaldemokratycznych, socjalistycznych, chadecko-

liberalnych i odnowiono-komunistycznych. Ścisły sojusz przetworzonego bolszewizmu i lewactwa z 

kapitałem, rozwinął się po klapie rewolucji paryskiej 1968 roku oraz kompromitacji haseł hippisowskich. 

Kudłate ćpuny i wichrzyciele z portretami Mao, postanowili bogacić się zamiast podpalać sklepy i 

restauracje. W Polsce liderzy młodzieży komunistycznej (Jaskiernia,Miller, Szmajdziński itp.), nigdy nie 

popadli w dziecięcą chorobę lewicowości. Od początku byli cynicznymi pozerami, czekającymi na dzień, w 
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którym zdobędą prawdziwe znaczenie i majątek. Nie zapewnił im tego PRL, tylko neosolidarnościowy 

okrągły stół i III Rzeczpospolita. Z kolei IV „Kaczyńska” nie przejawiała najmniejszego zamiaru, aby 

pozbawić kapitalistycznych towarzyszy bogactw. Co najwyżej groziła im zdemaskowaniem na listach 

agentów, z czego zainteresowani śmiali się do rozpuku. Wiedzieli, że to gierki dla tele-gawiedzi, a 

wpływów i dóbr nie uszczknie czerwonym kapitalistom żadna władza. Ta z PO również tego nie zrobi, bo 

jedna strona wie o drugiej i vice versa zbyt wiele. 

Polscy nacjonaliści(narodowi-radykałowie), opierają swoje rozumienie polityki i gospodarki na myśli 

ideowej Obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego(ONR-ABC), 

Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, a także oryginalnego dorobku Adama Doboszyńskiego, nie 

wykluczając pewnych tez twórcy Zadrugi Jana Stachniuka. Współcześnie najbardziej moralnym systemem

regulującym stosunki między pracą a kapitałem, wydaje się być połączenie elementów wolnej, 

zdecentralizowanej własności i narodowego syndykalizmu. Głosimy wyższość pracy nad bezdusznym 

kapitałem. Jego zdobywanie w imię rozwoju wspólnoty narodowo-społecznej stanowi chlubę, lecz wtedy 

jest to po prostu uczciwa i rzetelna praca. W życiu etycznym Narodu, obowiązywać powinny zasady 

tradycyjnej moralności katolickiej, która łączy się u naszego ludu ze starosłowiańską otwartością na 

niedolę brata-rodaka. Podobnie jak słowa Pisma Świętego o dobroczynności - „ niech nie wie lewica, co 

czyni prawica” - sprzeciwiamy się stanowczo cyrkom propagandowym, propagującym socjal-kapitalizm. 

Przykładem tego są efekciarskie imprezy Jerzego Owsiaka. Wspierać należy godną i cichą działalność 

charytatywną katolickiego stowarzyszenia „Caritas”, jak i każde inicjatywy wynikające z serca, a nie 

pragnienia zademonstrowania swojego gestu, często w celu przykrycia ciemnych celów. Tak zwykła 

postępować masoneria, gorliwie reklamująca swą „dobroczynność”. 

Nie ma dla nas wątpliwości, że sojusz kapitalizmu i socjalizmu niesie zgubę polskiemu rzemiosłu, 

kupiectwu, a także zanikającemu przemysłowi. My pragniemy zwycięstwa Solidarystycznej Trzeciej Drogi,

bez egoizmu w kwestiach politycznych i ekonomicznych, duchowych i materialnych. Narodowa potęga 

wznoszona zostaje na wielu ramionach, nie wierzymy w jedynie słuszne dogmaty ekonomiczne. Niegdyś 

panował kolektywistyczno-komunistyczny, dzisiaj wielkokapitałowy, stworzony zresztą przez byłych 

aktywistów PZPR (głównie Balcerowicza z kolegami). To chory układ naczyń połączonych, który powinien 

zostać unicestwiony. 

Fundamentem społecznym obozu narodowego w czasach Międzywojnia – czyli okresu największej potęgi 

politycznej myśli narodowej – było (prócz rzesz inteligencji, młodzieży akademickiej i gimnazjalnej) 

polskie mieszczaństwo złożone z kupców i rzemieślników. Klasę tę chciały poszerzyć warstwy chłopskie, 

które pragnęły wyeliminować ze wsi żydowskie pośrednictwo i same zająć się sprzedażą swoich 

produktów rolnych. Na tym tle wybuchały zamieszki polsko-żydowskie (najczęściej na cotygodniowych 



targach) prowokowane przez broniących swego monopolu Żydów. Najgłośniejsze tego typu zdarzenia 

miały miejsce 9 marca 1936 r. we wsi Przytyk koło Radomia, nazywane dzisiaj kłamliwie przez filosemitów

„pogromem”, gdy to w rzeczywistości Żydzi zabili wtedy pierwsi Polaka, co stało się przyczyną wybuchu 

antyżydowskiego gniewu mieszkańców Przytyka i przyjezdnych rodaków. Do podobnych starć dochodziło 

w walce z dominacją żydowskiego rzemiosła, pośrednictwa i handlu w dużych miastach. 

Pamiętając o naszej ideowo-aktywistycznej przeszłości, musimy współcześnie odbudować sojusz 

nacjonalizmu z uświadomionym choćby pobieżnie narodowo mieszczaństwem, wydobyć na powierzchnię z

premedytacją pomijane przez propagandę lewicowego kapitalizmu problemy polskiego kupiectwa, 

rzemiosła i dynamicznego handlowo chłopstwa, aby Polak operował kapitałem dla dobra Polski, 

społeczności lokalnej i swojej rodziny, a nie przegrywał na każdym kroku z obcymi hipermarketami i tanią

tandetą, sprowadzaną z różnych stron świata. Odświeżenie sojuszu nacjonalistyczno-mieszczańskiego jest

być może ostatnią szansą dla nas narodowców i polskiej tzw. klasy średniej. 

Przeciwko Demoliberalizmowi 

Struktury organizacyjne koterii politycznych, rządowych, ministerialnych i koncesjonowano-opozycyjnych,

służą podstawowemu celowi systemu zniewolenia – kształtowaniu chaosu, który nie przynosi zła 

politykowi, aferzyście, czy specowi od propagandy (dziennikarzowi), lecz człowiekowi i ruchom ideowym, 

buntującym się wobec zastałej rzeczywistości ideologicznej mieszanki socjalizmu i demo-liberalizmu. 

Urzędnicy państwa demoliberalnego (policja, służby specjalne, cywilni funkcjonariusze państwowi i 

partyjni), podobnie jak sterowany socliberalną doktryną artysta, prawnik albo lewacki aktywista praw 

obywatelskich, tworzą realnie panującą atmosferę anarchii. Prawo przestaje funkcjonować jako tarcza 

społeczeństwa przed jednostkami i grupami zbrodniczymi, skorumpowanymi i antynarodowymi. 

System demoliberalny, programowo dąży do anarchii prawno-społecznej, która przynosi mu 

nieograniczone możliwości manipulacyjne w niesławnej dziedzinie zniewalania człowieka pod sztandarami 

fałszywie pojmowanego demokratyzmu. Nasi rodzimi demo-liberałowie znakomicie pojęli tę prostą zasadę

i realizują ją na niwie szczególnie zafałszowanego pojęcia państwa prawa, kiedy z dobrodziejstw prawa i 

sprawiedliwości automatycznie wyklucza się przeciwników demoliberalizmu. 

Struktury organizacyjne koterii politycznych, rządowych, ministerialnych i koncesjonowano-opozycyjnych,

służą podstawowemu celowi systemu zniewolenia – kształtowaniu chaosu, który nie przynosi zła 

politykowi, aferzyście, czy specowi od propagandy (dziennikarzowi), lecz człowiekowi i ruchom ideowym, 

buntującym się wobec zastałej rzeczywistości ideologicznej mieszanki socjalizmu i demo-liberalizmu. 

Urzędnicy państwa demoliberalnego (policja, służby specjalne, cywilni funkcjonariusze państwowi i 

partyjni), podobnie jak sterowany socliberalną doktryną artysta, prawnik albo lewacki aktywista praw 

obywatelskich, tworzą realnie panującą atmosferę anarchii. Prawo przestaje funkcjonować jako tarcza 
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społeczeństwa przed jednostkami i grupami zbrodniczymi, skorumpowanymi i antynarodowymi. 

Rzekome budowanie ustroju powszechnej szczęśliwości, wymaga obrony tzw. mniejszości przed 

nietolerancyjnym tłumem-społeczeństwem. Do mniejszości anarchiczny socliberalizm może zaliczyć 

aferzystę, brutalnego mordercę, gwałciciela, zboczeńca seksualnego, wrogiego narodowi odszczepieńca 

religijno-etnicznego, członka sekty satanistycznej, bandziora terroryzującego osiedle lub miasto itp. Owi 

wyrzutkowie narodowo-społeczni funkcjonują często w formie grupy, a więc w mniejszości. 

W ten sposób, wszyscy wymienieni na początku kreatorzy demoliberalizmu, odwracają do góry nogami 

całe prawo i moralność, zmuszając naród-społeczeństwo do tolerowania osobników, którzy notorycznie 

łamią zasady ładu zewnętrznego i wewnętrznego każdego człowieka myślącego normalnie, a więc 

tradycyjnie. Taki układ zawsze był inspirowany i umacniany przez wrogów Kultury i Cywilizacji 

Tradycyjnej, głoszącej potrzebę służby jednostki wobec Absolutu, Idei i Wspólnoty Narodowej. 

Dzisiejszy kształt społeczeństwa i państwa demokratycznego (demoliberalnego) dla wybranych, tworzy 

luźne zbiorowisko atomów ludzkich bez narodowo-społecznych właściwości. Podobny chaos wymaga 

istnienia punktów kierowniczych, które nakładają ramy na tą atomową mgławicę ćwierć i pół-ludzi. 

Wymaga tego podstawowy interes funkcjonariuszy demoliberalizmu, ponieważ miękki i twardy terror 

mniejszości nad większością, musi zachować stan kontrolowanego zastraszania. Zbyt szerokie 

rozszerzanie postaw przestępczych, dewiacyjno-seksualnych i skrajnie materialistycznych, może 

spowodować, że mniejszość przerośnie bierną większość, co zachwieje fundamentem poddaństwa, 

stworzonym przez demoliberalnych inżynierów dusz. Ich system zawsze opiera się na bezczelnej i 

krzykliwej mniejszości oraz milczącej większości, z tym że mniejszość trzyma nóż na gardle większości, 

nigdy nie odważając się na coś podobnego względem demoliberalnej elity. 

Obecni niszczyciele Tradycji nie działają w tak dyletancki sposób, jak np. bolszewicy. Niewolnik musi 

utrzymywać system- nie poprzez sam strach przed batem. On za pomocą demo-propagandy zdobywa 

pewność, że pseudo- wolny rynek, amerykański styl życia i wreszcie wrzucenie świstka papieru do urny 

zapewni mu wolność. Niewolnik, idąc dżunglą miasta lub siedząc w czterech ścianach, obawiając się 

ograbienia, pobicia, zamordowania, zgwałcenia, interwencji komorniczej i wszechpanującej lichwy 

banków, może sobie powtarzać komunały o tym, iż żyje w państwie prawa, korzystając ze wszystkich 

dobrodziejstw demokracji liberalnej. Władca- demoliberał ma dość środków propagandowych i sprytu 

taniego gracza, żeby wytłumaczyć całą zgniliznę i dziki materializm zastanej rzeczywistości kosztami 

budowy demokracji. Należy tylko dodać, że koszty te będą ponoszone zawsze, ponieważ są one 

integralną częścią socjal- kapitalistycznej doktryny. 

Kontrolowana anarchia służy interesom klasy panującej w demoliberalnym systemie. Jako zjawisko 

sztucznie wywołane i mocno zakorzenione, nie ulegnie samoistnej likwidacji. Jedynie wyschnięcie źródła 

demoliberalnej siły, spowoduje zanik chaosu i bezwładu. Odrzucając struktury państwa bezprawia, 

musimy powołać realną i wydolną formę obrony Tradycji. Na etapie ciągle wzmacniającego się 

demoliberalizmu, należy tworzyć naturalne mechanizmy hierarchii i światłego autorytaryzmu narodowo-

społecznego. Władza zdegenerowanej kasty finansowo-politycznej z czasem przestanie tak bardzo 



oddziaływać na człowieka, znudzonego zgranymi hasłami pseudowolnościowymi, które nie przynoszą 

nikomu korzyści tak duchowych, jak i materialnych. 

Potrzebny jest osobowy i organizacyjny autorytet- przedstawiciel idei, który stanie się niszczącym alter 

ego dla stanu demoliberalnego chaosu. W fazie nadal postępujących zwycięstw rozsadników narodowo-

społecznego rozkładu, szeroko pojęty Obóz Narodowo-Tradycjonalistyczny powinien skupić się na ideowej 

bazie sprzeciwu, wobec sztucznej soc-liberalnej demokracji. Sejmokracja demonstruje, czym jest hasłowy

kolegializm decyzji, podniesiony do rangi kompromitującej partyjniackiej prywaty. Naród zredukowany do 

poziomu motłochu, nie potrafi zrozumieć, a tym bardziej unicestwić terroru mniejszości. Duchowa 

militaryzacja naszej idei staje się koniecznością wobec bezwładnej potęgi struktur władzy, opartej o 

antyideowość- gospodarcze zniewolenie przez UE i bagnety NATO. 

Istniały w historii przykłady mobilizacji ruchów narodowo-radykalnych, które występowały przeciwko 

ateistycznym i materialistycznym molochom państw bolszewicko-masońskich i burżuazyjno-żydowskich. 

Hiszpańska Falanga , Legion Michała Archanioła w Rumunii, REX w Belgii, Obóz Narodowo-Radykalny w 

Polsce – w różny sposób walczyły z systemem, dokonując zasadniczo trafnej oceny sytuacji człowieka w 

ustroju pozbawionym pierwiastków mistycznych i narodowych. Poczynania radykalnego nacjonalizmu 

należy identyfikować z dobrem ogólnym całej wspólnoty narodowej. Z tego punktu ideowego wychodziły 

działania Legionistów Codreanu, którzy razem z chłopami uprawiali rolę i pomagali im stawiać chaty, 

dając przykład jedności ducha i ziemi. Falanga stanowiła właściwie antykomunistyczny i antylewacki ruch 

narodowo-robotniczy, znacznie redukując ideowe wpływy komunistów, trockistów, socjalistów i 

anarchistów w ogarniętej Bożym Powstaniem generała Franco Hiszpanii. Pewnie to paradoks, ale bez 

robotników wychowanych przez Falangę, myślących po katolicku i w kategoriach dobra narodu, 

tradycjonalistyczna kontrrewolucja, pewnie by przegrała. Nie tworząc skomplikowanych podsumowań, 

musimy wyjść do zwykłych Polaków i ożywić w nich płomień wartości narodowo-tradycyjnych. 

Podstawowym powołaniem nacjonalisty jest czynienie silnego Dobra i zwycięstwo, niezależnie od 

poświęconych na to lat, sił, środków, a nawet własnego życia. 

Swoje dla Swoich 

Weźmy się wreszcie za odbudowanie i umeblowanie własnego domu. To, co teraz stoi między Odrą a 

Bugiem, przerobiono na niepolską modłę, zagracono sprzętami nie w naszym guście i zasiedla się 

sukcesywnie różnorakimi nacjami w kolorach tęczy. Wyrzućmy sublokatorów, którzy mianowali się 

gospodarzami Polski, zaś prawdziwi Polacy robią byle jak, za byle co, u byle kogo, a o rządzeniu się w 

swoich czterech ścianach mogą pomarzyć. 

Emigracja zarobkowa z naszego kraju, opłaca się na dłuższą metę wyłączne eurodeputowanym, którzy 

korzystają z wszelkich udogodnień bytowych i możliwości uskładania poważnych sum wraz z dożywotnią 

emeryturą oraz objęci są pełną ochroną policyjną przed ewentualnymi napadami bandyckimi, 
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złodziejskimi czy narodowościowymi ze strony miejscowego elementu przestępczego i szowinistycznego. 

Zresztą oni weekend i częste urlopy, mogą w w komfortowych warunkach, spędzać w kraju. Inaczej 

wygląda to w wypadku zwykłych Polaków, których milionami wypchnięto z rodzinnego państwa za 

lepszym chlebem. Przedstawiano to oficjalnie, jako największe dobrodziejstwo Unii Europejskiej. 

Teraz wychodzi na jaw gorsza twarz tej „wiązanej” transakcji z wymianą ludzi za ciszę społeczną dla 

władzy, bo przecież, gdy wyjedzie z Polski najbardziej dynamiczna część narodu w młodym i średnim 

wieku, to będzie spokój ze strajkami i awanturami ulicznymi z polityczno-ekonomicznych powodów. Tak to

obmyślono tam „na górze”, zaś lud nasz ma niestety olbrzymi pęd na Zachód i przy każdej okazji wieje z 

ukochanej ojczyzny z prędkością światła, zamiast jednak zaryzykować i podjąć wysiłek zmagania się z 

bezkarnym Systemem tutaj – na miejscu. Co się odwlecze, to nie uciecze, bo nagle pojawił się kryzys 

gospodarczy i wynikające z tego konsekwencje. Tania siła robocza nie jest już dla Zachodu w cenie, 

ponieważ inwestycje uległy zahamowaniu, rośnie rodzime bezrobocie i zaczynają się problemy z własnymi

obywatelami, którym pracownik z Polski zaniża stawki albo w ogóle pozbawia ich pracy. Poczęły docierać 

wiadomości o demonstracjach przeciwko zatrudnianiu Polaków, niepokojąco wzrosły również informacje o 

kolejnych Polakach, których pobito, niekiedy nawet śmiertelnie, lub ograbiono. Naturalną koleją rzeczy 

przerost imigracji napędza hasła i głosy tamtejszym ugrupowaniom narodowym, czemu nie można się 

dziwić, albowiem walczą one w pierwszym rzędzie o dobro własnych rodaków. Idea Białej Europy nie 

sprawdza się, zbyt wielkie jest zadufanie i poczucie wyższości zachodnich Europejczyków względem 

Europejczyków z ogólnie pojętego Wschodu. Oczywiście elementem szczególnie niepożądanym pozostaje 

dla Zachodu imigracja muzułmańska i afrykańska, lecz w drugim pokoleniu nabywa ona obywatelstwo i 

staje się legalnie nie do ruszenia. W takim wypadku frustrację miejscowych łatwiej wyładować na 

będącym pod ręką „sezonowym” Polaku, posiadającym tylko unijny paszport. Efekty są łatwe do 

przewidzenia, atrakcyjność pracy poza Polską znacznie spadła, zaczynają się masowe powroty, co zazębia

się z kryzysem w kraju i rosnącym bezrobociem. Rosną znowu kolejki w pośredniakach i kończy się okres 

błogiego snu władzy, której wydawało się, że dobrzy wujkowie z Brukseli na wieki przyjmą pół narodu 

polskiego pod swój dach i obdarzą go pracą. 

Polski narodowiec zachowuje realizm w każdej sytuacji. Nie wolno myśleć w kategoriach ciągłego 

globtrotera bez własnego kąta na świecie. U obcego zawsze będziesz obcy, chwile odczucia, iż złapałeś 

pana Boga za nogi bywają przeważnie krótkie. Należy postawić się w komfortowej materialnie sytuacji 

zmanierowanych sytością narodów Zachodu, którym znienacka zwala się na głowy miliony Polaków. 

Możemy być od nich lepsi, sprawniejsi i ładniejsi, ale to oni żyją u siebie – my jesteśmy tam przybyszami 

i niczym więcej. Oni oddali zbyt wiele i głupio kolorowej imigracji i gdyby nawet chcieli, nie podzielą się 

już z nami dobrobytem, bo strażnicy „praw człowieka” wolą zawsze jednego Murzyna od stu białych 

emigrantów. Zachód został skolonizowany przez nieeuropejskie nacje pewnie bezpowrotnie, tkwiąc 

dodatkowo na granicy upadku moralnego. Pakowanie się w ten tygiel nie przynosi nam żadnych 



pozytywów. Trochę lepszy status materialny, lecz w „pakiecie dobrobytu” musimy brać także poniżenie, 

ograniczone względem obywateli danego państwa prawa, oraz – co najważniejsze – zatracenie swoich 

tradycyjnych wartości. Chodzi później po świecie taka hybryda pół-Polaka, pół-nie wiadomo kogo, 

zatruwająca życie własne i innych, ponieważ polskości z duszy nie wypędzisz. Jesteśmy dziwną nacją. 

Bardzo nas ciągnie na Zachód, ale żyć tam tak naprawdę nie potrafimy, każdego emigranta zżera 

nostalgia i sentyment, sam się przed sobą do tego nie przyznaje, tylko chwali dookoła wobec ziomków 

walutą, lecz ta polskość wreszcie z niego wylezie; zacznie dziwaczeć, pić, staczać się i w efekcie 

zgorzknieje do reszty- ewentualnie podzieli los jakiegoś zaplutego kloszarda na stacji metra. 

Weźmy się wreszcie za odbudowanie i umeblowanie własnego domu. To, co teraz stoi między Odrą a 

Bugiem, przerobiono na niepolską modłę, zagracono sprzętami nie w naszym guście i zasiedla się 

sukcesywnie różnorakimi nacjami w kolorach tęczy. Wyrzućmy sublokatorów, którzy mianowali się 

gospodarzami Polski, zaś prawdziwi Polacy robią byle jak, za byle co, u byle kogo, a o rządzeniu się w 

swoich czterech ścianach mogą pomarzyć. Najłatwiej spakować tobołek i zostawić ojcowiznę, niech się 

wszystko wali, bo ONI i tak nie dadzą się już odciągnąć od żłobów; będziemy zawsze w Polsce Polakami-

niewolnikami, dlatego nie pozostaje nic innego, jak ucieczka. Walka o byt zmusi każdego do zrewidowania

tej postawy zbitego psa lub obojętnego debila. Zachód się zamyka, jeżeli Polak zapragnie dla siebie 

godnego losu, to tu – na własnych śmieciach. A nie można tego wywalczyć bez złamania karku wrogom, 

którzy się na naszej Ziemi bezkarnie zainstalowali, władają nią i plugawią. Polaku, wzruszanie ramionami 

i wyjazdy na „saksy”, niedługo się skończą. Będziesz zmuszony złapać za siekierę, żeby bronić ojcowizny i

nie zostać dziadem! To nie żadna agitacja polityczna i straszenie, to fakt i konieczność dziejowa.  


