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Kolejny wyjazd kolejny tekst który powstałby niezależnie od wyjazdu bo temat tego czasu jest jeden – WYBORY. I moja, nieszczęsna opcja. 
Ileż to już opcji narodowych powstawało i padało, niektóre trwają w paro osobowym, a nawet pojedyńczo osobowym składzie niczym JKM w 
swoich partiach. On jednak na koniec otrzymał wsparcie i to od opcji zupełnie przeciwnej jego poglądom – Ruchu Narodowego. A ja jako 
ówczesny narodowiec o JKM przemówiłem się z jednym z największych patriotów jakich znałem – Prezesem USOPAŁ Panem Janem 
Kobylańskim ale nie ten wątek dzisiaj. 
Podczas wyjazdu sprzed dwóch tygodni napisałem tekst uzasadniający dlaczego nie powinniśmy chować „głowy w piasek” i jasno, 
zdecydowanie opowiedzieć się podczas wyborów za naszymi narodowymi, katolickimi wartościami, za narodowym rozwojem 
gospodarczym, za zakazem paradowania wszelakim zboczeństwom po ulicach polskich miast, za zakazem propagowania deprawacji 
ideologiami gender i innych zboczeń w oświacie na wszystkich etapach nauczania itp… itd… . 
Niestety, nasi liderzy schowali „głowy w piasek” pozostawiając decyzje swoim wyborcom, w zdecydowanej większości ludziom młodym, nie 
mającym żadnego rozeznania, zmanipulowanym propagandą szerzoną w szkołach przez kurierów LBGT i gender i w wieku kiedy są przeciwko 
każdym zastanym wartościom. Nie jestem w stanie zrozumieć, a tym bardziej zgadzać się z liderami „wolnościowców” (nie wszystkich, bo z 
Mentzenem zgadzam się, że „Trzaskowski to pusty dzban”), Dziwi mnie natomiast postawa G. Brauna z jednej strony epatującego na 
wszystkie możliwe sposoby swoją religijnością, a z drugiej zgadzającego się (brak zajęcia stanowiska równa się zgodzie) na ewentualny 
wybór ewidentnie anty chrześcijańskiego kandydata na Prezydenta RP. I jeszcze bardziej dziwi postawa liderów RN łącznie z kandydatem 
na Prezydenta który co prawda prywatnie wyraźnie dał do zrozumienia na kogo będzie głosował ale wobec tego pytanie – dlaczego nie byli w 
stanie wspólnie z G. Braunem przyjąć takiego właśnie oficjalnego stanowiska? Jeżeli ulegli „wolnościowcom” w tak zasadniczej sprawie to jak 
chcą reprezentować nas, członków Ruchu Narodowego? To jest nie do pogodzenia. Czyżby kosztem spraw najważniejszych dla Narodu, Kraju, 
Państwa liderom chodzi tylko o stołki dla siebie w parlamencie? A dla nas tylko wstyd za, jak powszechnie się twierdzi. ok. 48% Konfederacji 
zagłosowało za L GBT, gender w przedszkolach i szkołach, zablokowaniem „Przekopu Wiślanego”, złodziejstwa „prywatyzacyjnego” typu W-
wa i grabieży majątku narodowego jak też „po co budować w Polsce jak jest budowane w Niemczech”.  
Jeżeli chcecie prezentować taką postawę w Konfederacji to proponuję stworzyć sobie ją jako partię ale bez nas, członków Ruchu 
Narodowego który odbudujemy na ZDROWYCH NARODOWYCH ZASADACH BEZ NALECIAŁOŚCI KOSMOPOLITYCZNYCH. Bo takiej postawy nie 
zaakceptujemy, jako wzór jest natomiast stanowisko Prezesa Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza. Macie trochę czasu na 
przemyślenie swojego miejsca w Konfederacji, ale nie za wiele bo podczas kolejnego MN może okazać się, że tworzy się nowy Ruch 
Narodowy. 
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Moje uwagi do wyników drugiej tury wyborów 
Jeden z Austriaków, interesujący się Polską ze względów zawodowych i naszą współpracę, zapytał mnie jak to możliwe, że osoba, wobec 

której jest tak wiele społecznej pretensji w tak katolickim, jak Polska, kraju nieomal wygrała, w przeciągu 3 tygodni wyścig o fotel Prezydenta 

Państwa? Oczywiście miał na myśli R. Trzaskowskiego. Czy nie liczyło się to, pytał dalej, co Polacy w ostatnich latach uzyskali w sferze 

społecznej? Nie chciałem, przedstawiać mojego punku widzenia i wyjaśniać zawiłości całego zjawiska, odparłem tylko, że było podobnie jak 

w Austrii z wyborem ostatniego Prezydenta. 

Teraz w kilku słowach mój punkt widzenia. Wyniki drugiej tury tych wyborów niezbyt mnie dziwią. Jako czynny uczestnik społecznego życia, 

którego początki sięgają jeszcze pobytu w PRL w końcu lat 70-tych, jestem przekonany, że jest to min pokłosie bardzo dużego udziału 

Polaków, w okresie PRL, w różnych, błogosławionych przez PZPR, organizacjach. Oczywiście większość z tych „należących” jak śpiewał Maciej 

Zembaty podczas Pierwszego Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku, chodziła też regularnie do kościoła.  Teraz mamy, co prawda drugie 

i trzecie pokolenie tych wtedy „należących”, które jednak gdzieś dorastały. Wtedy w PRL co bardziej dociekliwi twierdzili, że ze wszystkich 

„demoludów” procentowo w naszym społeczeństwie jest najwięcej „należących“, ale dla otuchy powtarzano bardzo często, że Polacy w 

chwilach złych potrafią się zjednoczyć i dzielnie walczyć. Od samego początku jestem aktywnym przeciwnikiem „grubej kreski” i tych innych 

szalbierstw, ale aż strach mnie ogarnia na myśl jak by było teraz jak do tej ostatniej grupy elektoratu doszliby jeszcze męczennicy 

dekomunizacji i ich owoce. A byłaby ich, zgodnie z dociekliwymi, niemała ilość. I jeszcze jedno o wdzięczności. Podczas tych wyborów 

potwierdziła się też stara prawda – „miłość kupiona nie jest zbyt wiele warta a już w najmniejszym stopniu stała ”. 
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