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noæ w³adzom organizacji. Ligê tworzy: cis³e kierownictwo M³odzie¿y Wszechpolskiej,
wst¹pienie do niej traktuje siê jako nieodwracalne zwi¹zanie z organizacj¹. Pozostali, zwykli cz³onkowie, a nawet czêæ kierownictwa,
zapewne nigdy nie s³yszeli o Lidze Narodowej. Nie wiedz¹, ¿e decyzje dotycz¹ce MW
nie zapadaj¹ tak naprawdê we w³adzach MW,
ale we w³adzach Ligi, a wiêc w tajnych strukturach. Niestety, w ostatnim okresie kilku dzia³aczy przyjêtych do Ligi wyjawi³o swoj¹ tajemnicê. Najczêciej s¹ to ludzie, którzy wyst¹pili
z M³odzie¿y, ale do cz³onkostwa w LN przyzna³o siê te¿ w prywatnych rozmowach kilku
obecnych dzia³aczy, czego oczywicie oficjalnie nie potwierdz¹.

***

M³odzie¿ Wszechpolska na ka¿dym kroku
podkrela swoje przywi¹zanie do Kocio³a rzymskokatolickiego. W takim te¿ duchu kszta³towani
maj¹ byæ cz³onkowie stowarzyszenia. Niedawny
prezes M³odzie¿y  Piotr lusarczyk w wywiadzie
dla Nowej Myli Polskiej w lutym bie¿¹cego
roku zaznaczy³, ¿e MW jest organizacj¹ wychowawcz¹ i jej g³ównym zadaniem jest kszta³towanie m³odego pokolenia. Natomiast to, ¿e nasi starsi koledzy zasiadaj¹ na odpowiedzialnych stanowiskach, jest tylko nastêpstwem tej wychowawczej pracy, któr¹ prowadzimy z m³odzie¿¹ (...).
Jak wygl¹da ta praca i jakie s¹ jej efekty,
mielimy okazjê przekonaæ siê powy¿ej. Komentarz zbêdny.
◗

Contra Boys 88
J

u¿ myla³em, ¿e na rynku muzycznym pojawi³a siê nowa pozycja skierowana do kibiców
pi³karskich. Mia³em nadziejê, ¿e na stadionach
w Polsce, wzorem ca³ej Europy, rozbrzmiewaæ
bêd¹ piosenki komponowane przez kibiców
lokalnych dru¿yn. A tu takie przykre rozczarowanie. Zespó³ niby nowy, temat ciekawy, bo
pi³karski, ale wokal jakby znajomy. Na dodatek
ów wokal nie kojarzy³ mi siê dobrze. I nagle
zrozumia³em, ¿e zespó³ Contra Boys, bo o nim
mowa, to nowe wcielenie neonazistowskiej
Konkwisty 88 (cyfra 8 oznacza ósm¹ literê alfabetu, czyli H, a skrót 88 pozdrowienie Heil
Hitler). Zespo³u znanego na scenie nazi-rockowej na ca³ym wiecie.
Bardzo sprytny zabieg, maj¹cy pewnie na
celu pozyskanie nowych sympatyków chorej

faszystowskiej ideologii wyznawanej przez tych
dziarskich ch³opców spod znaku swastyki.
Zastanawiaj¹cy jest jednak fakt, dlaczego owi
m³odzieñcy tak wstydz¹ siê swoich korzeni,
ukrywaj¹c autorów dwóch piosenek pod niejasnym dla ka¿dego kibica skrótem K88. A mo¿e
to nie wstyd, lecz zdrada hitlerowskich pogl¹dów? Naprawdê nie chcê tego próbowaæ zrozumieæ, ale faktem jest, ¿e na nowej p³ycie nic
nowego, twórczego i szczerego wroc³awscy
nazi-kibole nie zaprezentowali. Ten sam ¿a³osny
wokal, zainspirowany wyranie wokaliz¹ Ich
Troje. Kolejne kompozycje s¹ niczym kalka poprzednich utworów, a jakby tego ma³o by³o,
zamieszczono popularn¹ wród nazi-skinów
piosenkê Wszyscy spotkamy siê na dworcu.
Przykro mi (tak naprawdê nie jest mi przykro),
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ale teksty kawa³ków Dzisiejszy dzieñ (polonici!), To czas by iæ czy Respekt i honor
po prostu ra¿¹ swoj¹ g³upot¹ (wszystkie s¹ grafomañskimi obrazkami o pijatykach etc.). Natomiast utwór Flacha za flach¹ zdradza prostackie fascynacje neonazistów i naprawdê ma
szansê zostaæ hymnem wszystkich drobnych pijaczków.
P³yta mia³a bardzo dobr¹ recenzjê w kibicowskim miesiêczniku pod tytu³em To My Kibice, w którym redaktor Janusz Pomorski
zamieci³ entuzjastyczny artyku³ na jej temat.
Widaæ w nim by³o wyranie, ¿e jest on starym
fanem Konkwisty 88. Skoro to pismo ma takich wspó³pracowników, to widaæ, ile warta
jest jego deklarowana apolitycznoæ i fakt ten
doskonale t³umaczy niechêæ tego wydawnictwa wobec kampanii Wykopmy Rasizm ze
Stadionów.
JP

Katalog Wypadków  Brunatna Ksiêga
ROK 2003
o STYCZEÑ
WARSZAWA. 2 stycznia Boles³aw Tejkowski,
lider Polskiej Wspólnoty Narodowej, z³o¿y³ w
S¹dzie Okrêgowym w Warszawie za¿alenie
w zwi¹zku z listopadow¹ decyzj¹ S¹du Rejonowego miasta sto³ecznego Warszawy umarzaj¹c¹ postêpowanie przeciwko by³ym pos³om na Sejm, Jackowi Kuroniowi i Cezaremu
Mie¿ejewskiemu. Tejkowski oskar¿a³ obu polityków o pope³nienie przestêpstwa z art. 178a
par. 2 dawnego kodeksu karnego, polegaj¹cego na rozg³aszaniu nieprawdziwego zarzutu
o postêpowaniu lub w³aciwociach innej
osoby. Tejkowski wniós³ sprawê do s¹du krótko po tym, jak w listopadzie 1996 roku Kuroñ
i Mie¿ejewski z³o¿yli interpelacjê do Ministra
Sprawiedliwoci z pytaniem o mo¿liwoæ delegalizacji partii politycznych propaguj¹cych
przemoc, rasizm i faszyzm. Interpelacja ta
dotyczy³a miêdzy innymi Polskiej Wspólnoty
Narodowej Tejkowskiego.
WARSZAWA. 3 stycznia nieznani sprawcy dokonali próby dewastacji Synagogi No¿yków,
miêdzy innymi wbili gwodzie w drzwi g³ównego wejcia do wi¹tyni. By³ to ju¿ kolejny
atak na ten obiekt. Na przyk³ad w nocy z 25

na 26 lutego 1997 dosz³o do próby podpalenia, o któr¹ podejrzewano grupê warszawskich
nazi-skinów.
SZCZYPIORNO. 10 stycznia program Informacje telewizji Polsat poda³ wiadomoæ o protestach w tej mazowieckiej miejscowoci przeciwko otwarciu na jej terenie orodka Monaru
dla narkomanów i bezdomnych. Protestuj¹cy
obawiali siê, ¿e wa³êsaj¹cy siê narkomani
odstrêcz¹ od ich miejscowoci agroturystów.
Tak¿e lokalne w³adze robi³y Monarowi problemy, m.in. z pod³¹czeniem pr¹du w budynku, t³umacz¹c siê d³ugami poprzedniego w³aciciela. Sk¹din¹d jednak wiadomo, ¿e planowa³y w tym budynku utworzenie orodka turystycznego. D¹¿¹cy do zgody Monar obieca³, ¿e w orodku nie zamieszkaj¹ narkomani. Protest w Szczypiornie jest jednym z pierwszych tego typu zdarzeñ od pocz¹tku lat 90.
WODZIS£AW L. 11 stycznia grupa nazi-skinów atakowa³a m³odych ludzi udaj¹cych siê
na koncert, znanego z antyrasistowskiej postawy, zespo³u Pid¿ama Porno. Zespó³ ten
miêdzy innymi bra³ udzia³ w kampanii Muzyka Przeciwko Rasizmowi. Po koncercie
dosz³o tak¿e do kilku pobiæ. Ofiarami faszystów by³y równie¿ m³ode dziewczyny.
BOLES£AWIEC. 12 stycznia czterech nazi-skinów pobi³o trzech m³odych ludzi wracaj¹cych
z miejscowego fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹-
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tecznej Pomocy. Powodem agresji by³ wygl¹d
nastolatków nieodpowiadaj¹cy faszystowskiemu wzorowi prawdziwego Polaka.
POZNAÑ. 15 stycznia Prokuratura Okrêgowa
wyst¹pi³a z wnioskiem o uchylenie immunitetu Józefowi Skowyrze, pos³owi Ligi Polskich
Rodzin z Pi³y, podejrzanemu o podrobienie
przed wyborami parlamentarnymi w 2001
roku podpisów na listach poparcia jego kandydatury. O pope³nieniu przestêpstwa prokuraturê zawiadomi³ przewodnicz¹cy wielkopolskiej Polskiej Wspólnoty Narodowej,
Konrad Wa³kowski. Prokuratura przes³ucha³a ponad cztery tysi¹ce wystêpuj¹cych na listach osób. Przynajmniej dwa i pó³ tysi¹ca
z nich zaprzeczy³o, by siê tam podpisywa³o
 stwierdzi³a prokurator Maria WierzejewskaRaczyñska z Pi³y. Prokuratura bada³a te¿ podpisy na listach Samoobrony, z których startowa³a i wygra³a Renata Beger. Z piêciu tysiêcy
podpisów zakwestionowa³a ju¿ 1200.
LUBLIN. 25 stycznia kilkudziesiêciu manifestantów z ugrupowañ skrajnie prawicowych wznosi³o antysemickie has³a podczas konfrontacyjnego wiecu w centrum miasta. Skandowali oni
miêdzy innymi: Ani Rosja, ani Zachód, tylko
Polska dla Polaków oraz Precz z ¿ydowsk¹
okupacj¹.
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