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LISTY u LISTY u LISTY u LISTY u LISTY u LISTY
W Miêdzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem ¿yczê wszystkim Waszym dzia³aczom
oraz organizacji NIGDY WIÊCEJ, by sprawdzi³o siê to nigdy, a tak¿e wiêcej. Mimo i¿
to jest cel tak¿e naszych dzia³añ, to jednak muszê podzieliæ Wasz¹ krytyczn¹ opiniê, ¿e do
osi¹gniêcia tego celu trochê nam brakuje. Jednak od czego jest potrzeba dzia³ania i optymizm?
W³anie tego ostatniego Wam i sobie ¿yczê.
JOACHIM PATRYAS
przewodnicz¹cy
Klubu Kultury Wspó³¿ycia i Tolerancji
im. Tadeusza Kotarbiñskiego
www.kkwitolerancji.com

***

Witam
Zgadzam siê z panem £ukaszem Mireckim
(chodzi o artyku³ £. Mireckiego Po co to wszystko?, S³owo ¯ydowskie, 6-20.02.2004 r.  dop.
red.), ¿e prasa skrajnie prawicowa jest ³atwo dostêpna i sprzedawana w kioskach Ruchu. Ja tak¿e dzier¿awiê kiosk, tylko ¿e w Zamociu. Nie
zawsze jest to wina kioskarzy, kilkanacie razy
by³am w firmie Ruch i prosi³am, aby gazety takie jak Tylko Polska b¹d ksi¹¿ki Bubla Poznaj ¯yda i inne tego typu miecie w ogóle nie
by³y przesy³ane do mojego punktu sprzeda¿y
prasy. Jako cz³owiek i jako Polka uwa¿am, ¿e wydawanie takich gazet i ksi¹¿ek stanowczo powinno byæ zakazane. Nie dostawa³am ich przez kilka dni, a potem znowu mi je przysy³ano i tak

kilkanacie razy do nich chodzi³am. Oni przy
mnie ci¹gali nadzia³ tej prasy, a póniej i tak do
punktu przychodzi³a. Jako sprzedawca mogê jedynie tych gazet nie wystawiaæ i ich nie sprzedawaæ  i to w³anie robiê.
Z wyrazami szacunku dla Was i dla Waszej
pracy oraz ca³ego Stowarzyszenia
ZOFIA Z ZAMOCIA

***

Czy i jak mo¿na przeciwdzia³aæ rozpowszechnianiu faszyzmu w Internecie?
Zauwa¿y³em wiele tego typu stron, których
adminowie nie czuj¹ siê z którejkolwiek strony
zagro¿eni, bo ich strony znajduj¹ siê na zagranicznych serwerach. Przecie¿ w wiêkszoci
pañstw na tym wiecie faszyzm jest zabroniony
(przynajmniej ustawowo). Jak walczyæ z tymi
mieciami?
A moje miasto... Co chwilê widzê zbuntowanych neonazistów w miesznym wieku. Oni
s¹ temu najmniej winni, na razie. Za parê lat nie
bêdzie mo¿na nawet wsi¹æ do autobusu bez ich
zgody. Jeszcze mo¿na ich wyleczyæ, tylko jak?
Faszyzm jest jak robactwo.
(dane do wiadomoci redakcji)

***

Kochani!!!
Jestem z ma³ej miejscowoci na Podkarpaciu  z Jas³a. Ca³kiem przypadkiem trafi³am na
Wasz¹ stronê i jestem ni¹ naprawdê zaszokowana, ale w jak najbardziej pozytywnym zna-

czeniu. Po pierwsze  nawet nie zdawa³am sobie sprawy, dopiero po przeczytaniu Katalogu
wypadków  Brunatna Ksiêga uwiadomi³am
sobie, ¿e w Polsce jest tyle nienawici. W ogóle
nie mieci siê w mojej ma³ej g³ówce, ¿e cz³owiek mo¿e nienawidziæ drugiego cz³owieka, ¿e
chce go skrzywdziæ, a nawet zabiæ. Nie mia³am pojêcia, ¿e dzia³aj¹ w Polsce jakie organizacje nazistowskie. Dziêkujê Wam przede
wszystkim za to, ¿e jestecie i dzia³acie. Mój
kolega ma naszywkê Wykopmy Rasizm ze Stadionów, ale dopiero gdy wesz³am na tê stronê,
dowiedzia³am siê, ¿e jest to jaka organizacja.
Jestem jak najbardziej za Wami, postaram siê
zaopatrzyæ w niezbêdne rodki anty-nazistowskie i bêdê ka¿demu o Was mówiæ. Dziêki jeszcze raz. Jeli mielibycie kiedy ochotê, to skrobnijcie co  na pewno odpiszê!
(dane do wiadomoci redakcji)
***
rafa³ pankowski i gan to jedno faszystowskie g...o
niszczycie wszysko co Narodowe i Polskie nacjonalisci i skini rozgoni¹ was, wyj...¹ do g...nego pañstwa izrael tam gdzie wasze miejsce nie
bêdziecie poskakiwaæ wy pier...ni syjonici dla
was le siê to sk¹czy a te wasze pismo nigdy
wiêcej do r¹k nie wezne bo w nim jest wiêcej
g...a faszystowskiego anty narodowego je...æ siê
¿ydy
(pisownia oryginalna  red.)

DOKUMENTY u DOKUMENTY u DOKUMENTY
49. POSIEDZENIE SENATU RP,
OWIADCZENIE SENATOR MARII BERNY
Panie Marsza³ku,
za pana porednictwem pragnê swoje owiadczenie skierowaæ do pana profesora Leona Kieresa, prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.
Wed³ug informacji przekazanych mi przez
dzia³aczy wroc³awskiej Federacji M³odych Socjaldemokratów oraz Stowarzyszenia NIGDY
WIÊCEJ, w naszym kraju ogólnie dostêpne s¹
publikacje neguj¹ce holokaust, miêdzy innymi
ksi¹¿ka pod tytu³em Mity Holocaustu i pismo
Szczerbiec. Pisma te mo¿na kupiæ w oficjalnych punktach sprzeda¿y prasy.
W zwi¹zku z tym, chcê prosiæ pana profesora Kieresa o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Czy Instytut Pamiêci Narodowej prowadzi
monitoring publikacji i wyst¹pieñ publicznych
w celu wykrywania przypadków g³oszenia tak
zwanego k³amstwa owiêcimskiego? I drugie
pytanie: Czy pion prokuratorski IPN prowadzi³
lub prowadzi postêpowania dotycz¹ce tzw.
k³amstwa owiêcimskiego? A jeli tak, to jak
zakoñczy³y siê te postêpowania?
Odpowied na owiadczenie
senator Marii Berny
z³o¿one na 49. posiedzeniu Senatu
Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekaza³ informacjê w zwi¹zku
z owiadczeniem senator Marii Berny, z³o¿onym na 49. posiedzeniu Senatu (Diariusz Senatu RP nr 51):

Warszawa, 19 marca 2004 r.

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do owiadczenia z³o¿onego przez
Pani¹ Senator Mariê Berny podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
uprzejmie informujê, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej powiadamia prokuraturê powszechn¹ o publikacjach, których treæ wype³nia znamiona przestêpstwa opisanego w art. 55 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamiêci
Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepis powo³anego artyku³u stanowi w odpowiedzialnoci
karnej tego kto publicznie i wbrew faktom
zaprzecza zbrodniom nazistowskim lub komunistycznym. Podkreliæ nale¿y, ¿e postêpowanie w sprawach publicznego zaprzeczania
zbrodniom systemów totalitarnych prowadz¹
prokuratury powszechne, nie za prokuratorzy
IPN.
Jest jednak rzecz¹ oczywist¹, ¿e ilekroæ prokuratorzy IPN otrzymaj¹ wiadomoæ o ukazywaniu siê takich publikacji, informuj¹ o tym prokuraturê powszechn¹ inspiruj¹c w ten sposób
postêpowania karne przeciwko wydawcom,
autorom publikacji, których treæ odpowiada
pojêciu k³amstwa owiêcimskiego lub k³amstwa katyñskiego.
Pytanie Pani Senator Marii Berny dotyczy 
jak rozumiem  publikacji stanowi¹cych k³amstwa owiêcimskie.

Prokuratorzy IPN trzykrotnie informowali
prokuraturê powszechn¹ o ukazywaniu siê wydawnictw, których treæ stanowi zaprzeczanie,
wbrew faktom, zbrodniom nazistowskim.
Do chwili obecnej jedno tylko z prowadzonych postêpowañ zakoñczy³o siê postanowieniem
s¹du o warunkowym umorzeniu postêpowania
karnego w stosunku do Dariusza Ratajczaka, autora publikacji Niebezpieczne tematy.
Pragnê zapewniæ Pani¹ Senator Mariê Berny, ¿e jakkolwiek prowadzenie postêpowañ
w sprawach publikacji wyczerpuj¹cych znamiona k³amstw owiêcimskich lub k³amstw katyñskich nie nale¿y do ustawowych kompetencji prokuratorów IPN, to jednak¿e ka¿da publikacja bêdzie przedmiotem powiadomienia sk³adanego w³aciwej prokuraturze powszechnej.
Podkreliæ jednak¿e trzeba, ¿e pion edukacyjny IPN w swojej dzia³alnoci przyjmuje jako
zasadê publikowanie dokumentacji zbrodni
nazistowskich, co kszta³towaæ ma wiadomoæ
powszechn¹ o sprawach, mechanizmach i rozmiarach nazistowskiego ludobójstwa.
Jednym z ostatnich przyk³adów takich publikacji jest zeszyt Teki edukacyjne IPN, Auschwitz, pamiêæ dla przysz³oci, Warszawa
2003 r.
Reasumuj¹c, podkreliæ trzeba, ¿e zarówno ciganie autorów publikacji zaprzeczaj¹cych
zbrodniom nazistowskim albo komunistycznym,
jak i dzia³alnoæ edukacyjna, której celem jest
ukazywanie prawdziwego obrazu tych zbrodni
stanowi¹ cel dzia³alnoci Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
£¹czê wyrazy szacunku
LEON KIERES
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