
ROK 1998

VANCOUVER (KANADA). 4 stycznia czte-
rech nazi-skinów, w tym trzech niedaw-
nych emigrantów z Polski: Daniel Mi³o-
szewski, Robert Kluch, Rados³aw Synde-
rek (czwartym by³ jedyny urodzony w Ka-
nadzie Nathan LeBlanc), dopuœci³o siê bru-
talnego mordu na 65-letnim Nirmalu Singh
Gillu, opiekuj¹cym siê œwi¹tyni¹ Sikhów
w Surrey na przedmieœciach Vancouver.
Faszyœci dzia³aj¹cy jednoznacznie z pobu-
dek rasistowskich skopali bezbronnego
mê¿czyznê na œmieræ. Wszyscy zostali
uznani przez s¹d za winnych morderstwa
drugiego stopnia. Zdarzenie wstrz¹snê³o
wielokulturowym spo³eczeñstwem Kana-
dy, uchodz¹cym za najbardziej otwarte na
œwiecie. By³o to pierwsze w tym kraju od

lat morderstwo z pobudek rasistowskich.
Na podstawie tych wydarzeñ, a tak¿e eks-
cesów w trakcie procesu (na salê s¹dow¹
przychodzi³y ca³e zastêpy nazi-skinów, co
tylko zaostrza³o konflikt i wskazywa³o re-
aln¹ skalê problemu) powsta³a sztuka au-
torstwa Davida Gowa, w której autor po-
min¹³ w¹tek polski, by zminimalizowaæ
ryzyko odwetu (sztuka ta doczeka³a siê
polskiej wersji i ukaza³a siê w Teatrze Te-
lewizji TVP pod tytu³em „Glany na glanc”).
Dziêki bardzo rozwa¿nym wypowiedziom
i apelom ze strony przedstawicieli Sikhów
o niewydawanie wyroku na ca³¹ Poloniê
kanadyjsk¹ uda³o siê powstrzymaæ próby
odwetu i dalsz¹ eskalacjê konfliktu. Zdu-
miewaj¹ca w ca³ej sytuacji by³a biernoœæ
Polonii kanadyjskiej oraz Konsulatu Gene-
ralnego RP w Vancouver, zw³aszcza i¿ ko-
rzenie rasistowskiej nienawiœci morder-
ców siêga³y czasów ich dorastania w Pol-
sce – byli oni mi³oœnikami polskich zespo-
³ów nazi-rockowych (jeden ze sprawców
handlowa³ nawet ich kasetami pod polsk¹
parafi¹ w Vancouver). Ponadto wszyscy
trzej w okresie poprzedzaj¹cym morder-
stwo utrzymywa-li silne wiêzy ze scen¹
neofaszystowsk¹ w Polsce. Wszyscy byli
te¿ cz³onkami neonazistowskiej organiza-
cji skinheadzkiej Northern Hammerskins.

ROK 2004

LUTY

G£OGÓW. 7 lutego podczas koncertu zna-
nego z antyrasistowskich pogl¹dów zespo³u
W³ochaty grupa miejscowych nazi-skinów
rozpoczê³a bijatykê w klubie. W jej wyniku
ucierpia³o kilku pokojowo nastawionych
uczestników koncertu. Powodem napaœci
by³a ideologicznie motywowana nienawiœæ
do ludzi o odmiennym wygl¹dzie.

KWIECIEÑ 2004

WARSZAWA. 5 kwietnia Porozumienie Ko-
biet 8 Marca, organizator corocznej „ma-
nify” z okazji Dnia Kobiet, wnios³o do Pro-
kuratury Rejonowej dla Warszawy-Œródmie-
œcie doniesienie przeciwko M³odzie¿y
Wszechpolskiej, której bojówka obrzuci³a
groŸnymi przedmiotami, m.in. bry³ami
lodu, uczestników odbywaj¹cej siê 7 mar-
ca 2004 r. „manify”.

O£AWA. 23 wrzeœnia podczas przeszukania
mieszkania osoby podejrzanej o w³amanie
policja znalaz³a arsena³ broni, narkotyki
i neonazistowskie flagi. Przy ulicy Wyso-
kiej policjanci znaleŸli m.in.: osiem grana-
tów æwiczebnych, fiolkê gazu bojowego,
piêæ maczet, tasaki, zapalnik pocisku arty-

leryjskiego, 550 porcji amfetaminy, hodow-
lê marihuany oraz pokaŸnych rozmiarów
nazistowsk¹ flagê ze swastyk¹. Podejrzane-
mu grozi do 10 lat wiêzienia. Policja spraw-
dza tak¿e powi¹zania podejrzanego ze zor-
ganizowanymi grupami neofaszystowskimi
i przestêpczymi.

GDAÑSK. 29 kwietnia podczas rozprawy
apelacyjnej w S¹dzie Okrêgowym w spra-
wie Doroty Nieznalskiej, trójmiejskiej ar-
tystki oskar¿onej o obrazê uczuæ religijnych,
uchylono zaskar¿ony wczeœniej wyrok.
Sprawê przekazano S¹dowi Rejonowemu
w Gdañsku. Natomiast pod budynkiem
s¹du, tu¿ po zakoñczeniu rozprawy, grupa
sympatyków artystki zosta³a brutalnie za-
atakowana przez skrajnie prawicowych bo-
jówkarzy. Nie oby³o siê bez wyzwisk i prze-
pychanek. Wœród zachowuj¹cych siê agre-
sywnie uczestników zajœcia widziano
przedstawicieli lokalnej komórki M³odzie-
¿y Wszechpolskiej.

MAJ 2004

STRZEGOWO. 1 maja
wykryto profanacjê
miejscowego cmentarza
¿ydowskiego. „Nieznani sprawcy” znisz-
czyli przy pomocy ciê¿kich narzêdzi sie-
dem macew (nagrobków ¿ydowskich).
Zniszczenie by³o z pewnoœci¹ zaplanowan¹
akcj¹ – 16 kwietnia odby³o siê uroczyste
otwarcie œwie¿o odnowionego cmentarza.
Jego honorowym goœciem by³a 93-letnia
fundatorka remontu – Barbara Goldman
z Nowego Jorku, która wyjecha³a ze Strze-
gowa w 1921 roku. Postêpowanie w spra-
wie podjê³a Komenda Powiatowa Policji
w M³awie.

RADOM. 11 maja miejscowy dodatek „Ga-
zety Wyborczej” ujawni³ fakt obrzucenia
przez „nieznanych sprawców” workami
z niebiesk¹ farb¹ pomnika upamiêtniaj¹ce-
go mêczeñstwo radomskich ¯ydów w cza-
sie II wojny œwiatowej. Zniszczeniu uleg³
cokó³ obelisku oraz pami¹tkowe tablice
z tekstem polskim i hebrajskim.

CZERWIEC 2004

KRAKÓW. W nocy z 8 na 9 czerwca w po-
bli¿u biblioteki Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagielloñskiego na Prokocimiu na-

padniêty i pobity zosta³ czarno-
skóry student medycyny. Pod-
czas napadu dwaj sprawcy ka-
zali mu siê rozebraæ, po czym
poni¿ali go i l¿yli: „Ty pier…
czarnuchu” itp. Po incydencie
student uda³ siê do pobliskiego
akademika, pracuj¹ce w nim
portierki udzieli³y mu pierwszej
pomocy oraz wezwa³y policjê
i pogotowie ratunkowe.
KRAKÓW. 13 czerwca „niezna-
ni sprawcy” sprofanowali zabyt-
kow¹ XIX-wieczn¹ synagogê.
Wymalowali na niej symbole
swastyk i gwiazdy Dawida na
szubienicy. Policja wszczê³a
w tej sprawie dochodzenie.

LIPIEC 2004

WARSZAWA. 9 lipca przewodnicz¹ca Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuta
Waniek zawiadomi³a Prokuraturê Rejonow¹
w Warszawie o pope³nieniu przestêpstwa
przez Komitet Wyborczy Narodowego Od-
rodzenia Polski. W zwi¹zku z wyborami
uzupe³niaj¹cymi do Senatu RP w woj. dol-
noœl¹skim, w ramach studia wyborczego
TVP3 Wroc³aw, emitowany by³ homofo-
biczny i pornograficzny spot reklamowy
z filmem animowanym przedstawiaj¹cym
stosunek seksualny dwóch mê¿czyzn i na-
pis „Zakaz peda³owania”. Kandydatem
NOP do Senatu by³ szef tej partii, Adam
Gmurczyk. Narodowe Odrodzenie Polski
powszechnie uznawane jest za g³ówn¹
polsk¹ partiê neofaszystowsk¹.

BOLES£AWIEC. 22 lipca policja zatrzyma³a
trzech obywateli Niemiec rozwieszaj¹cych
w mieœcie szowinistyczne plakaty oskar¿a-
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j¹ce Polaków i Czechów o zbrodnie na
Niemcach. Podobne plakaty rozlepiono
w maju w Jeleniej Górze, Podgórzynie i w
Karpaczu. Jednym z zatrzymanych przez
policjê mê¿czyzn by³ Jurgen Hösel Daum,
radny z pobliskiego Görlitz, polityk prawi-
cowej partii DSU. 20 stycznia 2005 r. Pro-
kuratura Okrêgowa w Jeleniej Górze skie-
rowa³a w tej sprawie do s¹du akt oskar¿e-
nia przeciwko trzem obywatelom Niemiec,
oprócz Dauma tak¿e: Robertowi G. i Ste-
phanowi R.

LUBLIN. 23 lipca regionalny dodatek „Ga-
zety Wyborczej” ujawni³ fakt profanacji
cmentarza ¿ydowskiego u zbiegu ulic Kali-
nowskiego i Siennej. „Nieznani sprawcy”
pokryli czêœæ mieszcz¹cych siê na nim
macew (nagrobków) wizerunkami swastyk
i napisami: „Won!” i „Tu jest Polska!”. Tego
samego dnia w mieœcie odbywa³y siê uro-
czyste obchody 60. rocznicy wyzwolenia
obozu koncentracyjnego na Majdanku.

SIERPIEÑ 2004

GDAÑSK. 8 sierpnia ksi¹dz pra³at Henryk
Jankowski, broni¹cy siê przed podejrzenia-
mi o wykorzystywanie seksualne 16-letnie-
go ch³opca, w kazaniu podczas mszy na-
wo³ywa³: „WyjdŸmy z bagna ¯ydów i ju-
deokomuny”. Jankowski okreœleniami tymi
nazwa³ media informuj¹ce o oskar¿eniach,
jakie wysunê³a przeciwko niemu matka 16-
latka. Przemówienia wys³ucha³o oko³o 600
sympatyków pra³ata, czêœæ pod transparen-
tem: „Ks. Jankowski symbolem najlepszych
tradycji narodu polskiego!”. Nie mieli oni
w¹tpliwoœci, ¿e oskar¿enia pod adresem
ksiêdza to spisek ¿ydokomuny.

OŒWIÊCIM. 8 sierpnia na terenie bloku nr 4
Pañstwowego Muzeum KL Auschwitz-Bir-
kenau grupa ok. 50 ¿ydowskich i polskich
studentów zosta³a obrzucona antysemicki-
mi wyzwiskami przez obywatela Francji.
Atak spowodowa³a flaga Izraela, któr¹ nie-
œli ze sob¹ studenci. Œwiadkiem incydentu
by³ przedstawiciel Œwiatowego Kongresu
¯ydów. S³u¿ba porz¹dkowa nie interwenio-
wa³a. Dyrekcja Pañstwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu wyrazi³a
ubolewanie, ¿e na terenie placówki dosz³o
do awantury. Incydent ten odbi³ siê szero-
kim echem w œwiatowych mediach.

GDAÑSK. 12 sierpnia podczas mszy w ko-
œciele œw. Brygidy znany z antysemickich po-
gl¹dów pra³at Henryk Jankowski zwróci³ siê
do wiernych: „B³agam was, zmobilizujcie siê
do walki z Judeo!”. Zwolennicy Jankowskie-
go wyposa¿eni byli w transparenty z has³a-
mi: „Gazeta Wyborcza – antypolski szma-
t³awiec” oraz „Dziennik Ba³tycki – niemiec-

ka gadzinówka”. Natomiast 15 sierpnia do
obrony Jankowskiego wezwali pos³owie
Robert Str¹k (Liga Polskich Rodzin), Gertru-
da Szumska (Dom Ojczysty) oraz Danuta
Hojarska (Samoobrona). Do apelu przy³¹czy³
siê Bogus³aw Duffek z Komitetu Obrony
Polskoœci, Koœcio³a i Ksiêdza Pra³ata Henry-
ka Jankowskiego, jeden z nestorów i ulubieñ-
ców rasistowskich „kibiców” Lechii Gdañsk.
Powodem apelu by³o dotycz¹ce pra³ata Jan-
kowskiego œledztwo w sprawie pedofilii. Przy
okazji œledztwa wysz³o na jaw wiele kom-
promituj¹cych Jankowskiego spraw, na przy-
k³ad fakt spo¿ywania alkoholu i za¿ywania
narkotyków przez ministrantów na terenie
parafii, co opisane zosta³o przez media.
Obroñcy Jankowskiego próbowali jednak
uczyniæ z dochodzenia próbê politycznej
prowokacji wobec pra³ata. Przed msz¹ kil-
ku mê¿czyzn zaatakowa³o dziennikarza PAP,
natomiast po mszy ofiar¹ agresji t³umu pad³
dziennikarz Polsatu, przewrócony na ziemiê
i poturbowany, oraz fotoreporter „Gazety
Wyborczej”, któremu próbowano wyrwaæ
aparat fotograficzny.

POZNAÑ. 18 sierpnia w trakcie towarzyskie-
go meczu pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezen-
tacjami Polski i Danii na oko³oboiskowym
ogrodzeniu wisia³ transparent z krzy¿em
celtyckim, rasistowskim symbolem „bia³ej
si³y”. Flaga ta zosta³a zdjêta po pierwszej
po³owie meczu, co w niczym nie zmienia
kompromituj¹cego faktu, ¿e pojawia³a siê
w tym czasie na wszystkich ligowych me-
czach Lecha Poznañ. Flaga nale¿a³a do ra-
sistowskich „fanów” tej dru¿yny z Pi³y.

MOSZNA. 21 sierpnia w nocy grupa miej-
scowych rasistów zaatakowa³a Czeczenów
mieszkaj¹cych w miejscowym oœrodku dla
uchodŸców. Napastnicy uzbrojeni byli
w butelki. Próbowali podpaliæ jedno z po-
mieszczeñ oœrodka, rzucaj¹c na jego bal-
kon pojemnik z ³atwo paln¹ ciecz¹. Po¿ar
uda³o siê na szczêœcie ugasiæ, zanim p³o-
mienie dosta³y siê do pokoju, w którym spa-
³o piêcioro dzieci. Policji uda³o siê z³apaæ
sprawców, lecz na skutek braku dowodów
zostali oni zwolnieni. Podczas konfrontacji
na komisariacie jeden z pobitych Czecze-
nów powiedzia³: „S¹ tu Polacy, którzy na
nas napadli, ale nie powiemy którzy. Chce-
my ¿yæ ze spo³ecznoœci¹ polsk¹ w poko-
ju”. Jedna z mieszkanek podwarszawskiej
Mosznej, matka jednego z podejrzanych,
zapowiedzia³a publicznie, i¿ spo³ecznoœæ
miejscowoœci „przegna” uchodŸców.

SEJNY. 22 sierpnia w trakcie meczu grupy
podlaskiej IV ligi pi³ki no¿nej Pomorzanka
Sejny – Wigry Suwa³ki nazi-kibice suwal-
skiego klubu, znani ze swych neofaszystow-
skich fascynacji, wywiesili na stadionowym

p³ocie flagê z napisem
„Blue Boys” i dwoma
krzy¿ami celtyckimi, ra-
sistowskimi symbolami
„bia³ej si³y”. Obok niej
zawis³ transparent z sym-
bolem „rêki z mieczem”
– znakiem przedwojen-
nych polskich faszystów,
wspó³czeœnie u¿ywa-
nym przez Narodowe
Odrodzenie Polski, par-
tiê powszechnie uz-
nawan¹ za neofaszy-
stowsk¹ oraz transparent
z napisem „Skins”.

£AZISKA. W nocy z 27 na 28 sierpnia poli-
cja zatrzyma³a 25-letniego mê¿czyznê, któ-
ry na œcianach miejscowego komisariatu na-
malowa³ dwie swastyki i napisa³: „Pie…e
psy”. Sprawca dobrowolnie podda³ siê ka-
rze i po uproszczonej procedurze skazany
zosta³ na rok wiêzienia w zawieszeniu na
dwa lata oraz grzywnê w wysokoœci 1200
z³otych.

ŒWIDNICA. 31 sierpnia patrol Stra¿y Miej-
skiej z³apa³ na gor¹cym uczynku dwóch
cz³onków miejscowej M³odzie¿y Wszech-
polskiej – Wiktora Studnickiego i Paw³a
Zanina rozklejaj¹cych w niedozwolonym
miejscu bez stosownych zezwoleñ plakaty
o treœci nacjonalistycznej. Sprawcy dewa-
stacji nie zostali ukarani – skoñczy³o siê na
pouczeniu.

WRZESIEÑ 2004

BIA£YSTOK. 2 wrzeœnia w bia³ostockiej ga-
lerii „Arsena³” pose³ Ligi Polskich Rodzin
– Andrzej Fedorowicz zniszczy³ wystawio-
ny w niej eksponat. Podczas niszczenia
dzie³a sztuki pos³owi asystowa³ senator
LPR – Jan Szafraniec i przewodnicz¹cy
bia³ostockiej Rady Miasta Edward £uczyc-
ki. Obiektem agresji pos³a by³a praca pod
tytu³em „censorus, wszechpolus, bestia,
nie g³askaæ”, bêd¹ca protestem przeciwko
cenzorskim sk³onnoœciom skrajnej prawi-
cy, zw³aszcza M³odzie¿y Wszechpolskiej.
Przedstawia³a ona budê dla psa, na której
znajdowa³y siê wymienione napisy, a w bu-
dzie gruby ³añcuch z kagañcem. Pose³ An-
drzej Fedorowicz uzna³, ¿e praca oœmie-
sza „idee wszechpolskoœci”. Autor znisz-
czonej instalacji, Rados³aw Szlaga z³o¿y³
w bia³ostockiej prokuraturze zawiadomie-
nie o pope³nieniu przestêpstwa. Wartoœæ
zniszczonej pracy wyceni³ na 10 tys. z³o-
tych. Prokuratura Bia³ystok-Po³udnie wsz-
czê³a postêpowanie sprawdzaj¹ce. Jak
stwierdzi³a prokurator Bo¿ena Kisz³o:
„Przeprowadzone dotychczas czynnoœci
uprawdopodobniaj¹ fakt pope³nienia prze-
stêpstwa”.

ŒWIDNICA. 28 wrzeœnia pismo „Wiadomo-
œci Œwidnickie” zamieœci³o informacjê
o aktach wandalizmu, jakich dopuœcili siê
dzia³acze Narodowego Odrodzenia Polski
wymalowuj¹c na przystankach i œcianach
znaki falangi (charakterystyczna rêka z mie-
czem – jeden z symboli faszyzuj¹cej pol-
skiej prawicy, np. przedwojennego Obozu
Narodowo-Radykalnego) wraz z adresem
strony internetowej NOP. Dwa tygodnie
póŸniej w tej samej gazecie ukaza³o siê
sprostowanie, z którego wynika, ¿e autora-
mi aktów wandalizmu nie s¹ œwidniccy na-
cjonaliœci lecz „nieznani sprawcy”. Na swo-
jej stronie internetowej aktywiœci NOP dali
buñczucznie do zrozumienia, ¿e mieli
swoj¹ zas³ugê w nag³ej zmianie zdania
przez dziennikarkê. Policja nie zaintereso-
wa³a siê ani wandalizmem, ani domniema-
nym zastraszeniem dziennikarki.

£ÓDŸ. 30 wrzeœnia ³ódzki dodatek „Gaze-
ty Wyborczej” ujawni³ treœæ rozmowy miê-
dzy rzecznikiem prasowym klubu pi³kar-
skiego £KS £ódŸ, Jaros³awem Papisem,
a kibicami tej dru¿yny na temat zbli¿aj¹-
cego siê meczu derbowego z dru¿yn¹ Wi-
dzewa £ódŸ. Na pytanie od kibiców „Ile
biletów dostanie Widzew na listopadowe
derby £odzi?” rzecznik Papis odpowie-Sympatycy Jankowskiego szarpi¹ dziennikarza Polsatu
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dzia³: „¯ydzi chcieli 3 tys., ale dam im
najwy¿ej 1700. I pod warunkiem, ¿e bêdê
mia³ na piœmie, ¿e dostaniemy tyle samo
na rewan¿. Musz¹ pod nim podpisaæ siê:
policja, my i ¯ydzi”. Papis, który podczas
spotkania z kibicami ani razu nie powie-
dzia³ o widzewiakach inaczej jak „¯ydzi”,
przedstawia siê jako rzecznik prasowy £KS
lub prokurent sekcji pi³karskiej, a w klubie
jest praktycznie cz³owiekiem nr dwa (po
Danielu Goszczyñskim, najwiêkszym
sponsorze). Podczas meczów rzuca siê
w oczy tym, ¿e nosi na szyi szalik w klu-
bowych barwach z rasistowskim has³em
„White Power” („bia³a si³a”) oraz krzy¿em
celtyckim, miêdzynarodowym symbolem
rasizmu. W polskim œrodowisku pi³karskim
znana jest sk³onnoœæ kibiców obu klubów
do antysemityzmu i do wzajemnego okre-
œlania obu dru¿yn i ich sympatyków mia-
nem „¯ydzi”, przy czym okreœlenie to nosi
znamiona najciê¿szej obelgi. Napisy „¯y-
dzew” lub „£KS jude” mo¿na zobaczyæ na
murach ca³ego miasta. Przewodnicz¹cy
³ódzkiej gminy ¿ydowskiej, Symcha Kel-
ler, proszony przez dziennikarzy o komen-
tarz stwierdzi³, ¿e „wypowiedŸ Papisa jest
zbyt g³upia i prymitywna, by j¹ komento-
waæ”.

PAŸDZIERNIK 2004

WARSZAWA. W pierwszych dniach paŸ-
dziernika Generalny Inspektor Danych
Osobowych zawiadomi³ Prokuraturê Re-
jonow¹ Warszawa-Œródmieœcie o mo¿li-
woœci pope³nienia przestêpstwa przez eu-
rodeputowanego Ligi Polskich Rodzin,
Wojciecha Wierzejskiego – by³ego mar-
sza³ka Mazowieckiego Sejmiku Samorz¹-
dowego. Chodzi o „listê gejów i lesbijek
atakuj¹cych Marsza³ka”, zawieraj¹c¹ imio-
na, nazwiska i adresy e-mailowe osób, któ-
re napisa³y do Wierzejskiego protestuj¹c
przeciwko jego wypowiedzi o organizato-
rach Parady Równoœci w stolicy („Rêki [im
– dop. red.] nie podajê ze wzglêdów hi-
gienicznych. Uœcisk d³oni mo¿e byæ form¹
przenoszenia chorób”), któr¹ Wierzejski
zamieœci³ na swojej stronie internetowej
³ami¹c w ten sposób ustawê o ochronie da-
nych osobowych. Wniosek o uchylenie
Wierzejskiemu w tej sprawie immunitetu
europos³a warszawska prokuratura zapo-
wiada³a ju¿ w sierpniu.

GDAÑSK. 3 paŸdziernika oko³o dwustu
zwolenników ks. Henryka Jankowskiego
protestowa³o po mszy w bazylice œw. Bry-
gidy przeciwko próbom usuniêcia go
z funkcji proboszcza. Pod nieobecnoœæ Jan-
kowskiego jego s³owa przekaza³ szef Ligi
Obrony Suwerennoœci, Wojciech Podjac-
ki – wczeœniej lider Zwi¹zku Bia³ego Or³a
i Polskiej Partii Narodowej (kolejnych
mutacji neofaszystowskiej partii wystêpu-
j¹cej pierwotnie pod nazw¹ Narodowy
Front Polski): „Ksi¹dz zapewnia, ¿e (…) bê-
dzie trwa³ przy polskoœci, przy naszej wie-
rze”. Jankowskiego broni³ równie¿ Bogu-
s³aw Duffek – przewodnicz¹cy Komitetu
Obrony Polskoœci, Koœcio³a i Ksiêdza Pra-
³ata Henryka Jankowskiego, który odczy-
ta³ protest skierowany do abpa Tadeusza
Goc³owskiego. Tradycyjnie ju¿ w przypad-
ku wieców zwolenników Jankowskiego
dosz³o do kolejnych erupcji obsesji anty-
semickiej.

KRAKÓW. 3 paŸdziernika podczas
derbowego meczu pierwszej ligi
pi³ki no¿nej pomiêdzy Wis³¹ Kra-
ków a Cracovi¹ Kraków czêœæ
„kibiców” dru¿yny gospodarzy
wznosi³a pod adresem kibiców
goœci antysemickie okrzyki, miê-
dzy innymi: „¯ydów pokona-
my...”, „¯ydy Hitler o was zapo-
mnia³? Cyklon B mamy dla was”,
„Won st¹d do Auschwitz-Birke-
nau” itd. Wœród flag, którymi ki-
bice wiœlaków wymachiwali
w trakcie meczu, by³a co naj-
mniej jedna z wizerunkiem krzy-
¿a celtyckiego, rasistowskiego
symbolu „bia³ej si³y”.

WARSZAWA. 13 paŸdziernika sto-
³eczna „Gazeta Wyborcza” ujaw-
ni³a fakt niewpuszczenia na te-
ren warszawskiego Parku Wod-
nego grupy niepe³nosprawnych
umys³owo z Torunia. Decyzjê
odmown¹ wyda³a prezes Aqua
Parku – Jolanta Tuchowska, rad-
na Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, cz³onkini Komisji Zdrowia
i Kultury Fizycznej w Sejmiku
Mazowieckim (sic!). Decyzji
swojej kole¿anki partyjnej broni³
szef mazowieckiego SLD, Jacek Zdrojew-
ski, który w wypowiedzi dla „Gazety”
stwierdzi³: „W ka¿dym razie nie dostrzegam
niczego nagannego w postêpowaniu pani
prezes”. Po skandalu, jaki wybuch³ po ujaw-
nieniu tego incydentu, Tuchowska uzna³a
swoj¹ decyzjê za b³¹d. Jak stwierdzi³a, ba³a
siê, ¿e bêdzie musia³a po niepe³nospraw-
nych „wy³awiaæ fekalia”.

GDAÑSK. 20 paŸdziernika by³y proboszcz
parafii œw. Brygidy pozwa³ do s¹du pisa-
rza Paw³a Huelle za naruszenie dóbr oso-
bistych. Jankowski poczu³ siê dotkniêty fe-
lietonem Huellego w „Rzeczpospolitej”,
w którym ten napisa³, i¿ „kap³an ten nie
rozumie Ewangelii i przeciwstawia siê
ostentacyjnie nauczaniu papie¿a. (…) Jest
on po prostu mutacj¹ polskiego endeka z
moczarowsk¹, komunistyczn¹ fobi¹ plucia
na obcego: ¯yda, peda³a, euroentuzjasty.
(…) Nie wiem, ile razy jeszcze w koœciele
Œwiêtej Brygidy us³yszê, ¿e ̄ ydzi zniszczy-
li nasz kraj, a Unia Europejska jest spiskiem
zawi¹zanym w celu zniszczenia Polski”.
Podczas kolejnych rozpraw dochodzi³o na
sali ze strony wyznawców pra³ata do ci¹-
g³ych wyzwisk, zazwyczaj antysemickich,
i gróŸb pod adresem Huellego. Na przy-
k³ad podczas rozprawy 26 paŸdziernika
s¹d nakaza³ usuniêcie z sali Ryszarda Œnie-
¿ka z Komitetu Obrony Polskoœci, Koœcio³a
i Ksiêdza Pra³ata Henryka Jankowskiego,
a przed rozpraw¹ 19 stycznia 2005 roku
poplecznicy pra³ata darli siê na Huelle:
„Hañba!”, „¯yd!”, „Do Izraela!” – jeden
z nich trzyma³ tablicê z has³em: „Urban
– Michnik – Huelle. Potomkowie kainowe-
go plemienia – fa³sz, intryga, zbrodnia”.
12 wrzeœnia 2005 r. S¹d Okrêgowy orzek³,
¿e pisarz przekroczy³ granice krytyki pra-
sowej i nakaza³ mu przeproszenie Jan-
kowskiego. Wyrok nie by³ prawomocny.
Pawe³ Huelle wygra³ sprawê w wy¿szej
instancji.

SANDOMIERZ. 23 paŸdziernika grupa nazi-
skinów wtargnê³a na turniej pi³ki no¿nej dla
szkó³ podstawowych pod has³em „Wykop-

my Rasizm ze Stadionów” odbywaj¹cy siê
z okazji Tygodnia Akcji – Futbol Przeciwko
Rasizmowi w Europie. Napastnicy uzbro-
jeni byli w kije i pa³ki, ale barier¹ przed
prób¹ pobicia kogokolwiek by³ widok bar-
dzo znanego w Sandomierzu mistrza kara-
te, uczestnicz¹cego w antyrasistowskich
dzia³aniach.

POZNAÑ. 25 paŸdziernika sejmik wielko-
polski podj¹³ z inicjatywy Ligi Polskich Ro-
dzin uchwa³ê o usuniêciu ze sk³adu Rady
Muzeum Zespo³u Pa³acowo-Parkowego
w Dobrzycy prof. Tadeusza Cegielskiego.
Radnym LPR i ich poplecznikom przeszka-
dza³o to, ¿e prof. Cegielski, znany histo-
ryk, pracownik Uniwersytetu Warszaw-
skiego, jest wolnomularzem, namiestni-
kiem Wielkiej Lo¿y Narodowej Polski na
Poznañ, co mia³oby w opinii elpeerowców
powodowaæ, ¿e nie mo¿e on pracowaæ
w ¿adnej instytucji publicznej. Uchwa³a
radnych zosta³a jednak na pocz¹tku listo-
pada uchylona przez wojewodê wielkopol-
skiego Andrzeja Nowakowskiego który
uzna³, i¿ sejmik naruszy³ konstytucyjn¹
zasadê równoœci obywateli wobec prawa.
W styczniu 2005 roku Wojewódzki S¹d
Administracyjny stwierdzi³, i¿ uchwa³a
sejmiku by³a bezprawna i oddali³ skargê
sejmiku na decyzjê wojewody o jej uchy-
leniu.

WARSZAWA. 27 paŸdziernika w dzienniku
„Trybuna” ukaza³ siê artyku³ opisuj¹cy in-
cydent, do jakiego dosz³o w Bia³ymstoku
we wrzeœniu 2003 z udzia³em podlaskiego
radnego Ligi Polskich Rodzin, Zenona Dzie-
dzica, który zarzuci³ cz³onkowi zarz¹du wo-
jewództwa, Karolowi Tylendzie: „Na stano-
wiskach w Podlaskim Urzêdzie Marsza³-
kowskim zatrudniacie ¯ydów. Wy wszyscy
nazywacie siê teraz Tylenda, Zamojski, Ra-
dziwi³³”.

TORUÑ. 30 paŸdziernika uznawane po-
wszechnie za partiê neofaszystowsk¹ Na-
rodowe Odrodzenie Polski zorganizowa³o
przy pomniku Miko³aja Kopernika, pod
p³aszczykiem hase³ przeciwko pedofilii, ho-
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mofobiczn¹ pikietê. Podczas jej trwania
jeden z nopowców zaatakowa³ i pobi³
dziennikarza Radia PiK, który skrytykowa³
manifestacjê. Jednym z organizatorów by³
Jaros³aw Rajchert.

LISTOPAD 2004

ŒWIÊTOCH£OWICE. Od pocz¹tku listopa-
da na terenie ca³ego miasta regularnie po-
jawiaæ siê zaczê³y w du¿ej liczbie malo-
wane farb¹ w sprayu symbole swastyk.
Swastyki, przy biernoœci s³u¿b porz¹dko-
wych, znalaz³y siê równie¿ na budynkach
szko³y podstawowej, przedszkola i spó³-
dzielni w osiedlu, na którym mieszka pre-
zydent miasta. I pozosta³y tam niezamalo-
wane przez nikogo.

£ÓDŸ. 5 listopada podczas ³ódzkiego me-
czu derbowego pomiêdzy £KS £ódŸ a Wi-
dzewem „kibice” £KS-u wywiesili transpa-
renty ze swastykami i krzy¿ami celtyckimi
(powszechnie u¿ywanym przez rasistów
symbolem „bia³ej si³y”), a w ramach pre-
zentacji pirotechnicznej u³o¿yli ogromn¹
swastykê ze œwietlnych rac. Z kolei nazi-
kibice Widzewa wywiesili transparenty
z krzy¿em celtyckim i z symbolem „rêki
z mieczem” – znakiem przedwojennych
polskich faszystów, wspó³czeœnie u¿ywa-
nym przez Narodowe Odrodzenie Polski,
partiê powszechnie uznawan¹ za neofaszy-
stowsk¹. Na jednym z widzewskich trans-
parentów widoczny by³ te¿ antysemicki na-
pis: „To s¹ Wasze korzenie – Taubwurcel,
Hirszberg, Kajman”. W trakcie meczu z obu
stron pada³y antysemickie okrzyki i przy-
œpiewki. Fakt wszechobecnej symboliki ra-
sistowskiej i antysemickiej podczas derbów
£odzi odnotowa³y gazety w wielu krajach
europejskich. Wydzia³ Dyscypliny na³o¿y³
na organizatorów tego spotkania kuriozal-
nie nisk¹ karê (5 tys. z³), z zawieszeniem
jej wykonania do koñca czerwca 2005
(sic!).

POZNAÑ. 7 listopada podczas konferencji
prasowej poœwiêconej zaplanowanemu na
20 listopada w Poznaniu Marszowi Rów-
noœci przewodnicz¹cy Rady Miasta Prze-
mys³aw Alexandrowicz, reprezentant Pra-
wa i Sprawiedliwoœci, porówna³ homosek-
sualizm do „zoofilii, pedofilii i nekrofilii”.
W reakcji na tê wypowiedŸ dzia³acze An-
tyklerylalnej Partii Postêpu „Racja” zg³osi-
li do prokuratury doniesienie o pope³nie-
niu przestêpstwa, argumentuj¹c, i¿ Alexan-
drowicz i drugi radny PiS – Jacek Tomczak
z³amali konstytucjê nawo³uj¹c do „niena-
wiœci do odmieñców”. Prokuratura odmó-
wi³a zajêcia siê spraw¹, trafi³a ona nato-
miast bezpoœrednio, bez wszczynania
œledztwa, do s¹du w wyniku kilkunastu
doniesieñ osób prywatnych z ca³ej Polski,
które wp³ynê³y do poznañskiej prokuratu-
ry w grudniu. W doniesieniach zawiada-
miaj¹cy napisali, ¿e takie wypowiedzi
mog¹ naraziæ na utratê dobrego imienia
osoby homoseksualne i spowodowaæ na
przyk³ad problemy w pracy. 20 maja S¹d
Rejonowy w Poznaniu umorzy³ sprawê,
poniewa¿ nie dopatrzy³ siê przestêpstwa
pomówienia. S¹dz¹ca sprawê asesor
Agnieszka Chleboœ powo³a³a siê na wol-
noœæ debaty publicznej i stwierdzi³a, ¿e
„porównanie homoseksualistów do pedo-
fili i zoofili nie jest obraŸliwe, gdy¿ taka
jest powszechna opinia”.

OPOLE. 9 listopada „Gazeta Wyborcza” opi-
sa³a deklaracje cz³onkowskie, które nale¿y
wype³niæ przy wstêpowaniu do Ligi Pol-
skich Rodzin. Zawieraj¹ one na przyk³ad
oœwiadczenie o narodowoœci („Oœwiad-
czam, ¿e z pochodzenia od pokoleñ je-
stem…”) oraz pytania o przodków do trze-
ciego pokolenia wstecz, z pytaniem o ich
ewentualne prawdziwe nazwiska. Szef
opolskiego LPR – Tomasz Banaszewski na
pytanie o tê deklaracjê, w oczywisty spo-
sób maj¹c¹ byæ barier¹ przed wstêpowa-
niem do partii osób o ¿ydowskich czy nie-
mieckich korzeniach, nie kry³ nawet inten-
cji: „Chcemy, by w naszych szeregach zna-
leŸli siê jedynie Polacy”.

PI£A. 9 listopada po raz kolejny nie roz-
pocz¹³ siê proces pos³a Ligi Polskich Ro-
dzin, Józefa Skowyry i jego ¿ony, oskar-
¿onych o podrobienie blisko czterech ty-
siêcy podpisów pod listami poparcia
umo¿liwiaj¹cymi Skowyrze start w wybo-
rach. Tym razem na rozprawê nie przyby³
obroñca Skowyrów, Bohdan Kopczyñski,
by³y pose³ LPR.

WARSZAWA. 10 listopada podczas meczu
rozgrywek fazy grupowej Pucharu Polski
w pi³ce no¿nej pomiêdzy Legi¹ Warsza-
wa a Œwitem Nowy Dwór po prawej stro-
nie odkrytej trybuny stadionu przy £azien-
kowskiej zawis³a flaga z symbolem styli-
zowanej swastyki i napisem „White SS
Legion”. White Legion to neonazistowska
bojówka czêœci pseudokibiców Legii. Fla-
ga ta od lat co jakiœ czas pojawia siê na
warszawskim stadionie.

£ÓDŸ. 10 listopada przed S¹dem Okrê-
gowym rozpocz¹³ siê proces neofaszy-
stów, którzy 21 wrzeœnia 2003 r. na ³ódz-
kim osiedlu D¹browa zabili 51-letniego
Tomasza N., mê¿czyznê o sk³onnoœciach
transseksualnych. Napastnicy gonili po-
szkodowanego, po czym zadali mu kilka
ciosów w twarz. Nastêpnie zaci¹gnêli go
w krzaki i kopali przez pó³ godziny, a¿
umar³. Sprawcami morderstwa okazali siê
znani ³ódzcy nazi-skini – 23-letni Dawid
R. ps. Hans, 27-letni Andrzej F. ps. Usza-
tek oraz Marcin H. 9 paŸdziernika 2003
policja aresztowa³a zabójców. Podczas
rewizji w ich domach znaleziono mate-
ria³y nazistowskie, amunicjê do broni
palnej i kije baseballowe. Prokuratura
postawi³a zarzuty jedynie dwóm pierw-
szym z zatrzymanych. Grozi³a im kara do
12 lat wiêzienia. Ostatecznie 21 grudnia
mordercy zostali skazani nieprawomoc-
nym wyrokiem na szeœæ lat oraz szeœæ lat
i dwa miesi¹ce pozbawienia wolnoœci.

TORUÑ. 11 listopada z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci Narodowe Odrodzenie Pol-
ski, partia powszechnie uznawana za
neofaszystowsk¹, zorganizowa³o prze-
marsz ulicami miasta, podczas którego
wznoszono rasistowskie, ksenofobiczne
i antysemickie has³a. Neofaszystowska
manifestacja wywo³a³a w mieœcie obu-
rzenie. Protest przeciwko dopuszczeniu
do niej z³o¿y³o na rêce prezydenta mia-
sta, Micha³a Zaleskiego, Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne „Kolektyw Auto-
nomistów”.

WROC£AW. 11 listopada pod pomnikiem
ofiar stalinizmu dosz³o do skandalicznych
zachowañ podczas prowadzonego przez
pos³a Antoniego Stryjewskiego wiecu
skrajnie prawicowego Ruchu Katolicko-
Narodowego. Policja zatrzyma³a w jego
trakcie jednego z uczestników, nazi-ski-
na, który wznosi³ rêkê w faszystowskim
salucie i wykrzykiwa³ hitlerowskie po-
zdrowienie.

ŒWIDNICA. 11 listopada przez miasto prze-
maszerowa³a  z pochodniami, flagami
i transparentami oko³o piêædziesiêciooso-
bowa grupa antysemitów z powszechnie
uznanego za neofaszystowskie Narodowe-
go Odrodzenia Polski. Manifestanci wzno-
sili ksenofobiczne has³a: „Wczoraj Mo-
skwa dziœ Bruksela wracaj Kwaœniewski do
Izraela”, „Unia Wolnoœci parti¹ koszerno-
œci”, „Kuroñ, Michnik dwaj kompani obaj
równo obrzezani”. Agresywny t³um skie-
rowa³ siê pod Pomnik Zwyciêstwa, gdzie
z³o¿y³ kwiaty i spali³ flagê Unii Europej-
skiej. Policja i Stra¿ Miejska nie interwe-
niowa³y, zarówno na ekscesy podczas ma-
nifestacji, jak i w momencie palenia flagi.
Manifestanci otrzymali od w³adz miasta
zgodê na przemarsz. Policja dopiero po
czasie zainteresowa³a siê spraw¹ spalenia
flagi Unii Europejskiej i bada³a, czy nie za-
sz³o przestêpstwo z artyku³u 137 Kodeksu
karnego. Sprawa nie znalaz³a swojego fi-
na³u w s¹dzie.

RYBNIK. 12 listopada w autobusie komuni-
kacji miejskiej trzech nazi-skinów zaatako-
wa³o kilkunastoletniego punka. Wœród na-
pastników rozpoznani zostali niejacy Izmaj-
³owicz i Mazurkiewicz, znani ze swych
neofaszystowskich pogl¹dów. Powodem
ataku nazi-skinów by³a  nienawiœæ do ludzi
o odmiennym wygl¹dzie i antyfaszystow-
skie naszywki ofiary.

POZNAÑ. 17 listopada w czasie wspólnej
konferencji prasowej M³odzi Konserwaty-
œci – m³odzie¿ówka PiS oraz zwi¹zani
z PO M³odzi Demokraci wyrazili swoje
oburzenie protestem wielkopolskiej M³o-

dzie¿y Wszechpolskiej. Jej prezes
Marcin Rostowski stwierdzi³, i¿ pol-
skich „uniwersytetów nie staæ na do-
p³aty do akademików, a zdobywaj¹
siê na gesty wobec obcokrajowców.
Nie mo¿emy siê na to zgodziæ!”.
Chodzi³o o studentów z Bia³orusi.
Szowinistyczny sens tej wypowiedzi
jest oczywisty, zw³aszcza i¿ rz¹d
polski postanowi³ po zamkniêciu
przez £ukaszenkê Europejskiego
Uniwersytetu Humanistycznego
w Miñsku pomóc jego studentom
w kontynuowaniu nauki – ale tylko
takim, którzy samodzielnie utrzy-
maj¹ siê w Polsce. Skorzysta³o z tej
mo¿liwoœci… 13 osób.Neofaszystowscy bojówkarze £KS £ódŸ
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POZNAÑ. 20 listopada podczas odbywaj¹-
cego siê w centrum miasta, w okolicy Zam-
ku, Marszu Równoœci zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”,
Lambdê-Poznañ, Zielonych 2004 i Now¹
Lewicê dosz³o do zamieszek spowodowa-
nych przez cz³onków i sympatyków M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej, Ligi Polskich Rodzin
i miejscowych bojówkarzy pi³karskich, g³ów-
nie z Lecha Poznañ, które spowodowa³y
przerwanie wolnoœciowej manifestacji.
Uczestnicy Marszu zostali najpierw obrzu-
ceni wyzwiskami, m.in.: „Obóz pracy dla les-
bijek”, „Pedalskie œmieci wara od dzieci”
i „Urz¹dzimy wam Chile”, przez pikietê
wszechpolaków i LPR, nastêpnie zaatakowa-
ni przy pomocy jajek, kamieni i petard,
a w koñcu bezpoœrednio przez ponad stu
nazi-kibiców. Do starcia nie dopuœci³a poli-
cja chroni¹ca Marsz, w którym bra³y udzia³
równie¿ matki z dzieæmi i osoby na wóz-
kach inwalidzkich. W Poznaniu d³u¿szy czas
przed 20 listopada trwa³a nagonka na orga-
nizatorów Marszu ze strony skrajnej prawi-
cy. Na meczach Lecha pojawia³y siê ulotki
werbuj¹ce bojówkarzy do „antymarszo-
wych” wyst¹pieñ sygnowane homofobicz-
nym logo u¿ywanym przez Narodowe Od-
rodzenie Polski. Po Marszu szowinistyczni
bojówkarze napadli i pobili kilku jego uczest-
ników wracaj¹cych do domu.

OPOLE. 26 listopada miejscowy dodatek
„Gazety Wyborczej” poinformowa³, i¿
uznany przez s¹d za k³amcê oœwiêcimskie-
go Dariusz Ratajczak wznowi³ wydanie
swojej ksi¹¿ki „Tematy niebezpieczne”,
w której negowa³ m.in. zabijanie ¯ydów
w komorach gazowych Auschwitz. Tym ra-
zem jednak, by zabezpieczyæ siê przed ko-
lejnym procesem, doda³ w ksi¹¿ce eufemi-
styczn¹ notkê, ¿e s¹ to pogl¹dy negacjoni-
stów. Ratajczak po swoim procesie sta³ siê
gwiazd¹ i sta³ym wspó³pracownikiem pra-
sy skrajnie prawicowej: „Najwy¿szego Cza-
su”, „Nowej Myœli Polskiej”, „Opcji na Pra-
wo”, „My, Nowe Pokolenie” oraz chica-
gowskiego miesiêcznika „Polonia”.

GDAÑSK. 28 listopada podczas mszy w ko-
œciele œw. Brygidy wyznaczony na nastêp-
cê odwo³anego Henryka Jankowskiego ks.
Krzysztof Czaja obrzucony zosta³ przez
zwolenników pra³ata obelgami. Od pew-
nego czasu otrzymywa³ on te¿ listy z po-
gró¿kami, a w przeddzieñ mszy sympatycy
Jankowskiego zniszczyli mu samochód.
Wymalowali na nim swastykê i gwiazdy
Dawida oraz napis: „¯yd i ch… to ty”.
W czasie mszy pos³anka Samoobrony, Da-
nuta Hojarska, ustawi³a przed o³tarzem kosz
z bia³o-czerwonymi kwiatami u³o¿onymi
w kszta³cie logo tej partii i napisem: „Jeste-
œmy z Tob¹, Pra³acie”. Po mszy odby³ siê
kolejny wiec zwolenników Jankowskiego.
Wywiesili oni na p³ocie obraŸliwe wobec
arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego, któ-
ry odwo³a³ pra³ata z jego dotychczasowej
funkcji, plakaty – na przyk³ad: „Bo¿e, po-
konaj biskupa masona”, wznosili te¿ pod
jego adresem zbli¿one okrzyki, m.in.: „Ar-
cybiskup – ¯yd na pasku polskojêzycznych
mediów”.

RYBNIK. 30 listopada na placu Wolnoœci kil-
kunastoletni ch³opak zosta³ zaatakowany
i pobity przez nazi-skina. Powodem agresji
by³y antyrasistowskie naszywki. Stoj¹cy
w pobli¿u miejsca zdarzenia patrol Stra¿y
Miejskiej nie podj¹³ interwencji.

GRUDZIEÑ 2004

BRUKSELA (BELGIA). 1 grudnia podczas
konferencji na temat ró¿nic zdrowotnych
pomiêdzy starymi i nowymi krajami Unii
Europejskiej wybuch³ skandal z powodu
ujawnienia listu, który polski wiceminister
zdrowia Rafa³ Ni¿ankowski wys³a³ trzy
miesi¹ce wczeœniej do Davida Byrne’a,
ówczesnego europejskiego komisarza ds.
zdrowia i ochrony konsumentów. By³a to
odpowiedŸ na dokument „Zapewniæ do-
bre zdrowie wszystkim. Refleksje na temat
nowej strategii zdrowia w Unii Europej-
skiej”. Ni¿ankowski w swoim liœcie napi-
sa³ m.in.: „Nie mo¿na ofiarowaæ dobrego
zdrowia wszystkim mieszkañcom Europy,
bo (…) niektórzy maj¹ z³e geny”. Ujaw-
niona wypowiedŸ nosz¹ca znamiona dys-
kryminacji spowodowa³a skandal równie¿
w Polsce.

KATOWICE. 10 grudnia 2004 r. 18-letni
Rafa³ L. i 15-letni X (policja nie ujawnia
jego inicja³ów) zaatakowali w pobli¿u tar-
gowiska na ul. Bocheñskiego w Katowi-
cach dwóch bezdomnych. Napastnicy naj-
pierw bili ich piêœciami, potem kijami bejs-
bolowymi. Kiedy mê¿czyŸni padli, kopali
ich po g³owach i skakali po ca³ym ciele.
Potem nieprzytomnych bezdomnych ro-
zebrali do naga, próbowali ich podpaliæ,
a w koñcu zostawili na mrozie. Skatowani
mê¿czyŸni zmarli. Katowice obieg³a wte-
dy plotka, ¿e bojówka nazi-skinów poluje
na bezdomnych. Kilka tygodni póŸniej za-
trzymani sprawcy przyznali, ¿e „czyœcili
miasto z brudów” oraz ¿e nienawidzili
bezdomnych i bili ich przy ka¿dej nada-
rzaj¹cej siê okazji. Katowicka zbrodnia
by³a kolejnym ju¿ w Polsce przypadkiem
tzw. zabójstwa z pogardy.

WARSZAWA. 16 grudnia sto³eczny dodatek
„Gazety Wyborczej” opisa³ konflikt, do ja-
kiego dosz³o w bibliotece miejskiej przy
ulicy Duracza po wyborze na stanowisko
nowego dyrektora Janiny Mas³owskiej, by-
³ej bielañskiej radnej Akcji Wyborczej „So-
lidarnoœæ”. Przeciwko decyzji zaprotesto-
wa³y 54 bibliotekarki, które w liœcie prote-
stacyjnym do wiceprezydenta Warszawy
scharakteryzowa³y Mas³owsk¹ jako wul-
garn¹ rasistkê. „Unikam jej, odk¹d zwierzy-
³a mi siê, ¿e ̄ ydów i homoseksualistów trze-
ba zagazowaæ” – powiedzia³a gazecie Be-
ata Chrz¹stowska, jedna z protestuj¹cych.
Po spotkaniu z bibliotekarkami wiceprezy-
dent Urbañski zablokowa³ nominacjê Ma-
s³owskiej i skierowa³ do prokuratury zawia-
domienie o szerzeniu przez ni¹ nienawiœci
rasowej.

RADOM. 18 grudnia podczas ostatniego
w 2004 roku meczu serii B I ligi siatkówki
mê¿czyzn pomiêdzy Jadarem Czarnymi Ra-
dom a Avi¹ Œwidnik „kibice” Jadaru dopin-
gowali swoj¹ dru¿ynê we wzorowanych na
noszonych przez cz³onków amerykañskiej
organizacji rasistowskiej Ku-Klux-Klan kap-
turach i z zapalonymi, imituj¹cymi pochod-
nie, œwiecami w d³oniach. O skandalicznej
postawie kibiców, œwiadomie nawi¹zuj¹-
cych do stylistyki rasistowskich linczów,
powiadomiony zosta³ Polski Zwi¹zek Pi³ki
Siatkowej, a redakcja internetowego porta-
lu „Strefa Siatkówki”, oburzona rasistow-
skim incydentem, wys³a³a oficjalne pismo
protestacyjne do w³adz KS Jadar Radom

oraz do firmy sponsoruj¹cej radomskich
siatkarzy z proœb¹ o zajêcie oficjalnego sta-
nowiska. Prezes Jadaru b³yskawicznie wy-
st¹pi³ z oficjalnymi przeprosinami: „Zarz¹d
Klubu Sportowego Jadar Radom informuje,
¿e nie popiera i nigdy nie bêdzie popiera³
zachowañ o treœci rasistowskiej ani ¿adnych
organizacji propaguj¹cych z³o lub przemoc.
(…) W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ prezes
i zarz¹d Klubu Kibica pragn¹ wszystkich
przeprosiæ”.

ŒWIDNICA. 22 grudnia kilkaset rodzin
mieszkaj¹cych przy ulicach Nauczyciel-
skiej, Trybunalskiej oraz w Rynku i przy Alei
Niepodleg³oœci znalaz³o w swoich skrzyn-
kach wydane przez Narodowe Odrodze-
nie Polski, partiê powszechnie uznawan¹
za neofaszystowsk¹, antysemickie ulotki
przeciwko zwrotowi mienia ¿ydowskiego.
NOP straszy³ mieszkañców ulic wizj¹
¯ydów (na ulotkach NOP pisanych przez
ma³e „¿”), którzy zabior¹ im mieszkania.
Ulotka by³a opatrzona w antysemickie ka-
rykatury oraz demagogiczne has³a typu
„Strze¿ siê ich”. Ca³a sprawa mia³a zwi¹-
zek z wnioskiem o zwrot mienia, jaki do
w³adz miasta z³o¿y³a Fundacja Ochrony
Dziedzictwa ¯ydowskiego.

G£OGÓW M£P. W nocy z 31 grudnia na
1 stycznia na osiedlu S³onecznikowym bo-
jówka nazi-kibiców Resovii Rzeszów napa-
d³a grupê bawi¹cej siê m³odzie¿y. Jeden
z m³odych ludzi, 18-letni punk, zosta³ ugo-
dzony no¿em. Powodem ataku by³a ideolo-
gicznie motywowana nienawiœæ do ludzi
o wygl¹dzie uznanym za odmienny.

ROK 2005

STYCZEÑ

RZESZÓW. 1 stycznia w czasie nocy sylwe-
strowej grupa oko³o 50 nazi-skinów i nazi-
kibiców Resovii Rzeszów bawi¹cych siê
w restauracji przy Rzeszowskim Oœrodku
Sportu i Rekreacji pobi³a dwóch mê¿czyzn,
którzy przyszli do restauracji kupiæ piwo.
Zajœcie mia³o pod³o¿e homofobiczne. Po-
bici, którzy brali udzia³ w balu maskowym
i mieli na twarzach makija¿, zostali wziêci
przez neofaszystów za gejów.

LUBLIN. 3 stycznia abp Józef ̄ yciñski og³o-
si³ dekret, w którym nie wyrazi³ zgody na
dalsze u¿ywanie przez miejscowy Klub In-
teligencji Katolickiej s³owa „katolicki”
w swojej nazwie. Arcybiskup uzna³, i¿
„(…) dzia³añ stosowanych ostatnio przez
obecny Zarz¹d KIK w Lublinie nie mo¿na
pogodziæ z zasadami etyki katolickiej”.
Chodzi tu o antysemityzm, szowinizm i po-
pulizm propagowany, zdaniem metropo-
lity, w dzia³alnoœci KIK-u kierowanego
przez cz³onka Ligi Polskich Rodzin, prof.
Ryszarda Bendera. Zaprosi³ on na przyk³ad
do Klubu jako prelegenta Dariusza Rataj-
czaka, uznanego przez s¹d za winnego
szerzenia „k³amstwa oœwiêcimskiego”.
Bender znany jest ze swych dzia³añ od lat,
m.in. z kwestionowania na antenie Radia
Maryja faktu, ¿e KL Auschwitz by³ obozem
zag³ady.

WARSZAWA. 5 stycznia „Gazeta Wyborcza”
ujawni³a fakt, i¿ poprzez internetow¹ stro-
nê wydzia³u szkoleniowego M³odzie¿y
Wszechpolskiej rozpowszechniane s¹
skrajnie antysemickie ksi¹¿ki. Nowi adep-
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ci wszechpolskiej ideologii mog¹ kupiæ za
jej poœrednictwem m.in.: „Pochodzenie
i rasa S³owian”, „O przyczynach szkodli-
woœci ¯ydów” czy „Miêdzynarodowy
¯yd” Henry’ego Forda, felietony Romana
Giertycha, przemówienia Zygmunta
Wrzodaka, a równie¿ zapoznaæ siê z twór-
czoœci¹ Wojciecha Wierzejskiego: „Musi-
my wiedzieæ kto jest naszym wrogiem (…).
Wroga poznajemy w historii: zawsze by³
nim Niemiec, (…), masoneria, sprzysiê¿o-
ne z nim prawie zawsze niewdziêczne
¿ydostwo i rodzimi sprzedawczycy”. Zgod-
noœæ pogl¹dów upowszechnianych t¹
drog¹ ze swoimi w³asnymi potwierdzili
„Gazecie” Rados³aw Parda i Grzegorz Sie-
latycki. Ten ostatni zosta³ po wybuch³ym
skandalu koz³em ofiarnym. Za udzielon¹
wypowiedŸ w³adze Ligi Polskich Rodzin
zawiesi³y go w funkcji lidera gdañskiej Ligi.
Na tydzieñ...

KIELCE. 6 stycznia Prokuratura Rejonowa
Kielce-Wschód poda³a do publicznej wia-
domoœci o zakoñczeniu œledztwa w spra-
wie antysemickich napisów niesionych na
transparentach w trakcie oficjalnych obcho-
dów Dnia Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 listo-
pada 2004. Œledztwo w sprawie nawo³ywa-
nia do waœni narodowych dotyczy³o g³ów-
nie has³a na banerze sygnowanym przez
Polsk¹ Partiê Pracy: „Wyzwólmy Polskê od
eurozdrajców, ̄ ydów, masonów i rz¹dowej
mafii”. Mariusz Olszewski, wiceprzewod-
nicz¹cy PPP, stwierdzi³ i¿: „¯aden z mê¿-
czyzn, którzy nieœli transparenty, nie jest
cz³onkiem naszej partii”. Olszewski, by³
przez d³u¿szy czas bliskim wspó³pracow-
nikiem Jana £opuszañskiego, a potem zwo-
lennikiem aliansu z Narodowym Odrodze-
niem Polski.

CZARNA BIA£OSTOCKA. 8 stycznia odby³
siê w tej miejscowoœci, w „ZajeŸdzie Le-
œnym” nale¿¹cym do firmy Jard z Bia³ego-
stoku, zlot oko³o dwustu neonazistów
z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech i Pol-
ski. By³a to „impreza” przy faszystowskiej
muzyce, pe³na hitlerowskich salutów i pio-
senek o mordowaniu ¯ydów. Organizato-
rami zlotu byli cz³onkowie polskich filii miê-
dzynarodowej organizacji neonazistowskiej
Blood & Honour oraz powsta³ej w Anglii
neohitlerowskiej organizacji terrorystycznej
Combat 18 (cyfry „1” i „8” oznaczaj¹
w neofaszystowskiej symbolice Adolf Hi-
tler – od pierwszej i ósmej pozycji, jak¹ li-
tery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Bia³o-
stocka delegatura Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego podjê³a czynnoœci spraw-
dzaj¹ce w tej sprawie.

OŒWIÊCIM. 13 stycznia po ukazaniu siê 14
numeru „NIGDY WIÊCEJ”, ujawniaj¹cego
rasistowskie napisy i rysunki znajduj¹ce siê
na terenie by³ego obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau, wiceminister
spraw wewnêtrznych i administracji – Ta-
deusz Matusiak oficjalnie wyst¹pi³ do
Wojewody Ma³opolskiego oraz Ministra
Kultury o: „podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu likwidacjê wskazanych treœci antyse-
mickich i rasistowskich”. Polecenie mini-
stra zosta³o w ci¹gu kilku dni wykonane
(oby tak zawsze!).

SZCZECIN. W nocy z 14 na 15 stycznia
w poci¹gu relacji Szczecin – Terespol
podró¿owa³o do Warszawy na zjazd kra-
jowy partii kilkunastu delegatów Ligi Pol-
skich Rodzin. Dwaj z nich, Adam Machaj

– sekretarz zarz¹du szczeciñ-
skiego LPR i asystent eurodepu-
towanego Ligi Sylwestra Chru-
szcza oraz £ukasz Siemaszko
– radny sejmiku województwa
zachodniopomorskiego, skan-
dowali w trakcie jazdy „Heil Hi-
tler”, krzyczeli, ¿e Hitler mia³
racjê „robi¹c z ¯ydami porz¹-
dek” i œpiewali „Czarnych po-
wiesimy, Œwiatowida postawi-
my”; szczeciñska M³odzie¿
Wszechpolska, której czo³owy-
mi postaciami byli obaj, wspó³-
pracowa³a swego czasu ze
skrajnie prawicowym i neopo-
gañskim Stowarzyszeniem na
rzecz Tradycji i Kultury „Ni-
klot”. Jeden z elpeerowców
zwymyœla³ tak¿e pracownicê
Warsu: „Ty ¿ydowska k…” .
Zdarzeniem zajê³a siê Prokura-
tura Okrêgowa w Szczecinie.
„Za propagowanie takich treœci
grozi nawet do dwóch lat wiê-
zienia” – stwierdzi³a prowadz¹-
ca sprawê prokurator Ma³gorza-
ta Wojciechowicz. 15 maja pro-
kuratura postawi³a Machajowi
zarzut „pochwalania zbrodni
hitlerowskich”.

GDAÑSK. 19 stycznia odby³a siê kolejna roz-
prawa drugiego procesu artystki Doroty Nie-
znalskiej, autorki kontrowersyjnej instala-
cji pod tytu³em „Pasja”. Podczas pierwsze-
go procesu sta³a siê ona celem ataków i po-
gró¿ek ze strony skrajnej prawicy: pos³ów
Ligi Polskich Rodzin – Gertrudy Szumskiej
i Roberta Str¹ka oraz trójmiejskiej M³odzie-
¿y Wszechpolskiej i jej szefa, Grzegorza
Sielatyckiego, który pisa³ w portalu inter-
netowym trojmiasto.pl: „Rozpieprzymy
ka¿d¹ podobn¹ wystawê w Trójmieœcie,
a ka¿dego artystê powiesimy”. Gdañski s¹d
skaza³ Nieznalsk¹ w 2004 roku na szeœæ
miesiêcy prac spo³ecznych, natomiast w
kwietniu 2004 r. S¹d Okrêgowy uchyli³
wyrok s¹du ni¿szej instancji i nakaza³ po-
nowne rozpatrzenie sprawy. Pod s¹dem
dosz³o ponownie do antysemickich incy-
dentów, sprokurowanych przez wrogów
artystki.

WARSZAWA. 25 stycznia „nieznany spraw-
ca” zniszczy³ drzwi ambasady Nigerii przy
ulicy Chodziñskiej. Policja podjê³a czynno-
œci sprawdzaj¹ce, czy nie by³o to wyst¹pie-
nie z pobudek rasistowskich.

WROC£AW. 26 stycznia w dzielnicy G¹dów
pojawi³y siê dziesi¹tki malowanych za po-
moc¹ szablonu i farby w sprayu wulgar-
nych symboli homofobicznej kampanii
Narodowego Odrodzenia Polski (partii po-
wszechnie uznawanej za neofaszystowsk¹)
i napisów: „Zakaz peda³owania”. Nieda-
j¹ce siê zmyæ symbole trwale zdewasto-
wa³y dziesi¹tki elewacji. Na wniosek ich
w³aœcicieli policja wszczê³a postêpowanie
dochodzeniowe, natomiast regionalny
przedstawiciel NOP, Marek Wojciechow-
ski, stwierdzi³: „Ta akcja we Wroc³awiu
z pewnoœci¹ nie jest dzie³em naszych
cz³onków”.

WROC£AW. 29 stycznia niezale¿ny portal
informacyjny poprostu.pl ujawni³, i¿ M³o-
dzie¿ Wszechpolska wprowadzi³a w Ÿró-
dle strony internetowej swojego oddzia³u
podlaskiego nastêpuj¹ce s³owa klucze:

„swastyka, krzy¿ celtycki, narodowy socja-
lizm, skinheads, sieg heil falanga, 88, 14”.
Dwa ostatnie skróty w neofaszystowskim
kodzie oznaczaj¹: „88” to „zaszyfrowany”
hitlerowski salut „Heil Hitler” – od ósmej
pozycji litery „h” w alfabecie, a „14” to nie-
s³awnych „14 s³ów” – slogan zachodnich
neonazistów. S³owa kluczowe umieszcza-
ne s¹ w Ÿródle strony przez jego autora po
to, aby wyszukiwarki wiedzia³y, ¿e strona
zawiera zbli¿on¹ z nimi zawartoœæ, czyli
po wpisaniu w wyszukiwarce s³ów „swa-
styka” czy „narodowy socjalizm” uzyskiwa-
³o siê automatycznie po³¹czenie ze stron¹
podlaskich wszechpolaków.

LUTY 2005

WROC£AW. Na pocz¹tku lutego trafi³y do
miejscowych ksiêgarni pierwsze egzem-
plarze „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, po-
nownie wydanego w Polsce, tym razem
przez wroc³awsk¹ firmê XXL. Jej w³aœci-
ciel, Marek Skwierkowski, stara³ siê stwo-
rzyæ pozór publikacji „Ÿród³a historyczne-
go”. Wydanie zainicjowa³ profesor Uni-
wersytetu Wroc³awskiego Bogdan Michal-
ski, który w napisanym przez siebie wstê-
pie zestawi³ „Mein Kampf” z... „Talmu-
dem”. Postêpowania przeciwko wydawcy
politycznego manifestu Hitlera oraz nie-
którym jego sprzedawcom podjê³a proku-
ratura, m.in. w Krakowie, Olsztynie i Wro-
c³awiu. W tym ostatnim przeciwko wydaw-
cy wszczêto na pocz¹tku maja 2005 r. po-
stêpowanie karne zarzucaj¹c mu propago-
wanie faszyzmu i nawo³ywanie do waœni
na tle ró¿nic etnicznych. Dodatkowo rz¹d
Bawarii i prokuratura we Wroc³awiu
w odrêbnym postêpowaniu za¿¹da³y od
wydawcy wycofania „Mein Kampf” z ksiê-
garni oraz zakazu jego druku i rozpo-
wszechniania. Rz¹d Bawarii jest w³aœcicie-
lem praw autorskich „Mein Kampf” na pod-
stawie wyroku s¹du w Monachium z 1948
roku o konfiskacie maj¹tku Hitlera.
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29 wrzeœnia dosz³o w tej sprawie do ugo-
dy przed S¹dem Okrêgowym. Skwierkow-
ski zobowi¹za³ siê do wycofania ksi¹¿ek
ze sprzeda¿y, wykupienia ich z ksiêgarni
oraz hurtowni i zniszczenia. W sprawie
o naruszenie praw autorskich postêpowa-
nie przeciwko Wydawnictwu XXL prowa-
dzi³a równie¿ prokuratura szczeciñska.

KRAKÓW. 1 lutego „Gazeta Wyborcza”
ujawni³a aferê z udzia³em dwóch krakow-
skich radnych Ligi Polskich Rodzin, hono-
rowych prezesów M³odzie¿y Wszechpol-
skiej – Macieja Twaroga i Tomasza Po³et-
ka. Kierowali oni spó³kami utworzonymi
przez pos³a Ligi, Witolda Hatkê, badanymi
od kilku lat przez prokuraturê. Obiektem
zainteresowania prokuratury by³o bankruc-
two tych firm. Prokuratura postawi³a Po³et-
kowi zarzuty karnoskarbowe. Sprawa ta jest
czêœci¹ dochodzenia przeciwko Hatce. Pro-
kuratura w Kaliszu zamierza oskar¿yæ go
o wyprowadzenie z Wielkopolskiego Ban-
ku Rolniczego 2,6 miliona z³otych. Pos³o-
wi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wol-
noœci; czêœæ informatorów prokuratury su-
gerowa³a, ¿e gotówka zosta³a przeznaczo-
na na finansowanie kampanii wyborczej
LPR w 2001 roku. Jednak Sejm nie zgodzi³
siê na odebranie Hatce immunitetu. Cz³on-
kiem Rady Nadzorczej Banku by³ Roman
Giertych.

KRAKÓW. 7 lutego cz³onek Unii Wolno-
œci, Jan Hoffman, z³o¿y³ w krakowskiej
prokuraturze adresowany do Prokuratury
Rejonowej dla Warszawy-Œródmieœcie
wniosek o delegalizacjê M³odzie¿y
Wszechpolskiej. Hoffman powo³a³ siê na
konstytucyjny zakaz dzia³ania organiza-
cji faszystowskich i rasistowskich (art. 13),
prawo o stowarzyszeniach i kodeks kar-
ny, a do wniosku do³¹czy³ listê sprzecz-
nych z prawem dzia³añ MW z dwóch
ostatnich lat. Jego gest popar³o 12 lutego
2005 r. na happeningu w pasa¿u Schille-
ra M³ode Centrum, m³odzie¿ówka Unii
Wolnoœci, w konsekwencji czego dwie
godziny póŸniej na drzwiach siedziby MC
pojawi³y siê swastyka, gwiazda Dawida
oraz has³a: „Chcia³em dobrze – Hitler”
i „¯ydzi do domu”. Obiektem rasistow-
skich wyzwisk i gróŸb sta³ siê równie¿ sam
Hoffman, którego wkrótce po z³o¿eniu
wniosku zala³y zawieraj¹ce je sms-y, a 27
lutego „nieznani sprawcy” wybili kamie-
niem szybê w jego mieszkaniu. Warszaw-
ska prokuratura umorzy³a œledztwo.

WARSZAWA. 12 lutego w okolicach klubu
„Harlem” grupa mê¿czyzn obrzuci³a rasi-
stowskimi obelgami, a nastêpnie zaatako-
wa³a i pobi³a 18-letniego Ismaela – Soma-
lijczyka, który wraca³ ze znajomym, rów-
nie¿ Somalijczykiem, z dyskoteki. W wyni-
ku pobicia ch³opak dozna³ z³amania koœci
oczodo³u, krwiaka œródczaszkowego i stra-
ci³ przytomnoœæ. Jego znajomy, któremu
uda³o siê uciec, zaalarmowa³ przeje¿d¿a-
j¹cy w pobli¿u radiowóz Stra¿y Miejskiej,
na widok którego bojówkarze zbiegli. Poli-
cja przes³ucha³a mê¿czyznê, który trafi³ do
Szpitala Wolskiego, ale sprawców jego po-
bicia nie uda³o siê ustaliæ.

LUBLIN. 18 lutego „Dziennik Wschodni” po-
informowa³ o sygnowanych przez Narodo-
we Odrodzenie Polski plakatach wymierzo-
nych w arcybiskupa Józefa ̄ yciñskiego, któ-
re pojawi³y siê w kilku punktach miasta.
NOP-owi, powszechnie uznawanemu za

organizacjê neofaszystowsk¹, nie podoba³
siê list arcybiskupa, w którym zezwala on
na podawanie komunii do rêki (formy za-
akceptowanej w Koœciele katolickim przez
Jana Paw³a II) przebywaj¹cym na terenie
lubelskiej diecezji obcokrajowcom.

BI£GORAJ. 23 lutego miejscowa Rada Mia-
sta g³osami prawicowych radnych nie do-
puœci³a do nadania jednej z ulic imienia Isa-
aca Bashevisa Singera. Propozycja uczynie-
nia z noblisty patrona ulicy cieszy³a siê po-
parciem jej mieszkañców i burmistrza, ale
natrafi³a na gwa³towny opór bi³gorajskiej
M³odzie¿y Wszechpolskiej i Ligi Polskich
Rodzin oraz Rejonowego Komitetu Obywa-
telskiego Ziemi Bi³gorajskiej. W wydanej
wspólnie ulotce protestacyjnej organizacje
te stwierdzi³y: „Miejmy jednak œwiadomoœæ
zagro¿eñ i niesprawiedliwoœci, jakie p³yn¹
od zaborczych ¿ydowskich i antypolskich
si³ w Unii Europejskiej pragn¹cych opano-
waæ œwiat i nasz¹ Polskê”.

GDAÑSK. 23 lutego do gdañskiego s¹du
wp³yn¹³ pozew cywilny, który przeciwko
Lechowi Wa³êsie skierowa³ Kazimierz Œwi-
toñ, fanatyczny antysemita, autor nies³aw-
nej blokady oœwiêcimskiego ¿wirowiska
w 2000 roku, aktualnie dzia³acz Polskiej
Partii Narodowej Leszka Bubla. Œwitoñ po-
czu³ siê ura¿ony sformu³owaniem „psychole
od Rydzyka”, jakiego u¿y³ by³y prezydent
wobec autorów i uczestników siej¹cych nie-
nawiœæ audycji na antenie Radia Maryja
i Telewizji Trwam. W jednym z takich pro-
gramów okreœlono Lecha Wa³êsê jako by-
³ego agenta S³u¿by Bezpieczeñstwa. Drugi
zbiorowy pozew skierowa³a przeciwko nie-
mu grupa 91 s³uchaczy radia. Wnioskodaw-
cy w obu przypadkach ¿¹dali przeprosin,
a Œwitoñ dodatkowo 100 tysiêcy z³otych na
rzecz Radia Maryja. Jest to kolejna akcja
nêkania pozwami s¹dowymi niechêtnych
skrajnej prawicy ludzi.

KRAKÓW. 24 lutego w dodatku „Gazety Wy-
borczej” ukaza³ siê artyku³ ujawniaj¹cy, i¿
w sklepie z pami¹tkami klubu Wis³a Kra-
ków – „Wiœlacki Œwiat” mo¿na by³o kupiæ
rasistowskie naklejki, na których znajdowa-
³y siê: przekreœlona gwiazda Dawida, po-
staæ w bia³ym kapturze Ku Klux Klanu z ka-
rabinem w rêku i napis „White Power” („bia-
³a si³a”). Jak ustalono, partiê naklejek, wœród
których by³ ów rasistowski wzór, dostarczo-
no do sklepiku pod koniec 2004 roku.
Rzecznik Tele-Foniki, g³ównego sponsora
klubu, nie mia³ w¹tpliwoœci, i¿: „Przyjêcie
naklejki White Star Power do sprzeda¿y sta-
nowi³o powa¿ne naruszenie obowi¹zków
przez pracownika odpowiedzialnego za
dzia³alnoœæ sklepu. Po wyjaœnieniu szcze-
gó³ów wobec osoby odpowiedzialnej zo-
stan¹ wyci¹gniête surowe konsekwencje
dyscyplinarne”. Natomiast inny, pragn¹cy
zachowaæ anonimowoœæ dzia³acz Wis³y
bagatelizowa³ ca³e zdarzenie ¿artuj¹c, ¿e
„gdyby by³ z³oœliwy, to wmawia³by nam (tj.
dziennikarzom „Gazety Wyborczej” – dop.
red.), ¿e postaæ w bia³ym kapturze to nie
dzia³acz Ku-Klux-Klanu, ale... przykryty
œniegiem Œwiêty Miko³aj”.

MARZEC 2005

KIELCE. 2 marca Instytut Pamiêci Naro-
dowej umorzy³ prowadzone przez 13 lat
œledztwo w sprawie kieleckiego pogromu
¯ydów w 1946 roku. „Nie uda³o nam siê

ustaliæ sprawców. Nie znalaz³y siê takie
dowody, które potwierdza³yby, ¿e pogrom
by³ prowokacj¹” – powiedzia³ Krzysztof
Falkiewicz, prokurator IPN w Kielcach.
4 lipca 1946 roku w Kielcach zginê³y 43
osoby, a 40 zosta³o rannych. Przyczyn¹
masakry, która rozpoczê³a siê w zamiesz-
kanej przez ¯ydów kamienicy przy ulicy
Silnicznej, sta³a siê plotka o uwiêzieniu
przez nich chrzeœcijañskiego ch³opca
i dokonaniu na nim mordu rytualnego. Na
kieleckich ̄ ydów rzuci³ siê wówczas t³um
ich polskich wspó³mieszkañców, którego
nie potrafi³y ujarzmiæ ani milicja, ani
wojsko.

WARSZAWA. 7 marca Prokuratura Okrêgo-
wa podjê³a œledztwo w sprawie kulis po-
wstania w 2001 roku Ligi Polskich Rodzin,
która formalnie powsta³a poprzez zmianê
nazwy wczeœniej istniej¹cej partii – Stron-
nictwa Narodowo-Demokratycznego. Jed-
nak jego ówczesny dzia³acz, S³awomir
Rozwadowski, twierdzi³ w zawiadomieniu
o przestêpstwie, które z³o¿y³ w grudniu
2004 roku, ¿e by³o to fa³szerstwo, gdy¿
przekszta³cenie nast¹piæ mia³o na podsta-
wie nigdy nie podjêtych uchwa³. Rozwa-
dowski, wczeœniej dzia³acz Zjednoczenia
Chrzeœcijañsko-Narodowego i Stronnic-
twa Narodowego „Ojczyzna”, przyzna³,
i¿ sprawê swego doniesienia na temat po-
wstania partii Romana Giertycha konsul-
towa³ z jego politycznym rywalem – An-
tonim Macierewiczem, liderem Ruchu Ka-
tolicko-Narodowego. Warszawski s¹d zaj-
mowa³ siê domniemanym fa³szerstwem
w tej kwestii na podstawie skargi grupy
dzia³aczy SND, ale w 2003 roku umorzy³
j¹ po wycofaniu skargi.

GDAÑSK. 8 marca bojówka oko³o piêædzie-
siêciu nazi-skinów, nazi-kibiców Lechii
Gdañsk i sympatyków M³odzie¿y Wszech-
polskiej zaatakowa³a „manifê” z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia Kobiet zorganizo-
wan¹ przez organizacje kobiece, Uniê Le-
wicy, Zielonych 2004 i Kampaniê Przeciw
Homofobii. Dzia³ania przeciwników mani-
festacji koordynowa³ Grzegorz Sielatycki,
gdañski radny Ligi Polskich Rodzin. Bojów-
karze obrzucili uczestników „manify”, prze-
wa¿nie kobiety, bry³ami lodu, zmarzniête-
go œniegu i kamieniami. Skandowali przy
tym: „Lesbijki do gazu” i „Jeb… policjê”.
Jeden z nich przedar³ siê przez kordon po-
licji ochraniaj¹cy demonstracjê i uderzy³
jedn¹ z uczestnicz¹cych w niej kobiet
w twarz. Kilku najbardziej agresywnych bo-
jówkarzy zosta³o zatrzymanych przez poli-
cjê. Po manifestacji skrajnie prawicowi bo-
jówkarze napadli i pobili dzia³acza Zielo-
nych 2004. M³odzie¿ Wszechpolska pró-
bowa³a tak¿e zak³óciæ pokrewne „manify”
w £odzi i dwa dni wczeœniej w Warszawie.
W stolicy bojówka oko³o dziesiêciu nazi-
skinów napad³a w parku Kasprowicza piêæ
osób, w tym dwie kobiety, które od³¹czy³y
siê od manifestacji. W wyniku pobicia dwie
osoby dozna³y obra¿eñ, m.in. wstrz¹su
mózgu. Policjanci ochraniaj¹cy sto³eczn¹
manifestacjê z³apali trzech bojówkarzy pod-
czas ucieczki. Stanêli oni przed s¹dem. S¹
to: Maciej G., Marek L. i Pawe³ W. Oskar-
¿eni przyznali siê do winy i jednoznacznie
ideologicznych motywów swoich czynów.
Wyjaœnili, ¿e zaatakowali, bo spotkane oso-
by „obnosi³y siê ze swoim homoseksuali-
zmem”.
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KATOWICE. 9 marca podczas pikiety pod sie-
dzib¹ zarz¹du hinduskiego koncernu hut-
niczego Mittal Steel Poland, zorganizowa-
nej przez NSZZ „Solidarnoœæ” i NSZZ „So-
lidarnoœæ ‘80”, protestuj¹cej przeciwko nie-
realizowaniu przez koncern zapisów umo-
wy prywatyzacyjnej Huty Czêstochowa,
pojawi³y siê równie¿ na transparentach ha-
s³a szowinistyczne, m.in.: „Bo¿e chroñ huty
przed hindusk¹ zaraz¹” oraz zbli¿onej tre-
œci okrzyki.

MONACHIUM (NIEMCY). 9 marca nie-
miecki dziennik „Süddeutsche Zeitung”
w artykule na temat trwaj¹cego od listo-
pada procesu cz³onków neonazistow-
skiej organizacji Zwi¹zek Kole¿eñski Po-
³udnie, którzy planowali zamach bom-
bowy na prezydenta RFN Johannesa
Raua, ujawni³, ¿e w trotyl przeznaczony
na wyprodukowanie ³adunku wybucho-
wego niedoszli terroryœci zaopatrzyli siê
u swoich kamratów z Polski. Zamach pla-
nowany by³ podczas uroczystoœci wmu-
rowania kamienia wêgielnego pod budo-
wê ¿ydowskiego centrum religijno-kul-
turalnego 9 listopada 2003 r. w Mona-
chium.

POZNAÑ. 9 marca w trakcie posiedzenia ko-
misji rolnictwa sejmiku wielkopolskiego
radny Samoobrony Tadeusz Dêbicki prote-
stowa³ przeciwko uczestnictwu marsza³ka
sejmiku w spotkaniu z przedstawicielami
niemieckiego landu Hesja, a nastêpnie
stwierdzi³, ¿e: „S¹ dwa rodzaje ¯ydów.
Dobry ¯yd to martwy ¯yd”. Dêbicki jest
szefem poznañskiej Samoobrony i zaufa-
nym wspó³pracownikiem Andrzeja Leppe-
ra. W wyniku wyborów parlamentarnych
przeprowadzonych 25 wrzeœnia 2005 roku
zosta³ pos³em RP.

KRAKÓW. 12 marca podczas meczu pierw-
szej kolejki rewan¿owej ekstraklasy pi³kar-
skiej pomiêdzy Wis³¹ Kraków a GKS Kato-
wice na trybunach pojawi³y siê transparen-
ty z antysemickimi has³ami. Jedno: „Na
Cracovii przygarniêci to Metala konfiden-
ci” (z wpisan¹ w literê „o” gwiazd¹ Dawi-
da), wymierzone zosta³o w kibiców kon-
kurencyjnej Cracovii. Natomiast drugie:
„RoMan to ¿ydowski konfident”, dotyczy-
³o Rafa³a Romanowskiego, dziennikarza
„Gazety Wyborczej”, autora teksów opi-
suj¹cych skandale z rasistowskimi naklej-
kami dostêpnymi w klubowym sklepiku
Wis³y oraz z tekstami antysemickich przy-
œpiewek publikowanych na oficjalnej stro-
nie internetowej Wis³y. Transparenty nie
znik³y ani po apelach spikera, ani po in-
terwencji ochroniarzy. Zdjêto je dopiero
po 26 minucie, gdy obserwator PZPN Ro-
man Walczak nakaza³ przerwanie meczu,
a mediacje z kibicami podjêli wiceprezes
Wis³y Andrzej Pawelec i obroñca Marcin
Baszczyñski.

GI¯YCKO. 13 marca pod budynkiem przy
ulicy Olszyñskiej 13 (w latach 1980-81 sie-
dziba mazurskiej „Solidarnoœci”) kilkudzie-
siêcioosobowa grupa cz³onków M³odzie¿y
Wszechpolskiej, Ligi Polskich Rodzin Po-
wiat Mr¹gowo i s³uchaczy Radia Maryja ob-
rzuci³a wyzwiskami i grudami zmarzniête-
go œniegu i lodu Lecha Wa³êsê, który przy-
by³ ods³oniæ w tym miejscu tablicê z okazji
25-lecia „Solidarnoœci”. Wszechpolacy
skandowali tak¿e pod adresem Wa³êsy:
„Agent Bolek” i „Wa³êsa – persona non grata
na Mazurach”.

BUDZISZYN (NIEMCY). W nocy z 17 na
18 marca „nieznani sprawcy” zdemolowali
biuro poselskie eurodeputowanego… Ligi
Polskich Rodzin – Sylwestra Chruszcza.
Chruszcz otworzy³ biuro w niemieckim Bu-
dziszynie, by w Parlamencie Europejskim
byæ reprezentantem s³owiañskich Serbo³u-
¿yczan, dyskryminowanych, jego zda-
niem, przez pañstwo niemieckie. Prawdo-
podobnie sprawcami najœcia byli neona-
ziœci z NPD. Kilka dni wczeœniej zamalo-
wali oni wiele publicznych napisów i szyl-
dów w jêzyku serbo³u¿yckim, a obok nich
wymalowali swastyki. Odk¹d Chruszcz
zacz¹³ wykorzystywaæ kwestiê serbo³u-
¿yck¹, sytuacja na tym tle narodowym
w Budziszynie zaczê³a siê wyraŸnie za-
ostrzaæ.

TORUÑ. 22 marca podczas swojej wizyty
w tym mieœcie minister sprawiedliwoœci
Andrzej Kalwas zapowiedzia³ wyst¹pienie
o ekstradycjê z Urugwaju znanego ze skraj-
nie antysemickich pogl¹dów Jana Kobylañ-
skiego, sponsora Radia Maryja, medialne-
go koncernu o. Tadeusza Rydzyka oraz An-
drzeja Leppera. Kobylañski jest podejrza-
ny o to, ¿e w czasie II wojny œwiatowej
wyda³ gestapo co najmniej jedn¹ rodzinê
¿ydowsk¹ oraz o szanta¿owanie innych
osób narodowoœci ¿ydowskiej. Przeciwko
Kobylañskiemu w latach 1947-54 by³o ju¿
prowadzone dochodzenie w tej sprawie.
Œledztwo zosta³o zamkniête, gdy znalaz³
siê on na Zachodzie. Dokumenty z docho-
dzenia zaginê³y jakiœ czas potem. W 1953
roku w³adze Austrii ostrzega³y przed Ko-
bylañskim, jako domniemanym prowoka-
torem i sowieckim agentem, rz¹d Paragwa-
ju, do którego zamierza³ siê on udaæ. Na-
tomiast w 2001 roku Kobylañski z powo-
du swojej wojennej przesz³oœci mia³ pro-
blemy z wjazdem do USA, do którego za-
prosi³ go inny polonijny antysemita
– Edward Moskal, prezes Kongresu Polo-
nii Amerykañskiej. Mimo ¿e pogl¹dy Ko-
bylañskiego by³y doskonale znane od lat
(„¯yd zawsze bêdzie nienawidzi³ Polaków
i innych narodów. Ma to wpisane w swoj¹
religiê i parszywe geny”), równie¿ od lat
stale przyjmowa³ u siebie wizyty promi-
nentnych polskich polityków. W ostatnim
czasie jego goœæmi bywali na przyk³ad: wi-
cemarsza³ek Senatu Jolanta Danielak z So-
juszu Lewicy Demokratycznej, Zdzis³aw
Podkañski z Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego oraz wielokrotnie o. Rydzyk i An-
drzej Lepper.

WARSZAWA. 31 marca Prokuratura Apela-
cyjna poinformowa³a Stowarzyszenie „NI-
GDY WIÊCEJ” o przekazaniu do Prokura-
tury Okrêgowej w celu rozpoznania jako
zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa
z artyku³u 256 kk (propagowanie rasizmu)
komunikatu „NW”, informuj¹cego o rozpo-
wszechnianiu przez ogólnopolsk¹ sieæ
„Ruch” SA wydawnictw o charakterze an-
tysemickim i rasistowskim.

KWIECIEÑ 2005

POZNAÑ. 9 kwietnia tygodnik „Polityka” do-
niós³ o pozwie do s¹du, który przeciwko
Romanowi Giertychowi, liderowi Ligi Pol-
skich Rodzin, z³o¿y³ jego by³y kolega
– Hubert Piotrowski, e³cki dzia³acz M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej. Oskar¿a on Gier-
tycha o naruszenie dóbr osobistych w ob-

sesyjnie spiskowej powieœci political fiction
„Za b³êkitn¹ kurtyn¹. Polski wywiad na tro-
pie masonów” wydan¹ w roku 1996 przez
Oficynê Wydawnicz¹ „Fulmen-Poland”.
Wedle pog³osek, pod pseudonimem Roman
Berkowski ukrywa siê sam Giertych.

STALOWA WOLA. 11 kwietnia S¹d Rejono-
wy skaza³ mieszkañca pobliskiej miejsco-
woœci za zniewa¿enie na tle rasowym oby-
watela Gwinei na karê grzywny. Zdarzenie
mia³o miejsce kilka miesiêcy wczeœniej
przed sklepem przy ulicy Okulickiego. M³o-
de ma³¿eñstwo – Gwinejczyk o¿eni³ siê
z rodowit¹sStalowowolank¹ – udaj¹ce siê
wraz z dzieæmi na zakupy zosta³o zacze-
pione przez kilku m³odych mê¿czyzn. Ob-
rzucili oni Gwinejczyka wyzwiskami: „czar-
nuch”, „ma³pa”, „bambus”, „asfalt” i wul-
garyzmami w rodzaju: „sp…j do Afryki”.
Kobieta wezwa³a policjê, której uda³o siê
schwytaæ jednego rasistê – reszta zbieg³a
– i doprowadziæ go przed wymiar sprawie-
dliwoœci. S¹d uzna³ go za winnego i skaza³
na 800 z³otych grzywny. Wyrok jest pra-
womocny.

£ÓDŸ. 14 marca „Magazyn Sportowy”, ko-
lorowy dodatek „Przegl¹du Sportowego”,
katowickiego „Sportu” i krakowskiego
„Tempa”, opisa³ ciê¿kie pobicie Anthone-
go Egwuatu z Nigerii, przyjaciela Kalu Uche
– pi³karza Wis³y Kraków. Egwuatu, dokto-
rant medycyny, zosta³ zaczepiony w okoli-
cy swojego ³ódzkiego mieszkania i, po se-
rii rasistowskich wyzwisk, uderzony przez
nieznajomego mê¿czyznê. Gdy próbowa³
siê najpierw broniæ, a potem uciec, dopa-
d³o go i skatowa³o piêciu kompanów pro-
wodyra. W wyniku pobicia mê¿czyzna mia³
powa¿ne problemy z okiem.

AHLBECK – ŒWINOUJŒCIE. 16 kwietnia na
niemiecko-polskim przejœciu granicznym
odby³a siê manifestacja niemieckich neo-
nazistów. Protestowali oni przeciwko
„skrzywdzeniu narodu niemieckiego pod-
czas II wojny œwiatowej i wypêdzeniu”.
Manifestanci, przewa¿nie cz³onkowie neo-
faszystowskiej partii NPD, która wspó³pra-
cuje z Narodowym Odrodzeniem Polski,
nieœli transparent z napisem: „1945 – 2005.
60 lat k³amstwa o wyzwoleniu. Wyœmiej
k³amstwa zwyciêzców i dochodŸ prawdy
w zaufaniu do w³asnego narodu”.

GDAÑSK. 16 kwietnia po meczu III ligi pi³ki
no¿nej Lechia Gdañsk – Warta Poznañ sied-
miu wracaj¹cych z niego nazi-kibiców za-
atakowa³o kilku nastolatków, których wy-
gl¹d wyda³ im siê odstaj¹cy od faszystow-
skich standardów polskoœci. Jeden z zaata-
kowanych zosta³ kilkakrotnie dotkliwie ude-
rzony w g³owê, ale szczêœliwie uda³o im
siê uciec wskakuj¹c do przeje¿d¿aj¹cego
tramwaju.

TORUÑ. 16 kwietnia w czasie meczu 21 ko-
lejki czwartej ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy
Toruñskim KP Elan¹ Toruñ a Uni¹ Janiko-
wo czarnoskóry zawodnik dru¿yny goœci
– Asmane Ousseni Gnegne, dziewiêtnasto-
latek z Burkina Faso, zosta³ ohydnie po-
traktowany przez siedz¹cych na ³uku sta-
dionu rasistowskich „kibiców” Elany. Na-
œladowali oni, przy ka¿dym dojœciu jani-
kowskiego pi³karza do pi³ki, odg³osy ma-
j¹ce kojarzyæ siê z ma³p¹. Po meczu
w komentarzach na stronie internetowej
Elany znalaz³ siê nawet wpis jednego z
nazi-kibiców, ¿e szkoda i¿ „nie zabrali ze
sob¹ na mecz bananów”.

NIGDY WIĘCEJ nr 15, LATO 2006



CIESZYN. 22 kwietnia wspólny patrol poli-
cji i stra¿y celnej podczas rutynowej kon-
troli na drogach dojazdowych do granicy
wykry³ w samochodzie mieszkañca Lu-
belszczyzny jad¹cego do W³och przemyt
„pami¹tek historycznych” z nazistowskimi
symbolami i podobiznami Hitlera. Podob-
ny przemyt wykryli kilka dni wczeœniej
funkcjonariusze Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej na lotnisku w Katowicach Py-
rzowicach w czasie kontroli 43-letniej oby-
watelki Niemiec, równie¿ udaj¹cej siê do
W³och.

BIA£YSTOK. 25 kwietnia miejscowy nieza-
le¿ny radny Jacek ¯elek, wczeœniej cz³o-
nek Ligi Polskich Rodzin, wytoczy³ z oskar-
¿enia prywatnego proces ministrowi spraw
wewnêtrznych – Ryszardowi Kaliszowi.
W pozwie za¿¹da³ roku wiêzienia w za-
wieszeniu na dwa lata, publicznych prze-
prosin i nawi¹zki. ¯elek zarzuca Kaliszo-
wi, ¿e jako szef sztabu wyborczego Alek-
sandra Kwaœniewskiego w 2000 roku po-
mówi³ go w mediach o: „Zorganizowanie
grup zak³ócaj¹cych wiec (prezydenta – we
wrzeœniu 2000 roku – dop. red.) oraz
o to, ¿e niektóre z tych osób by³y uzbrojo-
ne”. Bia³ostocka policja zatrzyma³a wtedy
kilka osób zak³ócaj¹cych porz¹dek, wœród
nich ¯elka. Sam Kalisz mówi³, ¿e „prywat-
ny akt oskar¿enia przeciwko niemu to for-
ma obrony ze strony ¯elka przed postêpo-
waniem karnym zwi¹zanym z zajœciami na
wiecu”, w zakoñczonym ju¿ procesie kar-
nym s¹d warunkowo umorzy³ wobec rad-
nego postêpowanie dotycz¹ce zarzutu
szarpaniny z funkcjonariuszami. Dwóch
innych m³odych mê¿czyzn, oskar¿onych
wraz z nim, skaza³ na kary wiêzienia
w zawieszeniu.

WARSZAWA. 26 kwietnia w godzinach po-
po³udniowych przed Domami Centrum nie-
zidentyfikowany osobnik zaatakowa³ ekipê
telewizyjn¹ krêc¹c¹ sondê uliczn¹ na temat
zwi¹zków partnerskich. Celem ataku by³
Szymon Niemiec, znany dzia³acz ruchu
praw gejów oraz cz³onek w³adz Unii Lewi-
cy III RP. Po wymierzeniu kilkunastu kop-
niêæ i uderzeñ napastnik uciek³ z miejsca
zdarzenia. Obecna tu¿ obok ochrona Do-
mów Centrum i przeje¿d¿aj¹cy patrol poli-
cji nie interweniowa³y.

MAJ 2005

S£UPSK. Na pocz¹tku maja na ulicach mia-
sta pojawi³a siê du¿a liczba naklejek sygno-
wanych przez neonazistowskie organizacje
Blood and Honour – Krew i Honor Polska
oraz Korpus Iana Stewarta. Naklejki zawie-
ra³y credo polityczne obu organizacji: „Nie
dla homoseksualistów, nie dla pederastów,
nie dla narkomanów, nie dla emigrantów.
Czas nazwaæ rzeczy po imieniu!!! Nie od-
damy losu tego kraju w rêce ludzi promu-
j¹cych zachowania sprzeczne z prawami
natury oraz interesem naszej ojczyzny”.
Blood & Honour to miêdzynarodowa orga-
nizacja neonazistowska za³o¿ona w Anglii
przez Iana Stewarta, lidera nazi-rockowej
grupy Screwdriver. Terrorystycznym od³a-
mem B&H jest Combat 18 (cyfry „1” i „8”
w neofaszystowskiej symbolice oznaczaj¹:
Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozy-
cji, jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabe-
cie). S³upska policja podjê³a czynnoœci
sprawdzaj¹ce w tej sprawie.

GDAÑSK. 1 maja grupa dzia³aczy M³odzie-
¿y Wszechpolskiej próbowa³a zak³óciæ
marsz pierwszomajowy zorganizowany
przez partie i organizacje lewicowe. Próby
przeszkodzenia manifestacji udaremni³a
ochraniaj¹ca j¹ policja.

GÓRA ŒW. ANNY. 3 maja kilkudziesiêciu
neofaszystów z Obozu Narodowo-Radykal-
nego zak³óci³o oficjalne obchody 3 Maja.
Podczas przemówienia wojewody opol-
skiej, El¿biety Rutkowskiej, zaczêli chóral-
nie skandowaæ, posi³kuj¹c siê tub¹ nag³a-
œniaj¹c¹: „Niemcy won z polskich stron”,
„Œl¹sk Opolski zawsze polski”, „Znajdzie
siê kij na ¿ydowski ryj” oraz „Komuniœci
bêd¹ wisieæ”. Podarli równie¿ flagê Unii Eu-
ropejskiej. Na Górze by³a tak¿e 150-oso-
bowa grupa M³odzie¿y Wszechpolskiej,
która tym razem ograniczy³a siê do okrzy-
ków, m.in. „Œl¹sk Opolski zawsze polski”.
Policja poprzesta³a jedynie na wylegitymo-
waniu kilku cz³onków ONR.

RYBNIK. 3 maja g³ównymi ulicami miasta
przemaszerowa³a kilkudziesiêcioosobowa
manifestacja zorganizowana przez Bia³y
Front, neofaszystowsk¹ organizacjê dzia³a-
j¹c¹ w kilku miastach na Górnym Œl¹sku.
W marszu udzia³ wziêli tak¿e neonaziœci
z polskiego oddzia³u skrajnie rasistowskiej
amerykañskiej organizacji pseudoreligijnej
Koœció³ Twórcy. Manifestanci wznosili szo-
winistyczne i rasistowskie okrzyki. Policja
nie interweniowa³a. Ci sami ludzie zorga-
nizowali w centrum Rybnika 30 kwietnia
pseudoantyaborcyjn¹ pikietê pod has³em:
„Przeciwko Zabijaniu Bia³ych Dzieci”.

SUWA£KI. 3 maja cz³onkowie Polskiej Par-
tii Narodowej, antysemickiego ugrupowa-
nia kierowanego przez Leszka Bubla, za-
k³ócili oficjalne obchody Œwiêta 3 Maja na
placu Zwyciêstwa. Interweniowa³a Stra¿
Miejska.

OŒWIÊCIM. 5 maja rano osoby kojarzone
z M³odzie¿¹ Wszechpolsk¹ rozlepi³y na
murach miasta du¿¹ liczbê homofobicz-
nych plakatów z has³em „Zakaz peda³owa-
nia” i charakterystycznym logo, do tej pory
u¿ywanym g³ównie przez powszechnie po-
strzegane jako neofaszystowskie Narodowe
Odrodzenie Polski. Data akcji wszechpo-
laków nie by³a przypadkowa – tego same-
go dnia odbywa³ siê w mieœcie Marsz
¯ywych, w którym bra³o udzia³ blisko dzie-
siêæ tysiêcy osób z ca³ego œwiata, pragn¹-
cych oddaæ ho³d ofiarom zbrodni w Au-
schwitz-Birkenau.

WARSZAWA. 5 maja antysemickie pismo
„Tylko Polska”, wydawane przez Leszka
Bubla, zaatakowa³o w antysemickim i wul-
garnym tekœcie „¯yd obra¿aj¹cy Polskê
i Polaków” prof. Paw³a Œpiewaka. Bubel,
autor artyku³u, pisze w nim o profesorze:
„Œpiewak, jesteœ kanali¹, rasist¹ i typowym
¿ydowskim szowinist¹. Won z Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Won z mediów”.

KRAKÓW. 6 maja w trakcie rozgrywanego
na stadionie przy ulicy Ka³u¿y pierwszoli-
gowego meczu derbowego pomiêdzy Cra-
covi¹ Kraków i Wis³¹ Kraków dosz³o do
skandalicznych zachowañ „kibiców” obu
klubów. Najpierw, jeszcze przed meczem,
rasistowscy pseudokobice Wis³y wywiesi-
li transparent pisany literami stylizowany-
mi na alfabet hebrajski: „Nie wierz nigdy
¿ydówce”. Nastêpnie w odpowiedzi fani
Cracovii spalili kilkadziesi¹t wisz¹cych na
oko³oboiskowym p³ocie szalików Wis³y,

których zdjêcie chwilê wczeœniej nakaza³
delegat PZPN, Wies³aw Wieczorek. Tu¿ po
pierwszym gwizdku sêdziego, rozpoczy-
naj¹cym drug¹ po³owê spotkania, chuliga-
ni Cracovii zaczêli regularn¹ bitwê z po-
licj¹. Porz¹dek na trybunach uda³o siê za-
prowadziæ dopiero po u¿yciu broni g³ad-
kolufowej. PZPN zapowiedzia³ surowe
kary. Zdarzenia z tego meczu s¹ tym bar-
dziej bulwersuj¹ce, ¿e mia³ on byæ spo-
tkaniem pojednania miêdzy oboma kluba-
mi dedykowanego zmar³emu niewiele po-
nad miesi¹c wczeœniej papie¿owi Janowi
Paw³owi II – najs³awniejszemu sympaty-
kowi Cracovii.

GDAÑSK. 7 maja podczas spotkania trze-
ciej ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Lechi¹
Gdañsk a Uni¹ Janikowo znani od lat ze
swych zbrodniczych sympatii ideologicz-
nych neonazistowscy „kibice” gospodarzy
przy ka¿dym kontakcie z pi³k¹ czarnoskó-
rego zawodnika Unii, Asmane Ousseni
Gnegne, naœladowali dŸwiêki wydawane
przez ma³py. Rasistowskie zachowania nie
przeszkodzi³y jednak janikowskiemu pi³-
karzowi z Burkina Faso w ustanowie-
niu zwyciêskiego dla Unii wyniku, 2:0.
W pewnym momencie podbieg³ on tak¿e
do sektora stadionu zajmowanego przez
gdañskich nazi-kibiców i pokaza³ im czar-
no-bia³¹ bransoletkê – symbol antyrasistiw-
skiej akcji „Stand up speak up”, zainicjo-
wanej przez francuskiego napastnika Thier-
rego Henry.

JAWORZNO. 7 maja w trakcie drugoligo-
wego spotkania Szczakowianka Jaworzno
kontra Zag³êbie Sosnowiec kilku „kibiców”
goœci zaczê³o naœladowaæ odg³osy ma³p,
gdy przy pi³ce by³ czarnoskóry napastnik
Szczakowianki, Benson Ejike Anih z Ni-
gerii. Zachowanie grupki rasistów spotka-
³o siê jednak ze zdecydowan¹ i szybk¹
reakcj¹ reszty kibiców, której takie zacho-
wanie na stadionie zdecydowanie nie od-
powiada³o. Rasiœci zostali szybko ucisze-
ni. Gdy w 69 minucie na stadionie poja-
wi³ siê drugi Nigeryjczyk, Sunday Akanni
Wasiu, do podobnych manifestacji pod
jego adresem ju¿ nie dochodzi³o. Zacho-
wanie rasistów spotka³o siê ze zdecydo-
wan¹ krytyk¹ na internetowym forum so-
snowieckich kibiców.

BYTOM. 11 maja w trakcie spotkania trze-
ciej ligi pi³ki no¿nej Polonia Bytom kontra
Ruch Radzionków dosz³o po raz kolejny
do skandalicznych zachowañ neonazi-
stowskich „kibiców” dru¿yny gospodarzy,
którzy, schowani w t³umie normalnych
sympatyków futbolu, zaczêli machaæ du¿¹
flag¹ ze swastyk¹. Po jakimœ czasie, na
skutek interwencji czêœci prawdziwych by-
tomskich kibiców, hitlerowski transparent
znikn¹³, ale niesmak pozosta³. Nie by³a to
jednak odosobniona tego dnia manifesta-
cja rasizmu w wykonaniu polonijnych „ki-
biców”. Wœród klubowych flag na p³ocie
okalaj¹cym boisko wywiesili oni niedu-
¿ych rozmiarów transparent: „Blood &
Honour Górny Œl¹sk” (Blood & Honour to
nazwa miêdzynarodowej organizacji neo-
nazistowskiej, która swoje oddzia³y posia-
da równie¿ w Polsce), a w t³umie kibiców
powiewali flagami na kijach z wizerunka-
mi krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego sym-
bolu „bia³ej si³y”. Do tego poziomu do-
stroi³a siê, niestety, równie¿ grupka nazi-
kibiców z Radzionkowa, którzy poœród flag
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swego klubu wyeksponowali te¿ du¿y
transparent z krzy¿em celtyckim. Poza tym
na meczu dosz³o tak¿e do, wywo³anych
przez bytomian, przepychanek z policj¹
i demonstracyjnego spalenia szalików ra-
dzionkowskiego klubu. Tu¿ po meczu po-
licja zatrzyma³a osobnika machaj¹cego
flag¹ ze swastyk¹ – mimo ¿e twarz zas³a-
nia³ kominiark¹.

POZNAÑ. 11 maja podczas meczu pod-
wy¿szonego ryzyka, w trakcie pierwszej
rundy æwieræfina³owej Pucharu Polski
w pi³ce no¿nej pomiêdzy zwaœnionymi ze
sob¹ Lechem Poznañ i Legi¹ Warszawa,
dosz³o do skandalicznego incydentu
z udzia³em kilku nazi-kibiców ze sto³ecz-
nego klubu, którzy wywiesili na okalaj¹-
cym boisko ogrodzeniu flagê ze swastyk¹.
Flaga po kilku minutach zosta³a zdjêta,
na skutek sprzeciwu normalnych war-
szawskich fanów. W³adze KP Legia w wy-
danym dzieñ po meczu oœwiadczeniu
zdecydowanie potêpi³y osoby, które wy-
wiesi³y haniebn¹ flagê: „Nie chcemy mieæ
z tymi ludŸmi nic do czynienia! Nie chce-
my ich obecnoœci na naszych meczach!
Ludzie ci nie s¹ godni, aby nazywaæ siê
kibicami Legii! Nie ma dla nich miejsca
w naszych szeregach, nie ma ¿adnego
usprawiedliwienia, nie ma i nie bêdzie
wybaczenia!”. Podobnie zareagowa³o
tak¿e Stowarzyszenie Kibiców Legii: „To,
¿e swastyka wisia³a na p³ocie, jest dla nas
powodem do ogromnego wstydu”. Wy-
dzia³ Dyscyplinarny Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej ukara³ sto³eczny klub za ten
incydent kar¹ finansow¹ w wysokoœci sze-
œciu tysiêcy z³otych.

JAS£O. 14 maja na meczu IV ligi podkarpac-
kiej pi³ki no¿nej pomiêdzy Rafineri¹/Czar-
nymi Jas³o i Stal¹ Sanok pojawi³a siê flaga
z symbolem tak zwanego „wilczego haka”,
rodzaju stylizowanej swastyki, u¿ywanego
pierwotnie przez pancerne dywizje SS
i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹
Werwolf oraz has³em: „Niepoprawni poli-
tycznie”. Ten sam transparent zawis³ rów-
nie¿ na boiskowym ogrodzeniu w czasie
spotkania Czarnych z Wis³ok¹ Dêbica, ro-
zegranego 3 maja.

WARSZAWA. 17 maja dziennik „Super-
Express” opisa³ rasistowski incydent, któ-
ry zdarzy³ siê podczas wczeœniejszego
o kilka dni æwieræfina³owego spotkania
Pucharu Polski w pi³ce no¿nej Lech Po-
znañ – Legia Warszawa. Czarnoskóry
obroñca Legii – Dickson Choto ujawni³,
¿e lider poznañskiej dru¿yny Piotr Reiss
krzycza³ do niego w trakcie meczu: „Ty
czarna ma³po”. Wed³ug Choto, takie rasi-

stowskie zachowania
zdarzaj¹ siê Reissowi
czêœciej. „Jak tylko sê-
dzia rozpoczyna mecz
Legii z Lechem, on
ju¿ zaczyna »gadaæ«”
– stwierdzi³ Dickson.
Opowiada³, i¿ zdarza
siê, ¿e w ferworze wal-
ki któryœ z zawodników
powie mu „coœ nieprzy-
jemnego”. „Ale to spo-
radyczne przypadki.
Natomiast Reiss za ka¿-
dym razem mówi do
mnie np. »spier…j Mu-
rzynie«. Zreszt¹ nie tyl-

ko on, zdarza siê to te¿ innemu lechicie,
Zakrzewskiemu”.

WROC£AW. 18 maja w trakcie meczu 17 ko-
lejki trzeciej ligi pi³ki no¿nej Œl¹sk Wroc³aw
– Odra Opole kilkudziesiêciu „kibiców”
dru¿yny przyjezdnej, znanych od kilkuna-
stu lat ze swoich neonazistowskich pogl¹-
dów, ustawi³o siê na jednej z poroœniêtych
muraw¹ „trybun” stadionu (na tak zwanej
„Górce”) w kszta³t swastyki. Jest to ju¿ nie
pierwszy tego rodzaju „popis” neonazistów
z Opola propaguj¹cych pod p³aszczykiem
klubowych sympatii pi³karskich swoje sym-
patie do zbrodniczych ideologii. O pogl¹-
dach nazi-kibiców Odry œwiadcz¹ niektóre
z flag, jakie zwykli oni eksponowaæ pod-
czas meczów swojej dru¿yny: „Aryjscy
Chuligani”, „Skinheads Niemodlin” z runem
Odali, faszystowskim symbolem Hitlerju-
gend oraz „KKK Mississippi Odra Opole”
– KKK to skrót, pod którym kryje siê nazwa
skrajnie rasistowskiej organizacji Ku Klux
Klan – z symbolem rasistowskiego Po³udnia
USA oraz rysunkiem postaci „rycerza” Ku
Klux Klan.

SANDOMIERZ. 19 maja i w kilku kolejnych
dniach w miejscach publicznych na tere-
nie miasta pojawi³a siê du¿a liczba ulo-
tek rozpowszechnianych przez miejsco-
wych sympatyków polskiego oddzia³u
skrajnie rasistowskiej amerykañskiej orga-
nizacji pseudoreligijnej Koœció³ Twórcy.
Zawiadomienie o ekstremistycznych ulot-
kach pod¿egaj¹cych do „nienawiœci na tle
ró¿nic narodowoœciowych, rasowych i re-
ligijnych” z³o¿y³ do Prokuratury Rejono-
wej jeden z mieszkañców miasta, który
poczu³ siê osobiœcie zagro¿ony ich tre-
œci¹. 29 sierpnia 2005 r. prokuratura umo-
rzy³a sprawê „wobec niewykrycia spraw-
ców przestêpstwa”. Ulotki tego samego
pochodzenia pojawi³y siê w mieœcie po-
nownie 25 lutego 2006 roku, co sk³oni³o
wymienionego sandomierzanina do wy-
s³ania do ministra sprawiedliwoœci listu
z za¿aleniem na powierzchowne przepro-
wadzenie postêpowania przez prokura-
turê.

TORUÑ. 20 maja w trakcie spotkania
z mieszkañcami miasta prof. Maria Szysz-
kowska ujawni³a, ¿e znalaz³a siê pod spe-
cjaln¹ ochron¹ policyjn¹, gdy¿ od d³u¿-
szego czasu nieznane osoby grozi³y jej
œmierci¹. Pogró¿ki nasili³y siê zw³aszcza
po wysuniêciu jej kandydatury do Poko-
jowej Nagrody Nobla. Kampaniê przeciw
nominacji Szyszkowskiej prowadzi³y M³o-
dzie¿ Wszechpolska, Klub Zachowaw-
czo-Monarchistyczny i Stowarzyszenie
Koliber.

WARSZAWA. 22 maja w barze KFC Rotunda
przy ulicy Lindleya nierozpoznany rasista
zaatakowa³ i dotkliwie pobi³ kameruñskie-
go uchodŸcê Emmanuela Biande stoj¹cego
spokojnie w kolejce. Œwiadkami zdarzenia
by³o jeszcze trzech afrykañskich uchodŸ-
ców, m.in. szef Stowarzyszenia UchodŸców
w RP – Simon Mol i Hadji Sessay z Sierra
Leone, profesor socjologii na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim, którzy starali siê odci¹-
gn¹æ agresywnego rasistê od jego ofiary. Po
ich interwencji mê¿czyzna zbieg³. Na miej-
sce przyby³a policja. Mimo ¿e ca³e zdarze-
nie odbywa³o siê w obecnoœci ochrony KFC
i trwa³o kilkanaœcie minut, nie podjê³a ona
¿adnych dzia³añ.

LUDWIGSDORF – JÊDRZEJOWICE. 24 maja
na przejœciu granicznym dosz³o do rasistow-
skich zachowañ ze strony polskich pogra-
niczników pod adresem uczniów holender-
skiej szko³y Montessori Collage Oost z Am-
sterdamu, jad¹cych na wycieczkê do
Oœwiêcimia. Wœród uczniów by³y m.in.
dzieci pochodz¹ce z Azji i Afryki. Wed³ug
holenderskiej nauczycielki: „Polscy urzêd-
nicy stawali siê niegrzeczni. (…) Po obej-
rzeniu paszportów zapytali, czy s¹ te¿ ze
mn¹ »normalne« dzieci. M³odzie¿ bez w¹t-
pienia zdawa³a sobie sprawê, ¿e jest nie-
grzecznie traktowana, bo jest kolorowa”.
Polscy urzêdnicy zaprzeczaj¹, by zdarze-
nie mia³o taki przebieg. Sprawa odbi³a siê
g³oœnym echem w holenderskich mediach.
23 czerwca 2005 r. Prokuratura Regional-
na w Zgorzelcu odmówi³a wszczêcia po-
stêpowania w tej sprawie, gdy¿ wed³ug pro-
kurator Jolanty Lipiñskiej-Grzeszczuk z jej
ustaleñ wynika³o, i¿ „nie dosz³o do rasistow-
skich zachowañ na granicy”.

£ÓDŸ. 24 maja „Gazeta Wyborcza” poin-
formowa³a o zablokowaniu przez radnych
Ligi Polskich Rodzin nadania Szkole Pod-
stawowej nr 162 imienia Jana Nowaka-Je-
ziorañskiego. G³ówny prowodyr blokady,
Jan Libera z LPR, zarzuci³ Jeziorañskiemu
rzekom¹kolaboracjê z hitlerowcami. W li-
stopadzie 2004 roku szowiniœci z LPR za-
blokowali tak¿e nadanie innej ze szkó³ imie-
nia Jacka Kuronia. Zarzucili mu dzia³alnoœæ,
która… „poni¿a i obra¿a cz³owieka”.

KRAKÓW. 27 maja odby³a siê rozprawa s¹-
dowa w kwestii rasistowskiego incyden-
tu, którego ofiar¹ pad³ profesor socjologii
Uniwersytetu Jagielloñskiego – Hadji Ses-
sey z Sierra Leone. Zdarzenie mia³o miej-
sce pod koniec 2004 roku. Spaceruj¹ce-
go po mieœcie profesora zaczepi³o trzech
agresywnych mê¿czyzn, a jeden z nich
naplu³ mu w twarz. Szczêœliwie nie do-
sz³o do dalszej eskalacji, gdy¿ interwe-
niowa³ przechodz¹cy opodal patrol Stra-
¿y Miejskiej i zatrzyma³ agresywnego pro-
wodyra. Mimo oczywistego pod³o¿a ra-
sistowskiego policja zakwalifikowa³a zda-
rzenie jako takie dopiero po burzliwej
dyskusji z ofiar¹ zdarzenia.

GDAÑSK. 28 maja w trakcie spotkania 29
kolejki III ligi pi³ki no¿nej Lechia Gdañsk
kontra Kotwica Ko³obrzeg dosz³o do kolej-
nej na trójmiejskich meczach pi³karskich
manifestacji rasizmu. Nazi-kibice niepo-
dzielnie rz¹dz¹cy na stadionie Lechii wy-
wiesili na boiskowym ogrodzeniu kilkudzie-
siêciometrowej d³ugoœci transparent z ry-
sunkiem zakapturzonego „rycerza” Ku Klux
Klan, amerykañskiej organizacji rasistow-
skiej, znêcaj¹cego siê nad zakutym w kaj-

Neonaziœci na stadionie Polonii Bytom
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dany klêcz¹cym czarnoskórym oraz napi-
sem: „Bia³e s¹ nosy a zielone liœcie. Na Le-
chii jest zajebiœcie. Wychowani w niena-
wiœci. To my lechiœci KKK”. Tradycyjnie tak-
¿e na tym stadionie rasiœci obecni w t³umie
kibiców powiewali flagami na kijach z wi-
zerunkami krzy¿a celtyckiego, rasistowskie-
go symbolu „bia³ej si³y”. Rasistowscy „ki-
bice” obecni byli równie¿ wœród fanów Ko-
twicy, byli to zaprzyjaŸnieni z nimi nazi-
kibice Ba³tyku Gdynia z Lêborka, którzy wy-
eksponowali transparent z has³em: „SKS Ba³-
tyk Gdynia Lêbork” i dwoma krzy¿ami cel-
tyckimi, rasistowskim symbolem „bia³ej
si³y” (white power).

INOWROC£AW. 29 maja kilku neofaszystów
rozklejaj¹cych rasistowskie wlepki pobi³o
w ramach „robienia w mieœcie porz¹dku
z elementem niepe³nowartoœciowym”
dwóch nastolatków. Powodem napaœci by³a
ideologicznie motywowana nienawiœæ do
ludzi o odmiennym wygl¹dzie.

CZERWIEC 2005

WARSZAWA. 1 czerwca trzech neofaszy-
stowskich bojówkarzy Rahowa Front (Ra-
howa to skrót od pierwszych liter angiel-
skich s³ów Race Holy War – rasowa œwiêta
wojna) napad³o i pobi³o dwóch czarnoskó-
rych mê¿czyzn. Jednej z ofiar faszyœci z³a-
mali rêkê.

ZIELONA GÓRA. 2 czerwca funkcjonariu-
sze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go dokonali przeszukania w drukarni Lub-
press, nale¿¹cej do koncernu prasowego
Orkla Media, w której wydrukowano kil-
kanaœcie numerów pisma „Deutsche Stim-
me”, organu prasowego niemieckiej partii
neofaszystowskiej NPD. Pracownicy ABW
dzia³ali na zlecenie prokuratury, która
sprawdza, czy drukowanie neonazistow-
skiego pisma nie jest przestêpstwem z arty-
ku³u 256 i 257 Kodeksu karnego: publicz-
ne propagowanie faszyzmu, nawo³ywanie
do waœni narodowoœciowych, pu-
bliczne zniewa¿anie grupy lud-
noœci. Wed³ug szefa drukarni, Mi-
ros³awa Rataja, nie zdarzy³o siê
nic karygodnego, gdy¿: „Tylko
drukowaliœmy, a nie redagowali-
œmy, czy wydawaliœmy. Nie mo-
¿emy cenzurowaæ tego, co dru-
kujemy”.

WARSZAWA. 3 czerwca w sto-
³ecznym dodatku „Gazety Wy-
borczej” ukaza³ siê list prof. Jana
Miernowskiego, w którym opisa³
on historiê swojego zg³oszenia
do organów porz¹dkowych, ¿e
na straganie przy ulicy Œwiêto-
krzyskiej, naprzeciwko Minister-
stwa Finansów, odbywa siê ni-
czym nie skrêpowana sprzeda¿
antysemickich ksi¹¿ek. Fakt ten
zg³osi³ do komendy policji przy
ulicy Wilczej, a ta skierowa³a
sprawê do Prokuratury Rejonowej, która
odmówi³a wszczêcia dochodzenia.

BAKU (AZERBEJD¯AN). 4 czerwca na me-
czu eliminacyjnym mistrzostw œwiata w
pi³ce no¿nej pomiêdzy reprezentacjami
Azerbejd¿anu i Polski pojawi³a siê grupa
polskich nazi-kibiców paraduj¹cych w
szalikach z krzy¿ami celtyckimi, rasistow-
skimi symbolami „bia³ej si³y”, a w jednym
przypadku nawet w koszulce z napisem

„88” (liczba „88” to „zaszyfrowany” hi-
tlerowski salut „Heil Hitler” – od ósmej
pozycji litery „h” w alfabecie). W trakcie
meczu zaczepiali oni i prowokowali
prawdziwych kibiców polskiej jedenast-
ki. Ich zachowanie i powrotny lot po me-
czu opisane zosta³y przez „Gazetê Kra-
kowsk¹” w artykule pod znamiennym ty-
tu³em „Nazikibice…”. Faszyœci terroryzo-
wali swoim zachowaniem innych uczest-
ników lotu, chóralnie œpiewali piosenki ku
czci hitlerowskiego zbrodniarza Rudolfa
Hessa oraz skandowali: „Sieg heil”. Co
ciekawe, azerbejd¿añska wyprawa tej sa-
mej grupy doczeka³a siê entuzjastycznej
relacji napisanej przez jednego z jej
uczestników na ³amach miesiêcznika „ki-
biców” „To My Kibice” (lipiec 2005). Jej
autorem by³ sta³y wspó³pracownik tego pi-
sma Janusz Pomorski, pos³uguj¹cy siê
pseudonimem JasiuP. Relacja obfitowa³a
tak¿e w zdjêcia epatuj¹cych neofaszy-
stowsk¹ symbolik¹ ³ysog³owych osi³ków,
w tym innego sta³ego wspó³pracownika
pisma – Marka Górczyñskiego, podpisu-
j¹cego siê wszystko mówi¹cym pseudo-
nimem: NoName88 (notabene, obaj oni
s¹ równie¿ na owych fotografiach).

WARSZAWA. 11 czerwca bojówki nazi-ki-
biców i sympatyków skrajnej prawicy,
m.in. M³odzie¿y Wszechpolskiej i Naro-
dowego Odrodzenia Polski, usi³owa³y nie
dopuœciæ do odbycia siê Parady Równo-
œci, któr¹, pomimo braku zgody w³adz
miasta, zorganizowa³y sto³eczne œrodowi-
ska wolnoœciowe. Policja zatrzyma³a naj-
pierw 27 osób, które próbowa³y zabloko-
waæ przemarsz kilku tysiêcy uczestników
Parady (wiêkszoœæ z nich ukarano manda-
tami), a nastêpnie 29 osób, które wszczy-
na³y bójki oraz obrzuci³y Paradê butelka-
mi, kamieniami i petardami. Prokuratura
wyst¹pi³a o areszt dla dwóch z nich. Po-
stawiono im zarzut naruszenia nietykalno-
œci osobistej. W zak³ócaniu przemarszu

bra³ udzia³ m.in. Rados³aw Parda, prezes
M³odzie¿y Wszechpolskiej. W relacji
z Parady przeprowadzonej przez telewi-
zjê TVN wypowiada³ siê m.in. Wojciech
Olszewski, sympatyk MW ze S³upska, który
wezwa³ do „wyplenienia zboczeñców spo-
sobami Adolfa Hitlera”.

KATOWICE. 17 czerwca w centrum miasta
„nieznani sprawcy” ostrzelali z broni pneu-
matycznej dwie osoby wychodz¹ce z klu-

bu, w którym spotykaj¹ siê homoseksuali-
œci. Jedn¹ z ofiar zamachu by³a Marzena
Rozlach, cz³onkini zarz¹du Kampanii Prze-
ciw Homofobii. Zosta³a ona postrzelona w
biodro, a towarzysz¹cy jej mê¿czyzna w
ramiê. Lekarz usun¹³ z jego cia³a pocisk œru-
towy i opatrzy³ oboje rannych. Policja wsz-
czê³a dochodzenie w tej sprawie.

WARSZAWA. 18 czerwca w odpowiedzi na
wczeœniejsz¹ o tydzieñ Paradê Równoœci
M³odzie¿ Wszechpolska zorganizowa³a
„Paradê Normalnoœci”, w której wziê³o
udzia³ oko³o oœmiuset cz³onków MW i Ligi
Polskich Rodzin, Narodowego Odrodze-
nia Polski, Obozu Narodowo-Radykalne-
go oraz nazi-skinów i nazi-kibiców. Skraj-
nie prawicowy t³um skandowa³ m.in.:
„Wielka Polska – katolicka” i „Pedofile,
pederaœci to s¹ Unii entuzjaœci”. Do uczest-
ników parady przemawia³ m.in. europo-
se³ LPR Wojciech Wierzejski, który zapo-
wiedzia³ delegalizacjê organizacji praw
gejów oraz wzywa³: „Nie zatrudniajmy ich
w pracy, przeciwstawiajmy siê ich dzia³al-
noœci, a osoby, które prezentuj¹ siê jako
skrajni dzia³acze homoseksualni powinni
byæ poddawani obyczajowej, towarzyskiej,
skrajnej nietolerancji”. I tym razem
wszechpolacy w wypowiedziach telewi-
zyjnych gloryfikowali metody postêpowa-
nia, jakie wobec homoseksualistów stoso-
wane by³y w hitlerowskich Niemczech.
Czyni³ to np. Seweryn Cichoñ z MW
w Poddêbicach. Przeciwko szowinistycz-
nej manifestacji oko³o stuosobowy poko-
jowy protest zorganizowa³a Koalicja Prze-
ciw M³odzie¿y Wszechpolskiej, za³o¿ona
przez Pracownicz¹ Demokracjê i Stowa-
rzyszenie „NIGDY WIÊCEJ” oraz Porozu-
mienie Kobiet 8 Marca, Fundacjê Oœka
i inne organizacje kobiece i lewicowe. Na
widok antyfaszystów czêœæ paradowiczów
zaczê³a skandowaæ: „Nazi front”. Po pa-
radzie grupa wszechpolaków obrzuci³a
wyzwiskami, m.in.: „Wy…laæ do Afryki”
i „Polska dla Polaków” czarnoskórych tu-
rystów z Anglii zwiedzaj¹cych Warszawê.

WARSZAWA. 20 czerwca Instytut Pamiêci
Narodowej umorzy³ po oœmiu latach œledz-
two w sprawie wymordowania w stycz-
niu 1946 roku przez oddzia³ Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego, dowodzo-
ny przez Romualda Rajsa ps. „Bury”,
w lesie niedaleko Pucha³ Starych na Bia-
³ostocczyŸnie, 79 osób, w tym 30 furma-
nów narodowoœci bia³oruskiej. IPN uzna³,
i¿ co prawda morderstwo na ludnoœci bia-
³oruskiej i prawos³awnej by³o zbrodni¹
przeciwko ludzkoœci, to jednak nawet gdy-
by uda³o siê ustaliæ jakichœ ¿yj¹cych spraw-
ców mordu, to trudno by³oby im cokol-
wiek zarzuciæ z uwagi na to, ¿e: „cz³on-
kowie oddzia³u wykonywali rozkazy”
(sic!). Podobn¹ „argumentacjê” stosuj¹
obroñcy zbrodniarzy hitlerowskich. Od-
dzia³ „Burego” prowadzi³ akcjê „oczysz-
czania” powiatu bielskiego. Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe powsta³o w listo-
padzie 1944 roku po po³¹czeniu oddzia-
³ów Narodowych Si³ Zbrojnych i Narodo-
wej Organizacji Wojskowej, organizacji
wywodz¹cych siê z tradycji przedwojen-
nej endecji i ONR.

WARSZAWA. 22 czerwca Szymon Niemiec,
dzia³acz na rzecz praw gejów, wniós³ z po-
wództwa prywatnego oskar¿enie przeciw-

Rados³aw Parda, obecny pose³ LPR i wiceminister sportu na Para-
dzie Równoœci. Za nim po prawej wszechpolak chowaj¹cy twarz za chust¹
z krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem „bia³ej si³y”.
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ko rzecznikowi M³odzie¿y Wszechpolskiej,
Krzysztofowi Bosakowi, za opublikowanie
na stronie internetowej MW jego wizerun-
ku w rubryce „Dewianci”. Niemiec wniós³
tak¿e prywatne oskar¿enie przeciwko Woj-
ciechowi Wierzejskiemu za wzywanie pod-
czas tzw. „Parady Normalnoœci” do dyskry-
minowania homoseksualistów w ¿yciu pu-
blicznym. Od obu wszechpolaków za¿¹-
da³ przeprosin i wp³aty po 5 tysiêcy z³otych
na Pañstwowy Dom Dziecka nr 1 w War-
szawie. Z podobnego powodu doniesienie
o pope³nienie przez Wierzejskiego prze-
stêpstwa z³o¿y³ dzia³acz na rzecz praw ge-
jów i cz³onek Socjaldemokracji Polskiej
– £ukasz Pa³ucki.

LUBLIN. 23 czerwca przed jednym z miej-
scowych bloków mieszkalnych „nieznani
sprawcy” u³o¿yli z wyrwanych z chodnika
kostek brukowych wielk¹ swastykê.

WARSZAWA. 23 czerwca dwóch mê¿czyzn
zaatakowa³o i dotkliwie rani³o no¿em
w brzuch 23-letniego Rustama Karavama-
szewa, uchodŸcê z Inguszetii, mieszkañ-
ca oœrodka dla uchodŸców na sto³ecznych
Siekierkach. Mê¿czyzna wraca³ wieczo-
rem ze sklepu, gdy w okolicach nieodle-
g³ego od oœrodka przystanku autobusowe-
go zaczepi³o go kilku nazi-skinów. Po ob-
rzuceniu wyzwiskami jeden z nich ugo-
dzi³ Ingusza no¿em. Poszkodowany trafi³
do szpitala przy ulicy Wo³oskiej. „Siekier-
kowscy” uchodŸcy od pewnego czasu stali
siê obiektem rasistowskich szykan i zaczêli
obawiaæ siê o swoje bezpieczeñstwo.
Wspomnian¹ pêtlê autobusow¹, miejsce
sta³ych spotkañ nazi-skinów, pokrywaj¹
rasistowskie napisy, na przyk³ad: „Neggas
out. Czarnuchy won! Bo was zabijemy”,
„Liczcie minuty swojego ¿ycia” i symbole
swastyk. Na pocz¹tku czerwca 2005 r.
„nieznani sprawcy” pobili innego miesz-
kañca oœrodka.

POZNAÑ. 25 czerwca bojówka oko³o czter-
dziestu zamaskowanych neofaszystów na-
pad³a na piknik zorganizowany przez Ruch
na rzecz Racjonalnej i Efektywnej Polityki
Narkotykowej Kanaba. Bojówkarze wzno-
sz¹c szowinistyczne okrzyki zdemolowali
namioty i mienie piknikowiczów oraz po-
turbowali jednego z nich.

WROC£AW. 26 czerwca na pierwszoligo-
wym meczu ¿u¿lowym Atlasu Wroc³aw
z Poloni¹ Bydgoszcz grupa nazi-kibiców
(zjawisko nieznane dot¹d nieomal na spe-
edwayowych torach) wywiesi³a na stadio-
nowym p³ocie transparent z napisem „Whi-
te Power” („bia³a si³a”) i nazistowskim sym-
bolem tak zwanego „wilczego haka”, ro-
dzaju stylizowanej swastyki, u¿ywanego
pierwotnie przez pancerne dywizje SS
i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹

Werwolf. Rasistowska manifestacja wymie-
rzona by³a w debiutuj¹cego w barwach
Atlasu czarnoskórego ¿u¿lowca, Antonio
Lindbaecka. Transparent zawis³ na p³ocie
ju¿ przed meczem i wisia³ na nim jeszcze
podczas prezentacji. PóŸniej, mimo prote-
stów grupy „kibiców”, s³u¿by ochroniarskie
usunê³y go z p³otu. ¯u¿el uprawia na œwie-
cie prawdopodobnie tylko jeden czarnoskó-
ry zawodnik, w³aœnie Lindbaeck, tym bar-
dziej ponurym wydaje siê wiêc „popis” wro-
c³awskich rasistów.

STALOWA WOLA. 26 czerwca, wg dzien-
nika „Super Nowoœci”, dosz³o do szokuj¹-
cego zdarzenia po koncercie antyfaszy-
stowskiego zespo³u W³ochaty w klubie
„Ultima”. Troje wracaj¹cych z niego m³o-
dych ludzi, dwie dziewczyny i ch³opak,
zosta³o zaatakowanych przez neofaszy-
stowsk¹ bojówkê. Ch³opak zosta³ pchniê-
ty no¿em. Jednej z jego kole¿anek faszy-
œci wyrwali w³osy, a drugiej, czarnoskórej
Polce, po obrzuceniu rasistowskimi obe-
lgami, wyciêli no¿em swastykê na policz-
ku. Wed³ug niektórych uczestników kon-
certu stalowowolscy bojówkarze zwi¹za-
ni s¹ z polskim oddzia³em neonazistow-
skiej organizacji terrorystycznej Combat 18
(cyfry „1” i „8” w neofaszystowskiej sym-
bolice oznaczaj¹ Adolf Hitler – od pierw-
szej i ósmej pozycji, jak¹ litery „a” i „h”
zajmuj¹ w alfabecie).

WROC£AW. 27 czerwca pod Filharmoni¹
Wroc³awsk¹ odby³a siê pikieta cz³onków
M³odzie¿y Wszechpolskiej, Organizacji
Monarchistów Polskich i Obozu Narodo-
wo-Radykalnego oraz Narodowego Odro-
dzenia Polski – organizacji uwa¿anych po-
wszechnie za neofaszystowskie. Prawico-
wi ekstremiœci protestowali przeciwko kon-
certowi amerykañskiego chóru gejowskie-
go Boston Gay Men Chour. Prawicowi eks-
tremiœci zaopatrzeni w homofobiczne trans-

parenty skandowali m.in. „Zbo-
czeñcy” i „Dla nas ulice, dla was
lecznice”. W opozycji do skrajnej
prawicy manifestowali tak¿e prze-
ciwnicy faszyzacji Polski.
ŒWIDNICA. 30 czerwca miejsco-
wa Prokuratura Rejonowa umorzy-
³a z powodu „niskiej szkodliwo-
œci spo³ecznej czynu” dochodze-
nie przeciwko Dawidowi Gaszyñ-
skiemu, liderowi œwidnickiej ko-
mórki Narodowego Odrodzenia
Polski, powszechnie uznawanego
za neofaszystowsk¹ partiê poli-
tyczn¹. Mê¿czyzna kolportowa³

antysemickie w swoim przes³aniu ulotki.
Doniesienie o pope³nieniu przez Gaszyñ-
skiego przestêpstwa nawo³ywania do wa-
œni na tle ró¿nic narodowoœciowych i wy-
znaniowych z³o¿y³a Fundacja Ochrony
Mienia ¯ydowskiego.

CZÊSTOCHOWA. 29 czerwca podczas spo-
tkania bara¿owego IV ligi I grupy œl¹skiej
pi³ki no¿nej pomiêdzy Rakowem Czêsto-
chowa a Koszaraw¹ ̄ ywiec dosz³o do wy-
j¹tkowego, nawet jak na polskie warunki,
spiêtrzenia liczby akcentów rasistowskich.
Po pierwsze, wœród czêstochowskich nazi-
kibiców zasiadaj¹cych na stadionowej try-
bunie pojawi³a siê flaga ze swastyk¹. Po-
wiewa³o ni¹ kilku neofaszystów, którzy za-
maskowali twarze szalikami z krzy¿ami
celtyckimi, rasistowskimi symbolami „bia-
³ej si³y”. Po drugie, na p³ocie okalaj¹cym

murawê boiska zawis³ pojawiaj¹cy siê na
meczach Rakowa transparent z napisem
„White Patriots Czêstochowa” (Biali Patrio-
ci Czêstochowa) i tak zwanym Toten Kop-
fem, charakterystyczn¹ trupi¹ czaszk¹,
identyczn¹ jakiej w czasie II wojny œwia-
towej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohi-
tlerowscy terroryœci z angielskiej organi-
zacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to w neo-
faszystowskiej symbolice „zaszyfrowany”
napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej
pozycji, jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w al-
fabecie). Kolejnym rasistowskim akcentem
by³a flaga z has³em: „Fanatycy. Nasze ser-
ca i piêœci bij¹ dla Rakowa” oraz rysun-
kiem charakterystycznej zaciœniêtej piêœci,
bêd¹cej jednym z symboli „bia³ej si³y”
(white power), stosowanej przez miêdzy-
narodowy ruch rasistowski, w szczególno-
œci ruch nazi-skinów.

LIPIEC 2005

£ÓDŸ. 8 lipca Krzysztof Litwinowicz, szef
miejskiego oddzia³u Ligi Polskich Rodzin,
zwymyœla³ od „ubeków” i „komunistów”
oraz pobi³ by³ego sympatyka partii, który
podczas spotkania z wyborcami domaga³
siê odpowiedzi na pytanie o g³osowanie
w sprawie podwy¿ek cen biletów komu-
nikacji.

LUBIN. 11 lipca policja zatrzyma³a 22-let-
niego mê¿czyznê za „publiczne propago-
wanie faszyzmu i nawo³ywanie do niena-
wiœci na tle narodowym i rasowym” na
tworzonej przez niego stronie interneto-
wej. Ustalono personalia przestêpcy, mimo
i¿ próbowa³ bardzo konsekwentnie zacie-
raæ w sieci swoje œlady. W jego mieszka-
niu podczas rewizji znaleziono du¿¹ licz-
bê faszystowskich publikacji i gad¿etów.
Zatrzymanemu grozi kara do trzech lat wiê-
zienia.

SIEDLCE. 12 lipca oko³o dziesiêcioosobo-
wa grupa cz³onków M³odzie¿y Wszech-
polskiej zak³óci³a przedwyborcze spotka-
nie z senator prof. Mari¹ Szyszkowsk¹,
kandydatk¹ na urz¹d prezydenta RP.
Wszechpolacy wznosili pod jej adresem
ordynarne i szowinistyczne okrzyki. Inter-
weniowa³a policja.

WARSZAWA. 12 lipca pod koœcio³em œw.
Anny policja interweniowa³a w sprawie
mê¿czyzny sprzedaj¹cego na ulicznym
straganie antysemickie i szowinistyczne
publikacje, m.in.: „Pi¹ty rozbiór Polski”
Henryka Paj¹ka czy anonimow¹ ksi¹¿kê
„¯ydzi i masoni”. Policjanci zostali we-
zwani przez m³od¹ kobietê, zbulwerso-
wan¹ nachalnym zachowaniem mê¿czy-
zny zachwalaj¹cego wydawnictwa ujaw-
niaj¹ce: „prawdziwe oblicze ̄ ydów” i „Kto
naprawdê rz¹dzi Polsk¹”. Wokó³ policjan-
tów zgromadzi³o siê oko³o 10 zachowuj¹-
cych siê agresywnie przechodniów, którzy
obrzucili wyzwiskami („¯ydówa”, „Semit-
ka, która okrada Polskê i fa³szuje prawdê”
itd.) interweniuj¹c¹ kobietê.

MYŒLENICE. 16 lipca neofaszystowski Obóz
Narodowo-Radykalny zorganizowa³ szo-
winistyczn¹ manifestacjê w 69. rocznicê
marszu na Myœlenice, antysemickiego po-
gromu ¯ydów, którego 23 czerwca 1936
roku dopuœci³y siê faszyzuj¹ce bojówki
Stronnictwa Narodowego dowodzone
przez Adama Doboszyñskiego. Kilkudzie-
siêciu oenerowców skanduj¹cych szowi-

Ranny Ingusz
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nistyczne has³a, np. „Ani Unia, ani NATO,
tylko Polska dla Polaków” i wznosz¹c rêce
w nazistowskim salucie przemaszerowa³o
przez miasto. Fina³em faszystowskiej ma-
nifestacji by³ wiec na rynku, blisko tablicy
upamiêtniaj¹cej wywiezienie do obozów
œmierci 1300 miejscowych ¯ydów. Prze-
ciwko marszowi ONR protestowa³o kilku-
dziesiêciu przeciwników faszyzmu. Zgo-
dê na przemarsz oenerowców wyda³ bur-
mistrz Myœlenic, Maciej Ostrowski. Przy
okazji demonstracji ONR oœmieszy³a siê
i obna¿y³a swoje prawdziwe oblicze M³o-
dzie¿ Wszechpolska, która potêpi³a marsz
oenerowców, podczas gdy identyczn¹ im-
prezê pod nazw¹ „Marsz myœlenicki 2005”
organizowa³ Okrêg Ma³opolski MW nie-
spe³na miesi¹c wczeœniej – 24 czerwca.
Zaprasza³ na niego na stronie internetowej
wszechpolaków Bogus³aw Sobczak, obec-
ny pose³ Ligi Polskich Rodzin.

WARSZAWA. 18 lipca sejmowa Komisja Ety-
ki Poselskiej nie uzna³a za rasistowsk¹ wy-
powiedŸ Anny Sobeckiej, pos³anki Ligi Pol-
skich Rodzin, która w dyskusji nad nowe-
lizacj¹ ustawy o radiofonii i telewizji po-
wiedzia³a, ¿e brak w niej zapisu nadrzêd-
noœci wartoœci chrzeœcijañskich i kultury
polskiej prowadzi do karygodnych, jej zda-
niem, sytuacji, gdy „osoba bêd¹ca obywa-
telem polskim, ale przynajmniej w po³o-
wie nie bêd¹ca narodowoœci polskiej (…)
rozpowszechnia³a ideê nieograniczonej
wolnoœci do aborcji”. Do niemi³ego Sobec-
kiej zdarzenia dosz³o w programie TVP 1
„Tygodnik Polityczny Jedynki”, w którym
wystêpowa³ Krystian Legierski, dzia³acz
Zielonych 2004 i Stowarzyszenia „Lamb-
da”, którego ojciec jest Afrykañczykiem,
a matka góralk¹ z Koniakowa. O ukaranie
Sobeckiej do komisji zwróci³ siê sam po-
szkodowany. Komisja w swojej decyzji
podzieli³a siê pó³ na pó³: 3:3.

WARSZAWA. 18 lipca przed warszawskim
s¹dem rozpocz¹³ siê kolejny proces Lesz-
ka Bubla oskar¿onego o publiczne l¿enie
osób narodowoœci ¿ydowskiej oraz o na-
wo³ywanie do nienawiœci na tle ró¿nic na-
rodowoœciowych, jakiego dopuœci³ siê
w piêciu wydanych przez siebie ksi¹¿-
kach, m.in. „Jak rozpoznaæ ¯yda”
i „Prawda o ¿ydowskim mordzie rytual-
nym”. Akt oskar¿enia wsparty zosta³ opi-
niami bieg³ych socjologów i jêzykoznaw-
ców, m.in. prof. Ireneusza Krzemiñskie-
go, który po lekturze wydawnictw Bubla
napisa³: „Maj¹ na celu sk³oniæ do czyn-
nej, wrogiej postawy wobec przedstawi-
cieli spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Autor znie-
wa¿a religiê, to¿samoœæ kulturow¹ ̄ ydów
i ̄ ydów jako naród i grupê obywateli RP”.
Prowadz¹cy sprawê prokurator Mariusz

Pi³at zapowiedzia³: „Te opinie
nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci.
Nasze wnioski te¿ bêd¹ inne ni¿
w Grójcu, gdzie podobna spra-
wa skoñczy³a siê warunkowym
umorzeniem na dwa lata próby
i 500 z³ na rzecz Centrum Zdro-
wia Dziecka”.
WARSZAWA. 20 lipca portal in-
ternetowy forum-znak.pl poinfor-
mowa³ o antysemickiej stronie
internetowej „Robal Studios”,
która mieœci³a siê na serwerze na-
le¿¹cym do koncernu Telekomu-
nikacja Polska SA. Firma ta by³a

ca³kowicie obojêtna na fakt, ¿e umo¿liwia
rozpowszechnianie karalnych przez polskie
prawo treœci rasistowskich i antysemickich,
a tak¿e obel¿ywych pogl¹dów o mniejszo-
œciach seksualnych, Niemcach i niepe³no-
sprawnych. TP SA wielokrotnie odmawia³a
usuniêcia przestêpczej strony ze swoich za-
sobów. Dopiero po kilku dniach z inkrymi-
nowanej strony znik³y, prawdopodobnie na
skutek nacisku internautów, najbardziej
skrajne treœci, np. dzia³ „Piecyk” z „dowci-
pami” o Holokauœcie. Strona zosta³a ujaw-
niona w ramach kampanii „R@cism Dele-
te” prowadzonej przez Stowarzyszenie „NI-
GDY WIÊCEJ”.

KIELCE. 26 lipca w trakcie meczu pierwszej
kolejki ekstraklasy pi³ki no¿nej Korona
Kielce kontra Cracovia Kraków dosz³o do
rasistowskiego incydentu wymierzonego
w czarnoskórego pi³karza z Brazylii, Her-
naniego, graj¹cego w dru¿ynie gospoda-
rzy. Przy ka¿dym jego dojœciu do pi³ki
obecni na stadionie nazi-kibice wydawali
odg³osy naœladuj¹ce ma³py oraz wznosili
rasistowskie okrzyki. Szokuj¹c¹, oprócz sa-
mego wydarzenia, okolicznoœci¹, jest fakt,
¿e Hernani by³ obiektem rasistowskich wy-
zwisk ze strony czêœci „kibiców” swojej
w³asnej dru¿yny. Tym razem jednak ostro
i zdecydowanie zareagowa³y same w³adze
klubu, które natychmiast odciê³y siê od ra-
sistowskich pseudokibiców, przekaza³y po-
licji ich zdjêcia ze stadionowego monito-
ringu oraz og³osi³y, ¿e nie bêd¹ oni do¿y-
wotnio wpuszczani na stadion Korony. Po-
dobne stanowisko zajê³a zdecydowana
wiêkszoœæ fanów kieleckiej dru¿yny, która
stanê³a w obronie brazylijskiego futbolisty.
Kielecki incydent wywo³a³ o¿ywion¹ dys-
kusjê w mediach. Aktywn¹ stron¹ dyskusji
by³o Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, po-
stuluj¹ce zdecydowane dzia³ania wobec
neofaszystów wykorzystuj¹cych do swo-
jej propagandy widowiska sportowe. 30
lipca przed meczem drugiej kolejki eks-
traklasy Kolporter Korona Kielce – Odra
Wodzis³aw Œl¹ski na kasach stadionowych
zawis³y zdjêcia nazi-kibiców, którzy wzno-
sili rasistowskie okrzyki pod adresem Her-
naniego, a ochroniarze nie wpuszczali ich
na mecz. Natomiast kieleccy pi³karze wy-
szli na boisko w koszulkach z has³em kam-
panii Stowarzyszenia „NIGDY WIÊCEJ”:
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, a kibi-
ce nagradzali rzêsistymi oklaskami ka¿de
zagranie Hernaniego.

SANDOMIERZ. 26 lipca oko³o godziny 20.00
przed kawiarni¹ „UFO” kilkunastu nazi-ski-
nów zaczepi³o i zaczê³o zniewa¿aæ czar-
noskórego mê¿czyznê i kilka towarzysz¹-
cych mu osób udaj¹cych siê do lokalu. Ra-
siœci uspokoili siê na kilka minut, gdy pod-

jecha³ do nich policyjny radiowóz – kilku
z nich zosta³o wylegitymowanych, by za-
atakowaæ nastêpnie ciemnoskórego mê¿-
czyznê ze zdwojon¹ agresj¹. Pada³y pod
jego adresem rasistowskie wyzwiska: „Czar-
nuchu, policja ci nie pomo¿e”, „Ty czarna
szmato” i „Wynoœ siê st¹d, bo spotka ciê
coœ z³ego”.

WARSZAWA. 27 lipca przed S¹dem Rejo-
nowym rozpocz¹³ siê proces Leszka Bu-
bla, lidera faszyzuj¹cej Polskiej Partii Na-
rodowej, oskar¿onego o publiczne znie-
wa¿enie ludnoœci ¿ydowskiej z powodu jej
przynale¿noœci narodowej. Doniesienie
przeciwko Bublowi z³o¿y³ Rzecznik Praw
Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll w 2000
roku. Powodem interwencji rzecznika by³a
wydana przez Bubla ksi¹¿ka: „Polsko-
¿ydowska wojna o krzy¿e”, roj¹ca siê od
sformu³owañ typu: „Obrzezano im mózgi”,
„Podstêpne ¿ydowskie nasienie” czy „Pej-
saty parlament”. Prokuratura Rejonowa
Warszawa-Praga P³n. skierowa³a do s¹du
akt oskar¿enia w pocz¹tkach 2001 roku.
25 paŸdziernika warszawski s¹d uzna³
Leszka Bubla winnym l¿enia narodu
¿ydowskiego, odst¹pi³ jednak od wymie-
rzenia mu stosownej kary zas¹dzaj¹c je-
dynie wp³acenie 2500 z³otych na PCK.
„Ukaranie oskar¿onego pozbawieniem
wolnoœci sprawi³oby, ¿e sta³by siê w pew-
nym sensie mêczennikiem tej sprawy”
– uzasadni³ wyrok sêdzia Rados³aw Myka,
uznaj¹c najwidoczniej, ¿e lepsz¹ resocja-
lizacj¹ bêdzie bezkarnoœæ.

KATOWICE. Pod koniec lipca do klubu „In-
tacto” przy ulicy D¹browskiego, w którym
spotykaj¹ siê geje i lesbijki, wtargnê³o
trzech nazi-skinów, wed³ug lokalnych
mediów zwi¹zanych z powszechnie uwa-
¿anym za neofaszystowski Obozem Naro-
dowo-Radykalnym. Bojówkarze zachowy-
wali siê agresywnie i grozili goœciom loka-
lu: „Czy s¹ tu peda³y, bo chcemy rozp…æ
tê knajpê?”. Ich najœcie spowodowane by³o
ideologicznie motywowan¹ nienawiœci¹
do osób homoseksualnych. Policja nie in-
terweniowa³a.

WARSZAWA. 31 lipca kilkunastu ogolonych
na ³yso mê¿czyzn wykrzykuj¹cych szowi-
nistyczne has³a napad³o i pobi³o trzech na-
stoletnich Rosjan i Kazacha – dzieci pra-
cowników ambasady Rosji w Warszawie.
Incydent, o którym b³yskawicznie poinfor-
mowa³a rosyjska prasa, wywo³a³ powa¿ne
napiêcia w stosunkach rosyjsko-polskich,
na jego temat wypowiedzia³ siê nawet pre-
zydent Putin, oraz falê pobiæ pracowników
polskiej ambasady w Moskwie. 20 grud-
nia sto³eczna policja zatrzyma³a Filipa P.,
21-latka podejrzanego o udzia³ w napa-
dzie.

SIERPIEÑ 2005

WARSZAWA. 1 sierpnia jeden z redaktorów
internetowego portalu informacyjnego le-
wica.pl sta³ siê obiektem pogró¿ek mailo-
wych. Anonimowy neofaszysta, u¿ywaj¹-
cy adresu mailowego z domen¹ onr.pl, gro-
zi³ mu œmierci¹.

GDAÑSK. 4 sierpnia tygodnik „Fakty i Mity”
opublikowa³ zdjêcia cz³onków gdañskiej
M³odzie¿y Wszechpolskiej pozuj¹cych w
hitlerowskich mundurach i z atrapami (?)
broni palnej. Redakcja pisma zapowiedzia³a
tak¿e z³o¿enie do prokuratury doniesienia

Neofaszyœci z ONR w Myœlenicach
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o pope³nieniu przez wszechpolaków prze-
stêpstwa propagowania faszyzmu oraz
wniosku o delegalizacjê tej organizacji.

WOLIN. 6 sierpnia w godzinach popo³u-
dniowych podczas drugiego dnia XI Festi-
walu S³owian i Wikingów grupa cz³onków
neonazistowskiej organizacji Blood and
Honour z Gdañska, ubrana w koszulki
z podobizn¹ i mottem Rudolfa Hessa,
wznosi³a rasistowskie okrzyki i œpiewa³a
faszystowskie piosenki autorstwa nazi-roc-
kowego zespo³u Konkwista 88 („88” to
„zaszyfrowany” hitlerowski salut „Heil Hi-
tler” – od ósmej pozycji litery „h” w alfa-
becie) oraz hitlerowski hymn „Heili, he-
ilo, heila”. Organizatorzy nie zareagowali
na te zachowania. Faszystów uciszyli do-
piero inni uczestnicy festiwalu. Na impre-
zach tego typu coraz czêœciej spotykaj¹ siê,
oprócz mi³oœników œredniowiecza i tury-
stów, tak¿e rodzimi neopogañscy neofaszy-
œci próbuj¹cy propagowaæ swe idee.
W tym roku w Wolinie pojawi³o siê kilku-
dziesiêciu nazi-skinów.

OŒWIÊCIM. 2 sierpnia na ulicy Górnickie-
go „nieznani sprawcy” wymalowali swa-
styki i rasistowskie has³a, m.in. „white po-
wer”, na malowidle graffiti z wielokultu-
rowym przes³aniem – projekcie powsta³ym
podczas polsko-niemieckich warsztatów
m³odzie¿y „M³odzie¿ przeciwko prawico-
wemu ekstremizmowi”. Organizatorzy
warsztatów Miêdzynarodowy Dom Spo-
tkañ M³odzie¿y i Stowarzyszenie „NIGDY
WIÊCEJ” – Grupa Oœwiêcim z³o¿yli na
policji doniesienie o pope³nieniu przestêp-
stwa.

LUBLIN. 17 sierpnia pochodz¹cy w wiêkszo-
œci z Czeczenii uchodŸcy, zamieszkali
w oœrodku dla uchodŸców przy ulicy Wroñ-
skiej, rozpoczêli protest g³odowy przeciw-
ko dyskryminacji przez polskich urzêdni-
ków. UchodŸcy mieszkaj¹ w bardzo nie-
przychylnym im s¹siedztwie i wielokrotnie
byli obiektem motywowanych ksenofobicz-
nie napaœci. Dosz³o ju¿ do tego, ¿e uchodŸ-
cy bali siê opuszczaæ oœrodek.

£¥CZNA. 20 sierpnia w trakcie czwartej ko-
lejki I ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Górni-
kiem £êczna a GKS Be³chatów grupa miej-
scowych nazi-kibiców wywiesi³a na oka-
laj¹cej boisko barierze flagê bêd¹c¹ ho³-
dem dla zmar³ego na pocz¹tku sierpnia
w wypadku samochodowym Mariusza
Szczerskiego ps. Szczery, wokalisty neo-
nazistowskiego zespo³u rockowego Honor
– jednej z najbardziej skrajnych tub pro-
pagowania rasizmu w Europie. Na fladze
widnia³ napis: „R.I.P. (R.I.P. – rest in pe-
ace – spoczywaj w pokoju – dop. red.)
Szczery”. Zbli¿one treœciowo flagi pojawi³y
siê tak¿e na odbywaj¹cych siê w tym cza-
sie meczach znanego z du¿ej i aktywnej
grupy neofaszystowskich „kibiców” Piasta
Gliwice (w drugoligowym meczu z Gór-
nikiem Polkowice, 13 sierpnia). Na gliwic-
kiej fladze oprócz napisu: „Szczery” zna-
laz³y siê równie¿ dwa symbole runów
œmierci – jednego ze znaków ruchów neo-
nazistowskich, m.in. amerykañskiego Na-
tional Aliance, rasistowskiej organizacji
za³o¿onej przez Williama Pearce’a, auto-
ra „Dzienników Turnera” – rasistowskiej
biblii bêd¹cej inspiracj¹ dla autora zama-
chu terrorystycznego na budynek federal-
ny w Oklahoma City (167 zabitych). Ko-
lejnym stadionem, na którym neofaszyœci

¿egnali swojego idola, by³ obiekt Motoru
Lublin, na którym tak¿e od lat skrajnie pra-
wicowy element wykorzystuje pi³kê no¿n¹
i klubow¹ identyfikacjê jako pretekst do
manifestacji zbrodniczych ideologii. Lubel-
scy nazi-kibice na wywieszonym transpa-
rencie zawarli zdjêcie Szczerskiego, na-
zwê jego zespo³u na dwóch flagach w bia-
³o-czerwonych barwach oraz bêd¹cy na-
wi¹zaniem do pisanych przez Szczerskie-
go tekstów Honoru napis: „W obronie krwi,
dla której dziœ tak wiele znaczysz. On po-
œwiêci³ wszystkie swoje dni”.

WARSZAWA. 25 sierpnia w „Gazecie Wy-
borczej” ukaza³ siê artyku³ informuj¹cy, i¿
w sklepie z militariami przy g³ównym wej-
œciu do Muzeum Wojska Polskiego od stro-
ny Al. Jerozolimskich dostêpnych by³o bli-
sko sto ró¿nego rodzaju naszywek, znacz-
ków i sygnetów ze swastykami, hitlerow-
skimi or³ami, trupimi czaszkami – tzw. To-
ten Kopfami, symbolami SS i NSDAP. Nie-
które z nich nie mia³y ¿adnych historycz-
nych odniesieñ, np. kwadratowe i okr¹g³e
znaczki z has³em „sieg heil” by³y jedno-
znacznie gad¿etami neofaszystowskimi.
Wicedyrektor muzeum – Henryk Banasiuk
zapowiedzia³, ¿e jeœli wszystkie rzeczy
z nazistowskimi symbolami nie znikn¹ ze
sklepu, bêdzie natychmiast wnioskowa³
o jego zamkniêcie.

B£A¯EJEWEK. 27 sierpnia na Ogólnopol-
skim Konwencie Mi³oœników Fantastyki
„Polcon” podczas spotkania z pisarzem
fantasy Andrzejem Sapkowskim dosz³o do
zdarzenia, które zbulwersowa³o przyby-
³ych do tej podpoznañskiej miejscowoœci
jego licznych fanów. Pisarz podczas jed-
nej ze swych wypowiedzi stwierdzi³: „Bia³y
cz³owiek powinien pracowaæ trzy godzi-
ny dziennie. Przecie¿ Bóg po to stworzy³
inne rasy – ¯ydów, Cyganów, aby praco-
wa³y za niego…”.

MATTERSBURG (AUSTRIA). 27 sierpnia po
meczu I ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy SC Mat-
tersburg i Sturmem Graz dosz³o przed ka-
merami austriackiej telewizji ATV Plus do
awantury i bójki miêdzy by³ym reprezen-
tantem Polski Adamem Ledwoniem a ak-
tualnym reprezentantem Austrii Dietma-
rem Kuehbauerem. Obu pi³karzy cechuje
wieloletnia wrogoœæ i przy ka¿dej okazji
ich spotkania koñcz¹ siê w ten sam spo-
sób. Tym razem Kuehbauer oœwiadczy³ do
kamery, i¿: „Z tym œmierdzielem (mowa
o Ledwoniu – dop. red.) wywiadu nie
udzielê! Œmierdzisz Polsk¹!”. Incydent ten
doprowadzi³ do histerii w polskich me-
diach, podgrzewanej zw³aszcza przed me-
czem reprezentacji Polski i Austrii 3 wrze-
œnia w Chorzowie. Na zdarzeniu próbo-
wa³ te¿ ¿erowaæ Wojciech Wierzejski, eu-
roparlamentarzysta i jeden z liderów Ligi
Polskich Rodzin, a wczeœniej M³odzie¿y
Wszechpolskiej, który zg³osi³ do Prokura-
tury Okrêgowej w Katowicach zawiado-
mienie o pope³nieniu przestêpstwa znie-
wa¿enia Polski i ¿¹da³ przes³uchania Ku-
ehbauera przy okazji chorzowskiego me-
czu. Pod koniec wrzeœnia Ledwoñ prze-
prosi³ w Austrii za swoje prowokacyjne za-
chowanie, o czym ju¿, niestety, nie poin-
formowa³o ¿adne z polskich mediów.

WROC£AW. 27 sierpnia w czasie meczu dru-
giej ligi pi³ki no¿nej Œl¹sk Wroc³aw kontra
Zag³êbie Sosnowiec na boisko wesz³o kil-
ku miejscowych nazi-kibiców i powiesi³o

na oko³oboiskowym p³ocie obok jednej
z bramek du¿¹, mniej wiêcej dziesiêciome-
trowej d³ugoœci flagê z has³em „White Po-
wer” („bia³a si³a”). Rasistowski transparent
bez problemu wisia³ do koñca meczu. Co
ciekawe, prezes Œl¹ska – Rafa³ Sobañski flagi
nie widzia³, a delegat PZPN, Andrzej To-
maszewski, choæ widzia³, nie chcia³ inter-
weniowaæ, by… nie psuæ wspania³ej atmos-
fery na trybunach. Transparent ten na wro-
c³awskim stadionie pojawi³ siê po raz pierw-
szy 13 sierpnia, podczas meczu Œl¹sk Wro-
c³aw – Podbeskidzie Bielsko-Bia³a. Wisia³
spokojnie przez ca³y mecz naprzeciwko try-
buny g³ównej.

WARSZAWA. 30 sierpnia w S¹dzie Okrêgo-
wym w Warszawie wiceprzewodnicz¹cy
Socjaldemokracji Polskiej, Bartosz Domi-
niak, z³o¿y³ w trybie wyborczym wniosek
o nakazanie Wojciechowi Wierzejskiemu,
pos³owi Parlamentu Europejskiego i kandy-
datowi Ligi Polskich Rodzin na pos³a, prze-
proszenie za s³owa poni¿aj¹ce wszystkich
wyborców lewicy. Wierzejski w wywiadzie
zamieszczonym na stronie internetowej LPR
mówi³ m.in., ¿e: „Nikt normalny na lewicê
nie g³osuje. Tylko patologia, dewiacja i pry-
mitywizm obyczajowy”.

WRZESIEÑ 2005

KATOWICE. Na pocz¹tku wrzeœnia miejskie
ulice wyklejone zosta³y du¿¹ liczb¹ anty-
semickich plakatów sygnowanych przez
Stowarzyszenie „Bia³e Or³y”, bytomsk¹ or-
ganizacjê powszechnie uwa¿an¹ na Œl¹sku
za neofaszystowsk¹ bojówkê, blisko wspó³-
pracuj¹c¹ z pokrewnym jej ideowo Obo-
zem Narodowo-Radykalnym.

SANDOMIERZ. 5 wrzeœnia miejscowa pro-
kuratura oskar¿y³a trzech nazi-skinów
o „nawo³ywanie do waœni na tle ró¿nic na-
rodowoœciowych”. Skandowali oni na uli-
cy: „Sieg hail!” i „Jude raus!”. Jest to wynik
doniesienia do Prokuratury Okrêgowej
w Kielcach o terroryzowaniu Sandomierza
przez grupy faszystowskie, jakie z³o¿y³
wiosn¹ 2004 roku pose³ PiS, Przemys³aw
Gosiewski. Dochodzenie pierwotnie zosta³o
umorzone we wrzeœniu 2004 r. Pose³ od-
wo³a³ siê od tej decyzji. „Miejscowa poli-
cja i prokuratura zbagatelizowa³y sprawê.
O wszystkim poinformowa³em Biuro Skarg,
Wniosków i Lustracji Prokuratury Krajowej
w Warszawie” – oœwiadczy³ mediom Go-
siewski. Z Biura Skarg pismo trafi³o do kie-
leckiej prokuratury, która ponownie zbada³a
akta i przes³a³a do Sandomierza opiniê, by
znowu przyjrzeæ siê sprawie. Mimo i¿ sze-
fowa miejscowej prokuratury – El¿bieta Ja-
b³oñska-Rak w wypowiedzi dla mediów
stwierdzi³a: „Osobiœcie uwa¿am, ¿e pro-
blem jest rozdmuchany”, efekty œledztwa
przysz³y szybko. Natomiast w marcu 2006
r. pose³ Gosiewski zwróci³ siê do ministra
sprawiedliwoœci z proœb¹ o wyjaœnienie, czy
œledztwo we wrzeœniu 2004 roku zosta³o
umorzone prawid³owo.

WARSZAWA. 10 wrzeœnia „Gazeta Wybor-
cza” poinformowa³a, i¿ w gdañskim skle-
pie sieci Ars Christiana, w której ksiê¿a za-
opatruj¹ siê m.in. w hostie i wino mszal-
ne, a œwieccy – w pami¹tki z chrztu i ko-
munii, dostêpne s¹ te¿ ksi¹¿ki maniakal-
nego antysemity Henryka Paj¹ka oraz pi-
sma antysemitów lokalnych. Dwa lata
wczeœniej sto³eczna prokuratura bada³a
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sprawê dostêpnoœci ksi¹¿ek Paj¹ka w ksiê-
garni na ty³ach koœcio³a Wszystkich Œwiê-
tych w Warszawie. Powo³any przez ni¹
ówczeœnie bieg³y prof. Jerzy Tomaszewski
stwierdzi³, i¿: „Ju¿ samo u¿ywanie przy-
miotnika ¿ydowski oraz rzeczownika ¯yd
autor traktuje jako obelgê. Obel¿ywy jê-
zyk sprzyja kszta³towaniu postaw antyse-
mickich u czytelników”. Mimo to proku-
rator sprawê umorzy³. Wed³ug „Gazety”,
ksi¹¿ki Paj¹ka dostêpne by³y tak¿e w in-
nych sklepach Ars Christiany. Jej prezes
zapowiedzia³, ¿e tego typu wydawnictwa
w krótkim czasie znikn¹ z pó³ek ksiêgar-
skich.

KRAKÓW. W nocy z 13 na 14 wrzeœnia gru-
pa krótko ogolonych osi³ków rozklejaj¹cych
plakaty wyborcze kandydata Ligi Polskich
Rodzin – Jaros³awa Komorniczaka sterro-
ryzowa³a rejon ronda Mogielnickiego. Naj-
pierw przegonili m³odych ludzi klej¹cych
plakaty wyborcze Demokratów.pl, a nastêp-
nie u¿yli przemocy wobec zwolenników
Platformy Obywatelskiej.

WARSZAWA. 14 wrzeœnia Komitet Wybor-
czy Narodowego Odrodzenia Polski, partii
uznawanej powszechnie za neofaszy-
stowsk¹, zosta³ zaskar¿ony do prokuratury
w sprawie zniewa¿enia lub poni¿enia kon-
stytucyjnych organów RP, którego dopuœci³
siê w swoim filmie wyborczym. Chodzi
o rysunek œwiñ i napis „swiniokraci.pl”, na
tle rysunków stylizowanych na loga zna-
nych partii politycznych. W innym filmie,
emitowanym przez osiem regionalnych od-
dzia³ów TVP w ramach kampanii wybor-
czej do parlamentu, pojawi³ siê homofo-
biczny symbol nopowskiej kampanii „Za-
kaz peda³owania”. Pod koniec tego spotu,
w którym osoby homoseksualne s¹ wielo-
krotnie obra¿ane i poni¿ane, lektor czyta:
„Oto metoda na rozwi¹zanie tego proble-
mu”, a na ekranie pojawia siê szubienica
i materia³ o karze œmierci.

WROC£AW. 14 wrzeœnia neofaszystowska
bojówka uzbrojona w no¿e, ³añcuchy i psy
bojowe napad³a na domy na ulicy Czaj-
kowskiego zamieszkane przez miejsco-
wych Romów. Neonaziœci w koszulkach z
krzy¿ami celtyckimi, wznosz¹c rasistow-
skie has³a i skanduj¹c „Sieg hail”, zaata-
kowali m³od¹ kobietê z dzieckiem, na któ-
rej próbowali dokonaæ zbiorowego gwa³-
tu, oraz jej matkê. W obronie kobiet sta-
nê³o piêciu Romów. W wyniku pobicia
jeden z nich dozna³ dotkliwych obra¿eñ
g³owy, zadanych mu ciê¿kim ³añcuchem.
Napad przerwa³ miejscowy dzielnicowy,
który by³ przypadkiem z wizyt¹ u jednej
z romskich rodzin. Posi³ki policyjne, które
wezwa³, zatrzyma³y czterech faszystów
w wieku od 20 do 31 lat. Prokuratura Re-
jonowa Wroc³aw-Psie Pole postawi³a im
zarzuty próby gwa³tu zbiorowego i stoso-
wanie przemocy na tle przynale¿noœci ra-
sowej (artyku³ 119 Kodeksu karnego). Do-
datkowo jednemu z nich postawiono za-
rzut pobicia, a innemu czynnego oporu,
ubli¿ania funkcjonariuszowi i groŸby po-
zbawienia ¿ycia jednego z policjantów.
Gro¿¹ im kary pozbawienia wolnoœci do
lat 12. Romowie przez d³u¿szy czas byli
zastraszeni, gdy¿ faszyœci grozili im po-
nownym napadem i spaleniem domów.
15 maja S¹d Rejonowy orzek³ wobec neo-
faszystów karê w zawieszeniu: rok i dwa
miesi¹ce dla Artura ¯. i Grzegorza M.

w zawieszeniu na trzy lata i karê o cztery
miesi¹ce d³u¿sz¹ dla dwóch pozosta³ych
sprawców. Miros³aw F., jedyny niepe³no-
letni ze sprawców, zosta³ dodatkowo ob-
jêty dozorem policyjnym. Wykonanie kary
s¹d zawiesi³ mu na cztery lata. Sêdzia orze-
kaj¹cy Mariusz Wi¹zek stwierdzi³ i¿ „Kon-
tekst narodowoœciowy tego wydarzenia by³
marginalny”. (Ju¿ nie wiadomo, czy œmiaæ
siê, czy p³akaæ – dop. red.)

GORLICE. 17 wrzeœnia wieczorem pod Miej-
skim Domem Kultury grupa nazi-skinów na-
pad³a i ciê¿ko skatowa³a wokalistê miejsco-
wego zespo³u rockowego H¿on¿d¿, który
w wyniku odniesionych obra¿eñ trafi³ do
szpitala. Szczêœliwie ojciec napadniêtego
oczekiwa³ na niego w pobli¿u MDK. Uda-
³o mu siê b³yskawicznie wezwaæ policjê,
która po kilkudziesiêciu minutach wy³apa-
³a sprawców. Jeden z nich, g³ówny spraw-
ca, zosta³ na d³u¿ej zatrzymany w aresz-
cie. Koncert odbywa³ siê pod has³em „Mu-
zyka Przeciwko Rasizmowi”.

SOSNOWIEC. 17 wrzeœnia wieczorem na
ulicy Mariackiej neofaszyœci zwi¹zani z
Obozem Narodowo-Radykalnym napadli
na grupê m³odzie¿y alternatywnej. Jeden
z zaatakowanych nastolatków zosta³ dotkli-
wie skopany i ciê¿ko zraniony no¿em. Po-
licja zatrzyma³a sprawcê tego czynu,
22-latka z pobliskiej Czeladzi, tylko po to,
by za dwa dni prokurator wypuœci³ go na
wolnoœæ. Napad mia³ pod³o¿e ideologicz-
ne. Zaatakowani m³odzi ludzie zostali uzna-
ni przez faszystów za „element niepe³no-
wartoœciowy”, który trzeba wyeliminowaæ.
Napadniêci wychodzili z miejscowego squ-
atu, który jest celem ci¹g³ych ataków ze stro-
ny ONR. Mimo oczywistych znamion in-
cydentu, motywowanego ideologi¹ faszy-
stowsk¹, policja okreœli³a go jako „chuligañ-
ski wybryk”, na co publicznie oburzenie
wyrazi³ wiceprezydent Sosnowca, Witold
Klepacz i, wraz ze swoimi urzêdnikami,
spotka³ siê z terroryzowan¹ przez faszystów
m³odzie¿¹, w zasiedlonym przez ni¹ budyn-
ku. Odpowiedzi¹ na neofaszystowsk¹ prze-
moc by³ równie¿ pokojowy marsz zorgani-
zowany przez m³odzie¿.

LUBLIN. 19 wrzeœnia miejscowy dzienni-
karz i poeta Aleksander Rozenfeld z³o¿y³
na policji doniesienie o pope³nieniu prze-
stêpstwa przez wydawcê i autorów biule-
tynu wyborczego Polskiej Partii Narodo-
wej. W wydawnictwie tym znalaz³ siê na
przyk³ad rozdzia³ pod tytu³em „Czy Pol-
ska jest pod ¿ydowsk¹ okupacj¹” oraz „Li-
sta zakonspirowanych ¯ydów”. „W kraju,
w którym zginê³o trzy miliony ̄ ydów i trzy
miliony Polaków, takie publikacje s¹ nie
do przyjêcia. (…) Ale w Polsce ci¹gle ist-
nieje spo³eczne przyzwolenie dla takich
publikacji, nikt nie protestuje” – wyjaœni³
Rozenfeld. Policja zapowiedzia³a przeka-
zanie sprawy do prokuratury.

TORUÑ. 21 wrzeœnia w nocy policja zatrzy-
ma³a piêciu cz³onków M³odzie¿y Wszech-
polskiej, którzy zaklejali plakaty wyborcze
Prawa i Sprawiedliwoœci. Sprawcy przyznali
siê do pope³nienia zarzucanych im czynów
i powiedzieli, ¿e dzia³ali za wiedz¹ w³adz
Ligi Polskich Rodzin. Policja postawi³a im
zarzut pope³nienia wykroczenia i przeka-
za³a sprawê do s¹du.

WARSZAWA. 22 wrzeœnia dosz³o do próby
zak³ócenia konferencji prasowej Kampanii
przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej, niefor-

malnego porozumienia wspó³tworzonego
m.in. przez Pracownicz¹ Demokracjê, Sto-
warzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, Porozumie-
nie Kobiet 8 Marca, M³odych Socjalistów,
Uniê Lewicy III RP i by³y sztab wyborczy
prof. Marii Szyszkowskiej. To w³aœnie cz³on-
kowie MW dokonali próby najœcia. Policja
nie interweniowa³a.

RZESZÓW. Pod koniec wrzeœnia miejsco-
wa Prokuratura Rejonowa zaaresztowa³a
by³ego rektora jaros³awskiej Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej, Antoniego Ja-
rosza. Podejrzany jest on o przyjmowanie
³apówek w zamian za za³atwienie dokto-
ratów, pobranie z kasy uczelni 230 tys. z³
nienale¿nych wynagrodzeñ. Wczeœniej
mia³ ju¿ dwa nieprawomocne wyroki za
gro¿enie dziennikarce lokalnego tygodni-
ka, a w czasie œledztwa, przed aresztowa-
niem, nak³ania³ œwiadków do sk³adania
fa³szywych zeznañ. Jarosz by³ blisko zwi¹-
zany z Radiem Maryja Tadeusza Rydzyka
i to wystarczy³o, by jego zwolnienia
z aresztu domagali siê radni Ligi Polskich
Rodzin z podkarpackiego sejmiku, parla-
mentarzyœci i radiomaryjne s³uchaczki,
którzy wystosowali w tej sprawie list do
Ministra Sprawiedliwoœci.

PAŸDZIERNIK 2005

SERPELICE N. BUGIEM. W paŸdzierniko-
wym numerze „Czasopisu”, pisma mniej-
szoœci bia³oruskiej w Polsce, ukaza³a siê in-
formacja na temat napadu na trzech m³o-
dych mê¿czyzn przebywaj¹cych w tej miej-
scowoœci na wakacyjnym wypoczynku
w oœrodku wypoczynkowym „Partner”. Zo-
stali oni ciê¿ko pobici przez dwóch napast-
ników uzbrojonych w kije baseballowe
i broñ paln¹. Jeden z napadniêtych zosta³
postrzelony w brzuch. Na skutek ran trafi³
do szpitala z zagro¿eniem ¿ycia i sparali-
¿owan¹ po³ow¹ cia³a. Do prowadz¹cych
œledztwo policjantów oraz Komendy G³ów-
nej Policji dotar³y anonimowe informacje,
¿e napad mia³ pod³o¿e narodowoœciowo-
religijne, wœród ofiar by³y bowiem osoby
wyznania prawos³awnego.

PRUSZKÓW. 7 paŸdziernika Filip Sakowicz,
ubiegaj¹cy siê o poselski mandat z listy Ligi
Polskich Rodzin, pobi³ w³aœcicieli miejsco-
wego parkingu. Wed³ug ma³¿eñstwa, w pi¹-
tek tu¿ przed pó³noc¹ i cisz¹ wyborcz¹ Sa-
kowicz rozlepia³ swoje plakaty na ogrodze-
niu parkingu. Gdy para zwróci³a mu uwa-
gê, ten mia³ siê zacz¹æ awanturowaæ. Do-
sz³o do bójki. Kobieta ma rozciêt¹ wargê
i otarcia naskórka, jej m¹¿ podbite oko
i otarte ³okcie. Policja na wniosek poszko-
dowanych wszczê³a œledztwo.

SOSNOWIEC. 7 paŸdziernika policja zatrzy-
ma³a dwóch miejscowych neofaszystów,
cz³onków Obozu Narodowo Radykalnego,
podejrzanych o rozklejanie na sosnowiec-
kich ulicach w czerwcu 2005 r. plakatów
z podobizn¹ genera³a Waffen-SS – Leona
Degrelle’a. Podczas przeszukania w ich
mieszkaniach policja ujawni³a du¿¹ liczbê
ulotek i wydawnictw faszystowskich. Obaj
podejrzani robili sobie w plenerze zdjêcia
w nazistowskich mundurach na tle flagi ze
swastyk¹. Zatrzymani przyznali siê do winy.

KRAKÓW. 8 paŸdziernika niezale¿ny inter-
netowy portal informacyjny indymedia.pl
opublikowa³ wiadomoœæ, i¿ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym numer XXVII, znajdu-
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j¹cym siê przy ulicy Krowoderskiej 17, do-
chodzi od przynajmniej roku do skanda-
licznych szowinistycznych zajœæ. Cz³on-
kiem Samorz¹du Szkolnego zosta³ m³ody
cz³owiek jawnie g³osz¹cy swoje sympatie
do Adolfa Hitlera i innych zbrodniarzy
III Rzeszy, który dystrybuuje w szkole na-
rodowo-socjalistyczne gazetki, odezwy
i ulotki, m.in. neohitlerowskiego Blood and
Honour, a tak¿e Obozu Narodowo-Rady-
kalnego i M³odzie¿y Wszechpolskiej. Gro-
zi³ tak¿e wielokrotnie pobiciem uczniom
uznanym przez siebie za „element niepe³-
nowartoœciowy”. Fakt terroryzowania
szko³y przez m³odego neofaszystê i jego
kamratów mia³ byæ absolutnie ignorowa-
ny przez jej dyrekcjê.

WÊGLINIEC. 14 paŸdziernika dziennik „S³o-
wo Polskie. Gazeta Wroc³awska” opisa³
prze¿ycia nastolatka ze Zgorzelca (Pola-
ka, ucznia krakowskiego liceum jad¹cego
do domu). Zosta³ on wylegitymowany
przez patrol stra¿y granicznej w Wêgliñ-
cu, a gdy okaza³o siê, ¿e ma nietypowe
personalia – zatrzymany, przes³uchany
i poddany szykanom na posterunku. Po-
granicznicy wziêli go za Ukraiñca lub Ro-
sjanina i potraktowali jako potencjalne Ÿró-
d³o zagro¿enia.

KATOWICE. 18 paŸdziernika na posiedzeniu
sejmiku województwa œl¹skiego radny Raj-
mund Pollak, do niedawna cz³onek Ligi Pol-
skich Rodzin, stwierdzi³: „Trzeba spojrzeæ
prawdzie w oczy i powiedzieæ, ¿e ci, któ-
rzy s³u¿yli w Wehrmachcie, byli zdrajcami
Rzeczpospolitej”. Ta szowinistyczna w kon-
tekœcie wypowiedŸ by³a skierowana bezpo-
œrednio przeciwko Alojzemu £ysce, œl¹skie-
mu pos³owi Prawa i Sprawiedliwoœci, któ-
rego ojciec wcielony by³ w czasie II wojny
œwiatowej do niemieckiej armii, a poœred-
nio w kilkaset tysiêcy Polaków, którzy byli
zmuszeni przez hitlerowców do s³u¿by
w wojsku III Rzeszy. Incydent ten by³ po-
k³osiem oskar¿enia Donalda Tuska o to, ¿e
jego dziadek wst¹pi³ na ochotnika do We-
hrmachtu, jakie wysun¹³ przeciwko niemu
w czasie kampanii prezydenckiej sztabo-
wiec Lecha Kaczyñskiego, Jacek Kurski.
Wed³ug œl¹skiego senatora, Kazimierza Kut-
za: „Z tego siê robi jakaœ zastêpcza forma
antysemityzmu”.

RADOM. 20 paŸdziernika przedstawiciele
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Gede-
onitów, protestanckiej organizacji pro-
wadz¹cej bezp³atn¹ dystrybucjê Nowego
Testamentu, zostali zmuszeni przez Stra¿
Miejsk¹ do przerwania swoich dzia³añ
(rozdawania Biblii) i opuszczenia terenu
przed jednym z miejscowych liceów.
Mimo ¿e dzia³alnoœæ MSG jest legalna,
a jego statut zatwierdzony przez S¹d Wo-
jewódzki, sytuacja powtórzy³a siê tydzieñ
póŸniej, a cz³onkowie MSG dodatkowo
ukarani zostali mandatem. Poproszony
o wyjaœnienie komendant Stra¿y Miejskiej
stwierdzi³, i¿ jego funkcjonariusze wypi-
sali mandat na jego osobiste polecenie
i poinformowa³, i¿ stra¿nicy miejscy bêd¹
utrudniali dzia³alnoœæ MSG na ka¿dy mo¿-
liwy sposób.

SKAR¯YSKO KAMIENNA. 20 paŸdziernika
„nieznani sprawcy” pod³o¿yli ogieñ w miej-
scowym kinie „Wolnoœæ”, bêd¹cym sie-
dzib¹ Uniwersytetu Wolnoœci. Z powodu
ogromnych strat prowadz¹ce placówkê Sto-
warzyszenie Edukacja, Rozwój i Aktywnoœæ

„ERA” zmuszone zosta³o do od³o¿enia in-
auguracji roku akademickiego. Wed³ug
osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ koja-
rzonego z lewic¹ Uniwersytetu, zdarzenie
to by³o prób¹ „przeszkodzenia w aktywi-
zacji m³odzie¿y”.

WARSZAWA. 20 paŸdziernika „nieznani
sprawcy” pod³o¿yli w kilku punktach mia-
sta i œrodkach transportu publicznego 13
atrap bomb i listy z powo³uj¹cym siê na le-
wicow¹ partiê Zieloni 2004 „gejowskim
manifestem”. Listy podpisane by³y przez ni-
komu nieznane nibyhomoseksuale organi-
zacje Gay Power i Silny Peda³. Ta oczywi-
sta prowokacja wobec œrodowisk gejow-
skich i ich politycznych sojuszników mia³a
byæ rzekom¹ reakcj¹ na homofobiczn¹ po-
litykê ówczesnego kandydata na prezydenta
RP, prezydenta Warszawy – Lecha Kaczyñ-
skiego. Atrapy by³y wykonane w pe³ni pro-
fesjonalnie. Autorów terrorystycznej prowo-
kacji nie ustalono, mimo ¿e opublikowano
zdjêcia jednego z nich.

£ÓDŸ. 21 paŸdziernika podczas meczu II ligi
pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿ynami £KS £ódŸ
i Œl¹ska Wroc³aw obserwator PZPN, An-
drzej Tomaszewski, nakaza³ przerwanie gry
w trakcie pierwszej po³owy spotkania. In-
terwencjê obserwatora wywo³a³y flagi wy-
wieszone na boiskowym p³ocie przez kibi-
ców obu klubów, miêdzy innymi flaga Œl¹-
ska z napisem „Skinhead”, która towarzy-
szy nazi-kibicom wroc³awskiej dru¿yny od
lat. Po blisko pó³godzinnych pertraktacjach
dzia³aczy klubowych i „kibiców”, którzy nie
chcieli zdj¹æ transparentów, obserwator
zagrozi³ zakoñczeniem spotkania i og³osze-
niem obopólnego walkowera. Po jego zde-
cydowanej reakcji szowinistyczne flagi zo-
sta³y zdjête i mecz móg³ byæ kontynuowa-
ny. Wydzia³ Dyscypliny PZPN na³o¿y³ na
£KS £ódŸ karê finansow¹ w wysokoœci piê-
ciu tysiêcy z³otych – za brak odpowiednie-
go zabezpieczenia porz¹dku na stadionie
zap³aci karê w wysokoœci 1,5 tysi¹ca z³o-
tych. Natomiast na Œl¹sk Wroc³aw na³o¿o-
no karê finansow¹ w wysokoœci piêciu ty-
siêcy z³otych za wywieszenie przez jego ki-
biców: „Flagi z has³em propaguj¹cym ruch
nacjonalistyczny i rasistowski (»Skinhe-
ads«)”. Wykonanie kary postanowiono za-
wiesiæ na okres szeœciu miesiêcy.

CZELADŸ. 22 paŸdziernika odby³ siê w tym
mieœcie neonazistowski koncert zespo³ów:
Agressiva 88, Front H8, Prawo Krwi
i Izgorn. Jego celem by³o zebranie fundu-
szy na adwokata dla zwi¹zanego z sosno-
wieckim oddzia³em Obozu Narodowo-Ra-
dykalnego bojówkarza, który dŸgn¹³ no¿em
mieszkaj¹cego w tamtejszym squacie ch³o-
paka. Policja w trakcie koncertu nie inter-
weniowa³a.

WARSZAWA. 31 paŸdziernika w artykule
„G³upcze odejdŸ” dziennik „Fakt” opubli-
kowa³ zdjêcia Bogus³awa Sobczaka, pos³a
Ligi Polskich Rodzin i jednego z by³ych li-
derów M³odzie¿y Wszechpolskiej, w oto-
czeniu nazi-skinów wznosz¹cych rêce
w nazistowskim salucie „Sieg heil”. Spra-
wa wywo³a³a powszechne oburzenie. Ni-
czego nagannego w postêpowaniu Sobcza-
ka nie widzia³ jedynie on sam i jego szef –
Roman Giertych, który odmówi³ komenta-
rzy na ten temat. 2 listopada w „Fakcie”
publikowano zdjêcia salutuj¹cego na nazi-
stowsk¹ mod³ê ma³opolskiego dzia³acza
MW, Maksymiliana Gibesa oraz krakow-

skiego radnego LPR i prezesa honorowego
MW – Macieja Twaroga w otoczeniu „haj-
luj¹cych” nazi-skinów. Gibes powiedzia³
dziennikarzom, ¿e „zamawia³ kolejny ku-
fel piwa”. Jednak szczytem chamstwa by³a
wypowiedŸ Wojciecha Wierzejskiego dla
„Rzeczpospolitej”, ¿e: „TO NIE S¥ GESTY
NAZISTOWSKIE, TAKIE SAME WYKONY-
WA£ JAN PAWE£ II”. Natomiast 3 listopa-
da „Fakt” ujawni³ zdjêcie kolejnego
wszechpolaka, Boles³awa Wasielewicza,
lidera s³upskiej M³odzie¿y Wszechpolskiej
i prawej rêki pos³a LPR – Roberta Str¹ka,
wznosz¹cego podczas partyjnej imprezy
rêkê w hitlerowskim pozdrowieniu. Na
zdjêciu razem z Wasielewiczem by³ rów-
nie¿ Grzegorz Sielatycki, by³y nazi-skin
oraz szef MW i LPR w Trójmieœcie oraz
Krzysztof Bosak – rzecznik prasowy LPR.
W tym samym tekœcie publikowane jest te¿
wspólne zdjêcie Wasielewicza i ks. Tade-
usza Rydzyka, szefa Radia Maryja i Telewi-
zji Trwam oraz wypowiedŸ Zbigniewa
Bronka, by³ego s³upskiego wspó³pracowni-
ka Wasielewicza: „Przed ch³opcami z M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej wielokrotnie podno-
si³ rêkê w pozdrowieniu hitlerowskim i krzy-
cza³ »Heil«. Widzia³em to wielokrotnie. To
nie by³a zabawa”.

OSTRÓW WLKP. 31 paŸdziernika w regio-
nalnej „Gazecie Ostrowskiej” ukaza³ siê
tekst o „What?!”, gazetce uczniów II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego kolportowanej w
wiêkszoœci szkó³ œrednich miasta, idealizu-
j¹cej i gloryfikuj¹cej na swych ³amach hi-
tleryzm i antysemityzm. Autorami pisemka
s¹ osoby zwi¹zane z M³odzie¿¹ Wszech-
polsk¹. Znalaz³ siê w niej te¿ wywiad
z Marcinem Stachowiakiem – uczniem
II LO i szefem lokalnej MW. Dyrekcja szko³y
zapowiedzia³a ukaranie winowajców.

LISTOPAD 2005

LUBLIN. Na pocz¹tku listopada na osiedlach
Piastowskim i LSM pojawi³y siê rasistow-
skie napisy: „Jude raus”, „¯ydzi do gazu”,
„Wujek Hitler wielkim by³ i jest” oraz licz-
ne swastyki i gwiazdy Dawida na szubieni-
cach.

LUBLIN. 3 listopada na ulicy Wajdeloty
dwóch nazi-skinów pobi³o nastolatka. Po-
wodem agresji by³ jego wygl¹d nieodpowia-
daj¹cy faszystowskiemu wzorowi „prawdzi-
wego Polaka”.

LONDYN (WIELKA BRYTANIA). 4 listopada
dziennik „Guardian” poinformowa³, i¿ miej-
scowy s¹d skaza³ na kilkuletnie wyroki wiê-
zienia piêciu cz³onków neonazistowskiej
organizacji Racial Volunteer Force. Celem
powsta³ej w 2003 roku grupy by³o „zachê-
canie do przemocy wobec innych ni¿ bia³e
osób”. Dokonywa³a ona tego za pomoc¹
drukowanych w Polsce ekstremistycznych
broszur. Zawiera³y one m.in. przepisy na
produkcjê bomb. Skazani wczeœniej zwi¹-
zani byli z neohitlerowsk¹ organizacj¹ ter-
rorystyczn¹ Combat 18. Ponadto importo-
wali z Polski trzy wydania nazistowskiego
magazynu C18 „Stormer”. Jeden ze skaza-
nych, Michael Denis, jest z pochodzenia
Polakiem (urodzi³ siê w Polsce).

WROC£AW. 4 listopada w „Gazecie Wybor-
czej” ukaza³ siê artyku³ ujawniaj¹cy, i¿
w miejscowym hotelu Park Plaza obowi¹-
zuje nieformalny zakaz obs³ugi Romów.
Personel odmawia klientom narodowoœci
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romskiej jakichkolwiek us³ug, wymawia-
j¹c siê brakiem wolnych miejsc, podczas
gdy telefonicznie mo¿na zamówiæ ich do-
woln¹ liczbê. Dariusz Bil, prezes Dolno-
œl¹skiego Stowarzyszenia Romów twierdzi,
¿e takie zwyczaje w hotelu panuj¹ ju¿ od
ponad roku: „Najpierw dochodzi³y do nas
pojedyncze sygna³y, ale myœla³em, ¿e cho-
dzi o jakieœ osobiste zadra¿nienia. Teraz
jestem pewien, ¿e to celowe dzia³anie”.
Dyrektor wroc³awskiego Park Plaza, Pawe³
Szatkowski, okreœli³ ca³y problem jako nie-
porozumienie.

KRAKÓW. 7 listopada na ulicach miasta po-
jawi³y siê antysemickie plakaty sygnowa-
ne przez Anty¿ydowsk¹ Ligê S³owiañsk¹
im. Boles³awa Œmia³ego. Jakkolwiek forma
plakatów znamionuje pewne problemy
psychiczne ich twórców (plakaty ostem-
plowane s¹ piecz¹tkami organizacji wspie-
raj¹cych: Niepodleg³oœciowy Ruch Robot-
niczy, Polskie Stronnictwo Narodowe, Pi³-
sudczycy II RP im. Walerego S³awka, Ogól-
nopolski M³odzie¿owy Zwi¹zek Armii Kra-
jowej, Towarzystwo PrzyjaŸni im. Tade-
usza Koœciuszki, Polskie Skonfederowane
Organizacje Niepodleg³oœciowe im. Mar-
sza³ków Józefa Pi³sudskiego i Gieorgija
¯ukowa oraz zarejestrowanej s¹dowo par-
tii Polska Organizacja Narodowa Rzeczy-
pospolitej Polskiej im. mjr. Henryka Do-
brzañskiego „Hubala”), to ich skrajna treœæ
oraz bardzo sprawnie prowadzona akcja
rozklejania nie do koñca pozwala na ich
lekcewa¿enie.

WARSZAWA. 7 listopada M³odzie¿ Wszech-
polska skierowa³a do s¹du prywatny akt
oskar¿enia przeciwko pos³ance SLD – Jo-
annie Senyszyn. Chodzi o wypowiedŸ Se-
nyszyn w trakcie debaty sejmowej 5 maja
2005 roku. Pos³anka powiedzia³a: „Opinii
publicznej wmawia siê, ¿e ten Sejm jest z³y,
ale zapewne nastêpny bêdzie gorszy. Czy¿
LPR nie wystawi bojówkarzy z M³odzie¿y
Wszechpolskiej, organizacji parafaszystow-
skiej?”. By³a to kolejna skrajnie prawicowa
próba szykanowania autorów krytycznych
wyst¹pieñ.

LUBLIN. 10 listopada rano do miejscowe-
go Oœrodka dla UchodŸców wtargnê³a gru-
pa uzbrojonych w broñ maszynow¹ anty-
terrorystów. Policjanci otoczyli oœrodek
i przeszukali pomieszczenia z wyszkolo-
nym psem. Trzech mê¿czyzn policjanci
zabrali ze sob¹. „Policjanci chcieli wie-
dzieæ, gdzie trzymamy kamerê i kasety
wideo. Oskar¿ali nas o filmowanie budyn-
ków w mieœcie, które w ich ocenie mieli-
byœmy wysadziæ. Wypytywali te¿ o mate-
ria³y wybuchowe. Ale my nie jesteœmy ter-
rorystami, nie przyjechaliœmy tu zabijaæ”
– podkreœla Salman Isakov, jeden z zatrzy-
manych. „Mój syn jest przera¿ony. Przyje-
chaliœmy tu szukaæ spokoju, uciekliœmy od
wojny i przeœladowañ. A tu znów celowa-
no do nas z broni” – powiedzia³a jedna
z mieszkanek oœrodka. UchodŸcy zapo-
wiedzieli z³o¿enie do prokuratury zawia-
domienia o przestêpstwie. Interwencja po-
licji by³a wynikiem fa³szywego donosu
o zagro¿eniu terrorystycznym.

CZÊSTOCHOWA. 11 listopada oko³o stu
cz³onków Obozu Narodowo-Radykalnego
z ró¿nych miast przemaszerowa³o g³ów-
nymi ulicami miasta. Wznosili okrzyki:
„Polska dla Polaków!”, „Nasze ulice, na-
sze kamienice”, „Tu jest Polska nie Izra-

el!”, „¯ydzi z Polski precz!” i „Znajdzie
siê kij na ¿ydowski ryj!”. Zabezpieczaj¹ce
przemarsz liczne patrole policji i Stra¿y
Miejskiej nie interweniowa³y. Po marszu
odby³ siê te¿ koncert nazi-rockowych ze-
spo³ów: Warmiand, Bastion i Prawo Krwi.
Tydzieñ wczeœniej o uniemo¿liwienie
przemarszu bezskutecznie apelowali do
w³adz miasta czêstochowscy M³odzi So-
cjaliœci, wskazuj¹c na groŸbê wywo³ania
przez bojówkarzy ONR antysemickich
ekscesów, urz¹d miasta wyda³ jednak zgo-
dê na przemarsz. Jego rzecznik, Ireneusz
Leœnikowski stwierdzi³, ¿e organizatorzy
wprowadzili urzêdników w b³¹d: „Do
Urzêdu zg³osi³a siê osoba prywatna pro-
sz¹c o zezwolenie na uczczenie w ten spo-
sób dnia 11 listopada. Z katedry na cmen-
tarz mia³o siê udaæ kilkadziesi¹t osób.
O tym, ¿e s¹ to dzia³acze ONR nie poin-
formowano we wniosku.”. Jednak rzecz-
nik, bryluj¹cy codziennie na internetowym
forum dyskusyjnym lokalnego wydania
„Gazety Wyborczej”, dok³adnie wiedzia³
o charakterze przemarszu i proweniencji
jego organizatorów.

KONIN. 11 listopada w miejscowym gimna-
zjum nr 6 odby³y siê obchody Œwiêta Nie-
podleg³oœci, z okazji których zorganizowa-
no konkurs na najczystszych rasowo
uczniów. Z ka¿dej klasy typowano dwie
osoby – ch³opca i dziewczynê, którzy mie-
li najbardziej „charakterystyczne dla Pola-
ków rysy”: kolor w³osów i oczu, karnacjê
skóry, kszta³t twarzy i budowê twarzoczasz-
ki itd. Pomys³odawczyni¹ konkursu by³a dy-
rektorka szko³y, Ludmi³a WoŸniak, nauczy-
cielka… historii. „Chcieliœmy, aby obcho-
dy by³y bardziej radosne” – t³umaczyli or-
ganizatorzy.

WA£BRZYCH. 11 listopada w czasie obcho-
dów Œwiêta Niepodleg³oœci swój wiec zor-
ganizowa³a te¿ grupa cz³onków Narodowe-
go Odrodzenia Polski, partii uznawanej po-
wszechnie za neofaszystowsk¹; dosz³o na
nim m.in. do rytualnego spalenia flagi Unii
Europejskiej i skandowania: „Narodowy ra-
dykalizm”. Policja nie interweniowa³a.

WARSZAWA. 11 listopada dosz³o do zak³ó-
cenia porz¹dku publicznego przez cz³on-
ków Narodowego Odrodzenia Polski pod-
czas uroczystych obchodów Œwiêta Nie-
podleg³oœci przed Grobem Nieznanego ̄ o³-
nierza. Policja zatrzyma³a na kilka godzin
kierownika warszawskiej Sekcji M³odych
NOP, Mariusza Mina³to i skierowa³a prze-
ciwko niemu sprawê do s¹du grodzkiego.
Zarzucono mu, ¿e „zak³óci³ pokój i porz¹-
dek publiczny poprzez publiczne deptanie
flagi Unii Europejskiej”.

GORZÓW WLKP. 12 listopada dosz³o do bój-
ki podczas koncertu nazi-rockowego zor-
ganizowanego przez miejscow¹ komórkê
neonazistowskiej organizacji Blood and
Honour. Gra³y na nim White Devils i Po-
top z Polski oraz szwedzki Angriff i nie-
miecki Oidoxie. Impreza by³a poœwiêcona
pamiêci wokalisty nazistowskiego zespo³u
Honor – Mariusza Szczerskiego ps. Szcze-
ry, który zgin¹³ kilka miesiêcy wczeœniej
w wypadku. Policja nie interweniowa³a.

LUBLIN. W nocy z 13 na 14 listopada grupa
„nieznanych sprawców” obrzuci³a butelka-
mi z rozpuszczalnikiem znajduj¹ce siê
w tym mieœcie Islamskie Centrum Kultural-
ne. W dwupiêtrowej kamienicy przy ul. Na-
mys³owskiego, w której mieœci siê centrum,

mieszka muzu³mañska rodzina. Gdy ich za-
atakowano, szykowali siê w³aœnie do snu:
„Nigdy wczeœniej nie dostaliœmy listów
z pogró¿kami. Nie by³o te¿ ¿adnych ano-
nimowych telefonów. Na zaczepki czy atak
byliœmy jednak przygotowani. Wiedzieli-
œmy, ¿e to musi siê staæ wczeœniej czy póŸ-
niej. Przecie¿ widzimy, co dzieje siê na
œwiecie. Teraz wszyscy s¹ negatywnie,
wrêcz wrogo nastawieni do muzu³manów”.
Na szczêœcie, butelka z substancj¹ zapala-
j¹c¹ nie trafi³a w okno. Rozbi³a siê na ele-
wacji. Podczas po¿aru nadpali³a siê te¿
drewniana barierka. Pomimo ¿e policja
zareagowa³a natychmiast po wezwaniu nie
uda³o siê jej z³apaæ sprawców.

MAJDANEK. 14 listopada grupa uczniów bio-
r¹ca udzia³ w szkolnej wycieczce zwiedza-
j¹cej muzeum obozu koncentracyjnego ob-
rzuci³a rasistowskimi wyzwiskami grupê
¿ydowskich turystów.

POZNAÑ. 14 listopada w „Gazecie Wybor-
czej” ukaza³ siê artyku³ opisuj¹cy konflikt
wokó³ inicjatywy upamiêtnienia miejsca
pochówku s³ynnego rabina Akiby Egera
(1751-1837), jednego z najwiêkszych au-
torytetów duchowych i naukowych swo-
ich czasów, którego jesziwa (uczelnia tal-
mudyczna) w Poznaniu nale¿a³a do naj-
s³ynniejszych w Europie. Sprawa dotyczy
podwórza kamienicy przy ul. G³ogowskiej,
tu¿ przy terenach targowych. Pod ziemi¹
znajduje siê tam jedyny ocala³y fragment
starego cmentarza ¿ydowskiego, zlikwido-
wanego przez Niemców ok. 1941 roku,
a po wojnie zabudowanego przez Targi Po-
znañskie pawilonami wystawowymi.
Czêœæ mieszkañców nie ¿yczy sobie pla-
nowanego obelisku, gdy¿: „Tutaj mieszkaj¹
katolicy. Nie chcemy ¿ydowskiego cmen-
tarza pod oknami! Nie bêd¹ nam ¯ydy
dyktowaæ, co mamy robiæ”.

SZCZECIN. 14 listopada miejscowa proku-
ratura zapowiedzia³a, ¿e zajmie siê praw-
dopodobnie spraw¹ rozpowszechniania
p³yt CD zawieraj¹cych treœci faszystowskie,
które celnicy z funkcjonariuszami Stra¿y
Granicznej ujawnili na przygranicznym tar-
gowisku w Lubieszynie. Zawiadomienie
z³o¿yli celnicy. P³yty sprzedawa³ 27-letni
szczecinianin, który t³umaczy³, ¿e kupi³
czêœæ od przypadkowych osób. 43 p³yty,
propaguj¹ce ideologiê faszystowsk¹, znaj-
dowa³y siê wœród ponad 1300 pirackich
nagrañ, na które natrafili celnicy podczas
kontroli targowiska. Na p³ytach widnia³y
symbole faszystowskich Niemiec – swasty-
ki, nazistowskie or³y itd. Teksty piosenek
by³y w jêzyku niemieckim i pod¿ega³y do
nienawiœci rasowej. Utwory nosi³y tytu³y
o zabarwieniu faszystowskim, m.in. „Jeste-
œmy ludŸmi Hitlera”, „Aryjscy wojownicy”,
„Heil Hitler”, „Wódz wzywa”, „Wojna ras”,
„¯ydowskie b³oto”.

POZNAÑ. 20 listopada nie odby³ siê Marsz
Równoœci, który mia³ zakoñczyæ poznañ-
skie Dni Równoœci i Tolerancji. Kilkaset
osób chcia³o przejœæ g³ównym poznañskim
deptakiem, by manifestowaæ przeciw dys-
kryminacji ze wzglêdu na p³eæ, kolor skó-
ry, narodowoœæ, religiê, orientacjê seksualn¹
czy niepe³nosprawnoœæ. Prezydent Pozna-
nia, Ryszard Grobelny (wybrany przy po-
parciu Platformy Obywatelskiej) zabroni³
przemarszu. Jego decyzjê podtrzyma³ wo-
jewoda wielkopolski z Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, Andrzej Nowakowski. Mimo
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zakazu przed godz. 15.00 na deptaku po-
jawi³o siê kilkuset uczestników. Nie zdo³ali
jednak ruszyæ, bo drogê zagrodzi³a im po-
licja. Po drugiej stronie kordonu zebra³a siê
kilkudziesiêcioosobowa grupa neofaszy-
stów i nazi-kibiców skanduj¹cych „Peda³y
do gazu!”, „Zrobimy z wami, co Hitler zro-
bi³ z ¯ydami!”. Obrzucili oni uczestników
marszu jajkami i ³ajnem policyjnych koni.
Wœród nich byli tak¿e dzia³acze M³odzie-
¿y Wszechpolskiej, którzy robili zdjêcia
uczestnikom demonstracji. Policja kilka
razy nawo³ywa³a uczestników marszu do
rozejœcia. Oko³o godz. 16.30 policjanci
zaczêli ich wci¹gaæ si³¹ do furgonetek. Za-
trzymano i przes³uchano 68 osób, w wiêk-
szoœci tych, którzy uczestniczyli w demon-
stracji. „Zatrzymani bêd¹ mieli postawione
zarzuty udzia³u w nielegalnej demonstra-
cji. Grozi za to areszt i grzywna do 5 tysiê-
cy z³otych” – stwierdzi³ Andrzej Borowiak,
rzecznik poznañskiej policji. Wœród zatrzy-
manych i przes³uchanych by³o kilkanaœcie
osób, które wykrzykiwa³y faszystowskie ha-
s³a. „Nie wykluczamy, ¿e po analizie do-
wodów im tak¿e postawimy zarzuty”
– mówi³ Borowiak. 13 grudnia Wojewódz-
ki S¹d Administracyjny w Poznaniu orzek³,
¿e prezydent Poznania i wojewoda wiel-
kopolski nie mieli prawa zakazywaæ Mar-
szu Równoœci.

G£OGÓW. 23 listopada „Gazeta Lubuska”
opisa³a atak Narodowego Odrodzenia Pol-
ski, partii uznawanej powszechnie za neo-
faszystowsk¹, na w³adze miasta za to, ¿e
finansuj¹ one z bud¿etu opiekê nad lapida-
rium (zbiorem kamieni, kamiennych pos¹-
gów, nagrobków i fragmentów budowli),
praktycznie jedynej pozosta³oœci po miej-
scowych ¯ydach wymordowanych przez
hitlerowców. Antysemicki kontekst nopow-
skiej troski o miejski skarbiec jest oczywi-
sty, zwa¿ywszy, ¿e roczna opieka nad lapi-
darium kosztuje niespe³na… tysi¹c z³otych,
a miasto dofinansowuje te¿ obiekty kato-
lickie i prawos³awne.

WARSZAWA. 26 listopada Sekcja M³odych
Narodowego Odrodzenia Polski zorganizo-
wa³a przed siedzib¹ warszawskiego Insty-
tutu Austriackiego pikietê w obronie aresz-
towanego przez w³adze austriackie za kwe-
stionowanie zbrodni hitlerowskich brytyj-
skiego negacjonisty Holocaustu – Davida
Irvinga. Irving jest jednym z idoli NOP. Jego
publikacje wielokrotnie zamieszczane by³y
w partyjnym piœmie „Szczerbiec”. NOP ma
te¿ na swoim koncie inne negacjonistycz-
ne wydawnictwa, np. ksi¹¿kê „Mit Holo-
caustu”, która powinna byæ œcigana z urzê-
du przez prokuraturê jako przestêpstwo tzw.
k³amstwa oœwiêcimskiego. Austriacki s¹d
skaza³ Irvinga 20 lutego 2006 r. na trzy lata
pozbawienia wolnoœci.

POZNAÑ. 27 listopada w stolicy Wielko-
polski i kilkunastu innych miastach odby-
³y siê kilkutysiêczne wiece pod has³ami
„Reanimacja Demokracji” i „Marsz Rów-
noœci idzie dalej”, bêd¹ce protestem prze-
ciwko zakazowi przeprowadzenia i rozbi-
ciu poznañskiego marszu tydzieñ wcze-
œniej. W kilku miastach uczestnicy wieców
zostali zaatakowani przez skrajnie prawi-
cowych bojówkarzy. W Poznaniu pojawi-
li siê m.in. przedstawiciele M³odzie¿y
Wszechpolskiej. Sekretarz MW w Pozna-
niu, Marcin Kasprowicz, zapytany tydzieñ
wczeœniej przez dziennikarzy, dlaczego tak

zapalczywie krzyczy „Peda³y, peda³y”,
zapewnia³ ¿e nie nale¿y do ¿adnej orga-
nizacji. W ELBL¥GU blisko stu nazi-ski-
nów i nazi-kibiców obrzuci³o kamieniami
i rasistowskimi wyzwiskami grupê oko³o
dwustu manifestantów. Policja zatrzyma-
³a kilkunastu faszystów. po manifestacji
faszyœci urz¹dzili prawdziwe polowanie na
manifestantów. Dosz³o do licznych pobiæ.
W GDAÑSKU stupiêædziesiêcioosobowy
Wiec Równoœci zaatakowany zosta³ przez
nazi-kibiców Lechii Gdañsk skanduj¹cych
„Wolne miasto bez peda³ów” i „Zrobimy
z wami, co Hitler zrobi³ z ¯ydami”. Ob-
rzucili oni wiecowiczów jajkami i butel-
kami. Kiedy zaczêli wyrywaæ kostki bru-
kowe, interweniowa³a policja, która u¿y³a
pa³ek i gazu. Wœród przeciwników mani-
festacji byli te¿ cz³onkowie MW, Ligi Pol-
skich Rodzin i Stowarzyszenia Koliber. KA-
TOWICE – naprzeciwko stuosobowego
wiecu pojawi³a siê licz¹ca ok. 60 osób
kontrdemonstracja z³o¿ona z cz³onków
neofaszystowskich organizacji: Obozu Na-
rodowo-Radykalnego – Sosnowiec, ONR
– Górny Œl¹sk, Bia³ych Or³ów oraz z M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej. Z ich strony pa-
da³y has³a: „Won z Katowic”, „Znajdzie siê
kij na pedalski ryj”, „Nasza œwiêta rzecz,
geje z Polski precz!” i „Cioty won!”.
W RZESZOWIE stu manifestantów zosta³o
obrzuconych jajkami i ró¿nymi przedmio-
tami przez kilkudziesiêcioosobow¹ grupê
neofaszystowskich bojówkarzy. W g³owê
uderzony zosta³ m.in. lider podkarpackie-
go SLD, Krzysztof Martens. W TORUNIU
150 osób bior¹cych udzia³ w zakazanym
przez urzêdników miejskich wiecu zosta-
³o zaatakowanych przez skrajnie prawico-
wych bojówkarzy, obok nich pojawili siê
te¿ wszechpolacy. Pobity zosta³ równie¿
id¹cy na wiec obywatel Holandii. W WAR-
SZAWIE dosz³o do próby zak³ócenia ma-
nifestacji przez grupê szowinistów z M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej skanduj¹c¹ nacjo-
nalistyczne has³a. We WROC£AWIU 300
manifestuj¹cych osób zosta³o w okolicach
Rynku obrzuconych jajkami i niebezpiecz-
nymi przedmiotami przez sympatyków Na-
rodowego Odrodzenia Polski, M³odzie¿y
Wszechpolskiej i nazi-kibiców Œl¹ska Wro-
c³aw. Krzyczeli oni m.in.: „Zrobimy z wami
to samo co Hitler z ¯ydami”, „Wyp... pe-
dalskie k...” i „Wolna Polska bez peda³ów”.
Policja utworzy³a kordon bezpieczeñstwa
pomiêdzy uczestnikami marszu a bojów-
karzami. „Kibice” i narodowcy zaatakowali
te¿ policjê, która u¿y³a pa³ek i zepchnê³a
ich poza Rynek.

KRAKÓW. 29 listopada Prokuratura Rejono-
wa Kraków Œródmieœcie Wschód poinfor-
mowa³a Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”
o umorzeniu „wobec niewykrycia sprawcy
przestêpstwa” dochodzenia w sprawie pu-
blicznego propagowania na stronie neona-
zistowskiej organizacji Blood and Honour,
umieszczonej na nale¿¹cym do faszystów
serwerze w USA, faszystowskiego ustroju
pañstwa.

GRUDZIEÑ 2005

G£OGÓW. 5 grudnia w przejœciu podziem-
nym pod ulic¹ Brama Brzozowska pojawi-
³y siê homofobiczne plakaty Narodowego
Odrodzenia Polski, partii uznawanej po-
wszechnie za neofaszystowsk¹, z charak-

terystycznym logo jej akcji „Zakaz peda³o-
wania”. Znak tej neofaszystowskiej partii na
pocz¹tku 2006 roku zosta³ ochoczo wyko-
rzystany na ok³adce tygodnika „Ozon”. Pla-
katy usunêli pracownicy Powiatowego Re-
jonu Dróg Krajowych i Autostrad, w³aœci-
ciela przejœcia.

WARSZAWA. 5 grudnia Polska Unia Studen-
tów ¯ydowskich skierowa³a do Prokuratu-
ry Okrêgowej doniesienie o pope³nieniu
przestêpstwa przez Marcina Œwiejkowskie-
go, sekretarza antysemickiej partii Praca
Zdrowie Ekologia oraz redaktora interneto-
wego Radia Wolna Polska, który na swojej
stronie internetowej publikuje wypowiedzi
„publicznie nawo³uj¹ce do pope³nienia
zbrodni, a tak¿e g³osz¹ce nietolerancjê
wobec grupy mniejszoœci narodowej, jak¹
s¹ ¯ydzi”.

KATOWICE. 8 grudnia górnoœl¹ski dodatek
„Gazety Wyborczej” poinformowa³ o skan-
dalu zwi¹zanym z osob¹ Paw³a Bednarka,
cz³onka w³adz wojewódzkich œl¹skiego Pra-
wa i Sprawiedliwoœci, kandydata na tam-
tejszego wicewojewodê, który pos³ugiwa³
siê na swoim komunikatorze internetowym
gadu-gadu pierwszymi wersami „Pieœni
Horsta Wessela” – hymnu hitlerowskich
bojówek SA. Polityk nie zrobi³ tego nieœwia-
domie. Zagadniêty o tê sprawê przez dzien-
nikarzy Bednarek nie dostrzeg³ w swoim
postêpowaniu niczego nagannego.

WARSZAWA. 8 grudnia dziennik „Fakt” opu-
blikowa³ kolejne zdjêcia wszechpolaków,
stoj¹cych w otoczeniu nazi-skinów i wzno-
sz¹cych rêce w hitlerowskim salucie, który
to gest jest wed³ug orzeczenia S¹du Najwy¿-
szego form¹ propagowania ideologii faszy-
stowskiej. Tym razem na zdjêciach „hajluj¹”
pos³owie Ligi Polskich Rodzin – Bogus³aw
Sobczak i Szymon Paw³owski. Ten sam Sob-
czak kilka dni wczeœniej ³ga³ przed Komisj¹
Etyki Poselskiej, ¿e „nigdy nie wznosi³ nazi-
stowskich pozdrowieñ”. Tym razem wobec
oczywistych dowodów winy wszechpolacy
zmienili taktykê obrony i próbowali wszem
i wobec wmówiæ, ¿e nazistowski salut nie
jest nazistowskim salutem. Kilka dni po uka-
zaniu siê tego tekstu w Warszawie pojawi³y
siê plakaty atakuj¹ce Piotra Chêciñskiego,
dziennikarza „Faktu”, wspó³autora tekstu
ujawniaj¹cego fotografie pos³ów: „Nazipo-
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s³owie won z Sejmu!”. Na plakatach z napi-
sem: „Nazi-redaktor won z Sejmu” jest zdjê-
cie Chêciñskiego, który demonstruje w par-
lamencie innym dziennikarzom, jakie gesty
wykonywali Sobczak i Paw³owski. W Inter-
necie powsta³a równie¿ wymierzona
w dziennikarza strona. Jest to niew¹tpliwie
zemsta  wszechpolaków za ujawnienie
prawdy na ich temat.

G£OGÓW. 14 grudnia odby³ siê w tym
mieœcie Marsz Krzyku w zwi¹zku z bestial-
skim mordem dokonanym w samym cen-
trum miasta na miejscowym bezdomnym
przez kilku g³ogowskich gimnazjalistów.
Do morderstwa dosz³o na skwerze przy
Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Grupa nastolatków w bestialski sposób
zamordowa³a napotkanego tam mê¿czy-
znê, którego uznali za „element niepe³no-
wartoœciowy”. W trakcie zbrodni dosz³o
m.in. do zbezczeszczenia zw³ok. Celem
zorganizowanej przez Now¹ Lewicê akcji
by³o wyra¿enie sprzeciwu wobec dyskry-
minacji osób „wykluczonych spo³ecznie”,
którym pewne œrodowiska wyznaj¹ce
skrajny darwinizm spo³eczny i determi-
nizm odmawiaj¹ pe³ni praw, godnoœci,
a czêsto nawet cz³owieczeñstwa. G³ogow-
ska zbrodnia by³a kolejnym w ostatnich
latach tzw. „zabójstwem z pogardy”,
ofiar¹ których padaj¹ najczêœciej bezdom-
ni i inni „wykluczeni spo³ecznie”.

KRAKÓW. 17 grudnia pomimo jednoznacz-
nie sprzecznego z prawem charakteru zda-
rzenia policja nie interweniowa³a w czasie
koncertu zespo³ów nazi-rockowych Erse-
mors ze S³owacji oraz polskich – Salut
i White Devils, na który zjecha³o siê blisko
stu neofaszystów. Nazistowski zlot odby³ siê
w klubie „Stare Konie” przy ulicy Kobie-
rzyñskiej.

ROK 2006

STYCZEÑ

BIA£YSTOK. W styczniowym numerze pisma
mniejszoœci bia³oruskiej „Czasopis”, w re-
lacji z debaty na temat sytuacji Bia³orusi-
nów w Polsce, Eugeniusz Wappa – kieruj¹-
cy Zwi¹zkiem Bia³oruskim w RP – opowie-
dzia³ o zdarzeniu ze swoim udzia³em, któ-
re mia³o miejsce w autobusie bia³ostockiej
komunikacji miejskiej. Wappa zawozi³ rano
swoj¹ córkê do przedszkola. Zaspane dziec-
ko domaga³o siê g³oœno: „Ja chaczu do
mamy”. Podnios³y na to larum dwie jad¹ce
autobusem kobiety („Ruska mafia dziecko
ukrad³a”), a grupa agresywnych uczniów
szko³y œredniej zagrozi³a mê¿czyŸnie po-
biciem („Dawaj temu ruskiemu wpie…l”).
Wed³ug uczestników dyskusji, niechêæ i nie-
tolerancja ze strony polskiej i katolickiej
wiêkszoœci obecna jest na Podlasiu wobec
Bia³orusinów we wszystkich niemal dzie-
dzinach ¿ycia tej spo³ecznoœci.

BIA£YSTOK. 5 stycznia na lotnisku w War-
szawie policja zatrzyma³a na podstawie li-
stu goñczego dzia³acza pacyfistycznego,
który kilka miesiêcy wczeœniej by³ ofiar¹
neofaszystowskiego ataku. Dzia³aj¹ca z nie-
odgadnionych pobudek bia³ostocka proku-
ratura postawi³a jemu i jego koledze zarzut
uczestnictwa w bójce. Mia³o do niej dojœæ
5 maja 2005 r. Tego dnia grupa osób bior¹-

cych udzia³ w akcji pacyfistycznej Food Not
Bombs (organizacja ta rozdaje jedzenie
ubogim) napadniêta zosta³a i obrzucona bu-
telkami przez bojówkê nazi-skinów. Jeden
z pacyfistów zosta³ ranny w g³owê. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia policja popro-
szona zosta³a o odwiezienie go na pogoto-
wie – drugi z pacyfistów pojecha³ z nim jako
opiekun. Po odwiezieniu policja spisa³a ich
personalia. Tydzieñ póŸniej Prokuratura
Rejonowa Bia³ystok-Po³udnie podjê³a do-
chodzenie w tej sprawie, w wyniku które-
go postawiono zarzuty poszkodowanemu
(sic!). Natomiast na drugiego dzia³acza FNB
(zatrzymanego w stolicy), który by³ w trak-
cie wyjazdu zagranicznego, wydano list
goñczy, uniemo¿liwiaj¹c mu planowan¹ od
miesiêcy podró¿. Skazano go na dwa tygo-
dnie aresztu.

POZNAÑ. 10 stycznia S¹d Rejonowy ukara³
naganami (jest to najni¿sza mo¿liwa kara)
trzech bojówkarzy atakuj¹cych 19 listopa-
da 2004 r. Marsz Równoœci. Uczestnicy
Marszu zostali obrzuceni kamieniami, jajka-
mi i koñskim ³ajnem oraz obelgami w ro-
dzaju: „Zrobimy z wami, co Hitler zrobi³
z ¯ydami” i „Peda³y do gazu”. Neofaszyœci
oskar¿eni byli o „u¿ywanie nieprzyzwoitych
s³ów i zaœmiecanie miejsca publicznego”.
Policja prowadzi³a w styczniu dochodzenie
przeciwko kilkunastu innym bojówkarzom.

WARSZAWA. 13 stycznia w kilku miejscach
miasta rozdawane by³y ulotki o treœci anty-
semickiej, antyarabskiej i skrajnie rasistow-
skiej sygnowane przez Front Narodowo-Ro-
botniczy. Nazajutrz od dzia³añ tych odci¹³
siê lider tej nacjonalistycznej partii – Mar-
cin Gruszka, który okreœli³ j¹ jako „prowo-
kacjê”.

ELBL¥G. 13 stycznia przed S¹dem Rejono-
wym rozpocz¹³ siê proces przeciwko lide-
rowi Kampanii Przeciw Homofobii, Rober-
towi Biedroniowi oskar¿onemu o „zniewa-
¿enie osób wyznania rzymskokatolickiego”.
Biedroñ odpowiada³ przed s¹dem za ko-
mentarz do s³ów dzia³aczki Stowarzysze-
nia Rodzina Polska – Doroty Ekes, która
nazwa³a homoseksualizm chorob¹. Powie-
dzia³ on, i¿ wypowiedzi tego typu „oddaj¹
w pe³ni faszystowsko-nacjonalistyczno-ka-
tolicki charakter nagonki na œrodowisko
homoseksualistów”. W lipcu 2004 r. s¹d
pierwszej instancji skaza³ go na karê grzyw-
ny w wysokoœci 600 z³otych. Biedroñ od-
wo³a³ siê od tego wyroku. W ten sposób
prawica ucisza krytyczne wobec siebie wy-
powiedzi

BRZEG. 15 stycznia policja zatrzyma³a
24-letniego Tomasza W., sekretarza miej-
skiego ko³a Ligi Polskich Rodzin i aktyw-
nego sympatyka neofaszystowskiego Obo-
zu Narodowo-Radykalnego, podejrzanego
o wysy³anie pod adresem Grzegorza No-
wickiego, wroc³awskiego dzia³acza M³o-
dych Socjalistów sms-ów z obelgami
i groŸbami karalnymi. Nowicki by³ jednym
z organizatorów wroc³awskiego wiecu so-
lidarnoœci z poznañskim Marszem Równo-
œci. Mimo ¿e przestêpca z LPR-u wysy³a³
sms-y anonimowo, z bramki internetowej
w kafejce internetowej i pewien by³ bez-
karnoœci, policja namierzy³a go szybko
i sprawnie. Zatrzymany przyzna³ siê do
winy i postanowi³ dobrowolnie poddaæ siê
karze. Grozi mu osiem miesiêcy wiêzie-
nia w zawieszeniu na dwa lata i trzy tysi¹-
ce z³otych grzywny.

KIELCE. 17 stycznia na jednym z osiedli sze-
œciu nazi-skinów pobi³o nastolatka, które-
go wygl¹d uznali za „odstaj¹cy od wize-
runku godnego Polaka” – mia³ na sobie
koszulkê znanego z radykalnie antyrasi-
stowskich kibiców klubu pi³karskiego FC St.
Pauli. Pobity dozna³ kilku obra¿eñ, np. roz-
ciêcia g³owy. Sprawców nie ustalono.

HRUBIESZÓW. 20 stycznia Prokuratura Re-
gionalna postawi³a Arkadiuszowi £ygasowi,
dzia³aczowi uznawanego powszechnie za
neofaszystowskie Narodowego Odrodzenia
Polski, zarzut „zniewa¿ania z powodów re-
ligijnych wyznawców judaizmu”. Podejrza-
ny rozwiesza³ na hrubieszowskich ulicach
plakaty z has³em: „Modlitwa za wiaro³om-
nych ¿ydów” (pisownia oryginalna). Plaka-
ty NOP-u s¹ szowinistycznym atakiem na
ekumeniczn¹ ideê Dnia Judaizmu obcho-
dzonego od kilkunastu lat w Koœciele kato-
lickim 17 stycznia. Identyczne plakaty
NOP-Dzielnica Lubelska rozwiesza³ rów-
nie¿ w Lublinie, Zamoœciu, Che³mie, Ra-
dzyniu Podlaskim, £êcznej, W³odawie i Mi-
lejowie.

GORZÓW WLKP. 25 stycznia Prokuratura
Okrêgowa orzek³a, ¿e toruñscy prokurato-
rzy mieli prawo wydaæ nakaz zatrzymania
przez policjê o. Tadeusza Rydzyka. Œled-
czy œcigali redemptorystê w 1997 r. za jego
wypowiedŸ na antenie Radia Maryja: „Po-
s³om, którzy g³osowali nad zliberalizowa-
niem ustawy antyaborcyjnej, powinno siê
ogoliæ g³owy, jak golono kobietom wspó³-
¿yj¹cym z hitlerowcami w czasie wojny”.
Przedstawili Rydzykowi zarzut zniewa¿e-
nia parlamentarzystów oraz naruszenia ich
nietykalnoœci. Jednak ten mimo szeœciokrot-
nych wezwañ nie stawi³ siê na przes³ucha-
nie, ewidentnie je lekcewa¿¹c, wiêc oskar-
¿yciele nakazali policji zatrzymaæ go i do-
prowadziæ si³¹. Ostatecznie Rydzyk zg³osi³
siê dobrowolnie, a sprawa zosta³a umorzo-
na z powodu „niskiej szkodliwoœci spo³ecz-
nej czynu”. Sprawê po ponad oœmiu latach
odkurzyli liderzy Ligi Polskich Rodzin – Ro-
man Giertych i Marek Kotlinowski, których
zdaniem prokuratorzy dzia³ali na politycz-
ne zamówienie, a ich decyzja mia³a dopro-
wadziæ do zamkniêcia rozg³oœni. Dlatego
w grudniu – dzieñ po obchodach 14-lecia
Radia Maryja – z³o¿yli doniesienie do pro-
kuratora  generalnego, w którym domagali
siê „wyjaœnienia, kto by³ inicjatorem poli-
tycznym (dzia³añ prokuratury – dop. red.)”
i „wymierzenia sprawiedliwoœci”.

LUTY 2006

WARSZAWA. 8 lutego Prokuratura Okrêgo-
wa wszczê³a postêpowanie sprawdzaj¹ce
w sprawie bazy danych Redwatch tworzo-
nej w Internecie przez polski oddzia³ miê-
dzynarodowej organizacji neonazistowskiej
Blood & Honour. „Uznano, ¿e istnieje uza-
sadnione podejrzenie pope³nienia przestêp-
stwa, m.in. z ustawy o ochronie danych oso-
bowych” – powiedzia³ rzecznik prokuratu-
ry, Maciej Kujawski. Na „liœcie wrogów”
B&H umieszczonej na neofaszystowskim
serwerze w USA znaleŸli siê m.in. dzia³acze
organizacji lewicowych, antyfaszystowskich
i feministycznych kilkudziesiêciu miast. Za-
mieszczono ich zdjêcia, rysopisy, adresy
zamieszkania, miejsca pracy i nauki, daty
urodzenia, informacje o miejscach spêdza-
nia wolnego czasu, telefony. Prokuratura
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wszczê³a dzia³ania po informacjach nt. stro-
ny, które ujawni³y ogólnopolskie media za-
alarmowane przez Stowarzyszenie „NIGDY
WIÊCEJ”. Pod koniec lutego prokuratura we
wspó³pracy z Centralnym Biurem Œledczym
i amerykañskim Federalnym Biurem Œled-
czym rozpoczê³a dochodzenie przeciwko
polskim twórcom strony. Odrêbne postêpo-
wania w tej sprawie prowadzi³y tak¿e pro-
kuratury regionalne. Stron¹ t¹ zajê³a siê tak-
¿e miêdzynarodowa sieæ INACH (Internatio-
nal Network Against Cyber Hate) walcz¹ca
z faszyzmem w Internecie.

WARSZAWA. 15 lutego S¹d Rejonowy dla
Warszawy Pragi uzna³ Leszka Bubla, szefa
Polskiej Partii Narodowej i rasistowskiego
wydawcê, winnym „l¿enia narodu ¿ydow-
skiego” i skaza³ na 5 tysiêcy z³otych grzyw-
ny. Jest to precedens – pierwszy wyrok ska-
zuj¹cy w sprawach tocz¹cych siê przeciw
Bublowi od ponad 10 lat.

KATOWICE. 19 lutego na ul. Panewnickiej
trzej nazi-skini w wieku 14, 17 i 19 lat na-
padli i pobili zagranicznego studenta. Po-
szkodowany to Amerykanin arabskiego po-
chodzenia, student Œl¹skiej Akademii Me-
dycznej. Mê¿czyzna ma z³amany nos. On
sam zadzwoni³ pod numer 997 i wezwa³
policjantów. Bojówkarze zostali szybko za-
trzymani. Ich spraw¹ zajê³a siê prokuratura
i s¹d.

SZCZECIN. 20 lutego S¹d Grodzki skaza³ na
pó³ roku pozbawienia wolnoœci i pracy spo-
³ecznej w Miejskiej Komendzie Policji za
publiczne wychwalanie zbrodni hitlerow-
skich Adama Machaja, by³ego sekretarza
szczeciñskiego zarz¹du Ligi Polskich Ro-
dzin i asystenta eurodeputowanego Ligi, Syl-
westra Chruszcza. Machaj oraz £ukasz Sie-
maszko, radny sejmiku województwa za-
chodniopomorskiego, w nocy z 14 na 15
stycznia w poci¹gu relacji Szczecin – Tere-
spol, podró¿uj¹c do Warszawy na zjazd kra-
jowy LPR, skandowali „Heil Hitler”, krzy-
czeli, ¿e Hitler mia³ racjê „robi¹c z ¯ydami
porz¹dek” i œpiewali „Czarnych powiesimy,
Œwiatowida (MW w Szczecinie wspó³pra-
cowa³a z neofaszystowskimi neopoganami
ze œrodowiska „Odali” i Stowarzyszenia
„Niklot” – dop. red.) postawimy”.

WARSZAWA. 21 lutego obs³uga kina „Atlan-
tic” odmówi³a wejœcia na salê projekcyjn¹
niepe³nosprawnemu nastolatkowi z liceum
w Józefowie, który przyjecha³ do stolicy na
wycieczkê szkoln¹. Ch³opak poruszaj¹cy
siê na wózku mia³ wed³ug nich poczekaæ
na resztê klasy przed wejœciem. Zosta³
wpuszczony dopiero po interwencji na-
uczycieli i innych uczniów – w drodze
wyj¹tku, pracownicy kina poprosili, by
w razie kontroli „udawa³ normalnego”. Kino
na swojej stronie internetowej reklamuje siê
jako „Kino bez barier”, które spe³nia
„wszystkie œwiatowe standardy”.

WROC£AW. 27 lutego do Stowarzyszenia
„NIGDY WIÊCEJ” dotar³y informacje
o zniszczeniu reklam spotkania z redakto-
rem naczelnym „Gazety Wyborczej”, Ada-
mem Michnikiem na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. Sprawcy de-wastacji podpisali siê
jako Narodowe Odrodzenie Polski.

MARZEC 2006

WARSZAWA. 1 marca Prokuratura Rejono-
wa Warszawa-Œródmieœcie skierowa³a do
w³adz Holandii wniosek o pomoc prawn¹
w sprawie g³oœnej „reklamy” imprezy tech-
no „Housewitz” – ignoruj¹c ca³kowicie,
podobnie jak i inne krajowe czynniki fakt,
¿e „Housewitz” by³a ci¹gle dostêpna na
serwerze polskim, w serwisie internetowym
zwi¹zanym z Uni¹ Polityki Realnej. „Ho-
usewitz” pojawi³a siê w Internecie latem
2005 roku. Na tle zdjêcia bramy KL Au-
schwitz znajdowa³ siê w niej napis „Tan-
zen Macht Frei” (Taniec czyni wolnym), co
by³o aluzj¹ do has³a „Arbeit Macht Frei”
(Praca czyni wolnym), a informacjê o obo-
wi¹zuj¹cych strojach zilustrowano fotogra-
fi¹ nagich wiêŸniów podpisan¹: „Ubrani jak
koœcisty ¯yd”. Sprawa wywo³a³a w Polsce
oburzenie i liczne protesty wobec Holan-
dii, której w³adze szybko doprowadzi³y do
zamkniêcia „reklamy”, a tamtejsza proku-
ratura podjê³a w tej sprawie dzia³ania ju¿
w sierpniu 2005.

WROC£AW. 1 marca miejscowy S¹d Rejo-
nowy nie zgodzi³ siê na warunkowe umo-
rzenie sprawy polskiego wydawcy „Mein

Kampf”. Sêdzina wyjaœni³a, ¿e decyzja
spowodowana by³a b³êdnym wnioskiem
prokuratury w tej sprawie. O tym, czy wy-
dawca Marek S. by³ winny z³amania pra-
wa autorskiego nale¿¹cego do rz¹du
w Bawarii, s¹d rozstrzygnie w trakcie pro-
cesu. Rz¹d Bawarii jest jedynym spadko-
bierc¹ praw do ksi¹¿ki Adolfa Hitlera.
WARSZAWA. 1 marca w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. Reytana w ramach
Dni Tolerancji mia³o odbyæ siê spotka-
nie z Robertem Biedroniem – liderem
Kampanii Przeciw Homofobii, jednak
zosta³o ono w ostatniej chwili odwo³a-
ne po protestach szkolnego katechety
i kilku innych nauczycieli, których zda-
niem spotkanie poœwiêcone dyskrymina-
cji osób homoseksualnych „ura¿a³oby
ich uczucia religijne” – zdarzenie mia³o
miejsce w œrodê popielcow¹. Decyzja
rady pedagogicznej wywo³a³a protesty
uczniów.
CHORZÓW. 2 marca dziennik „Fakt”
opisa³ w artykule „Faszyœci rz¹dz¹” skan-
dal wokó³ drugoligowego klubu pi³kar-
skiego Ruch Chorzów. Nazi-kibice sku-
tecznie zablokowali zatrudnienie w nim

ciemnoskórego pi³karza z Maroka, Salaha
Sabouliha, reprezentanta swojego kraju.
Protesty chorzowskich rasistów powodo-
wa³o równie¿ to, ¿e Marokañczyk jest mu-
zu³maninem. W³adze Ruchu ugiê³y siê pod
naciskiem rasistów, próbowa³y jednak,
ustami dyrektora klubu Krzysztofa Ziêtka,
przerzuciæ winê na Marokañczyka. Neo-
naziœci na stadionie Ruchu stanowi¹ sta³y
element ju¿ od lat – za ich spraw¹ na me-
czach pojawiaj¹ siê rasistowskie symbole
i has³a. Niechêæ wobec czarnoskórych ze
strony w³adz klubu potwierdzi³ te¿ mena-
d¿er pi³karski – Ryszard Szuster, który pró-
bowa³ doprowadziæ do transferu do Ruchu
Emmanuela Olisadebe. Ujawni³ on gaze-
cie, i¿: „Klub zrezygnowa³ z Emmanuela
w³aœnie z powodu koloru skóry”. „Fakt”
opisa³ te¿ kontakty chorzowskich nazi-ki-
biców z rasistowskimi „fanami” klubu Atle-
tico Madryt – cz³onkami hiszpañskiej ko-
mórki neonazistowskiej organizacji Blood
& Honour, którzy przyje¿d¿ali do Polski
m.in. na „turnieje pi³karskie kibiców”.
6 marca prokuratura zapowiedzia³a pod-
jêcie dzia³añ sprawdzaj¹cych w tej spra-
wie. Od rasizmu odciêli siê natomiast pi³-
karze Ruchu. Kilku z nich wziê³o udzia³
w sesji zdjêciowej dla „Faktu” w koszul-
kach z logo kampanii „Wykopmy Rasizm
ze Stadionów”.

MIELEC. 2 marca „Gazeta Wyborcza” opisa-
³a sytuacjê zwi¹zan¹ z rasistowskim prote-
stem przeciwko podpisaniu przez IV-ligo-
wy klub pi³karski Stal Mielec kontraktu
z dwoma czarnoskórymi zawodnikami: Je-
anem Black Ngody oraz Mosesem Esingila
Molongo z Kamerunu. Do lokalnych me-
diów trafi³ list anonimowego Stowarzysze-
nia Pi³ka Polska, którego autorzy domagaj¹
siê usuniêcia ich z dru¿yny Stali. Autorzy
listu napisali m.in.: „Apelujemy do osób
odpowiedzialnych za politykê kadrow¹ klu-
bu pi³karskiego Stal Mielec o bezzw³oczne
i ostateczne usuniêcie z dru¿yny zawodni-
ków (…), których obecnoœæ i gra w zespole
bia³o-niebieskich hamuje rozwój rdzennie
polskiego pi³karstwa”. Dzia³acze i kibice
Stali s¹ tym zbulwersowani. Prezes klubu
– Jacek Klimek stwierdzi³ krótko: „Nie bê-
dzie u nas rasizmu”. Pi³karze i dzia³acze
Stali aktywnie wspieraj¹ kampaniê „Wykop-
my Rasizm ze Stadionów”.

SOPOT. 5 marca skrajnie prawicowi bojów-
karze zaatakowali uczestników trójmiej-
skiej Manify, zorganizowanej z okazji Dnia
Kobiet. Manifestanci zostali obrzuceni jaj-
kami przez grupê, w której by³y osoby
zwi¹zane z M³odzie¿¹ Wszechpolsk¹,
m.in. Grzegorz Sielatycki, szef MW w Trój-
mieœcie, i Obozem Narodowo-Radykal-
nym (z transparentem „ONR – stra¿nicy
tradycji w obronie rodziny”). Skandowali
oni: „Zrobimy z wami, co Hitler zrobi³
z ¯ydami”, „Narodowy radykalizm” i „So-
pot miastem bez peda³ów” oraz robili zdjê-
cia manifestantom. Do prób zak³óceñ ob-
chodów Dnia Kobiet ze strony pikiet M³o-
dzie¿y Wszechpolskiej i Narodowego Od-
rodzenia Polski dosz³o w Warszawie i Kra-
kowie.

KIELCE. 7 marca podczas meczu æwieræfina³u
Pucharu Polski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Kol-
porterem Koron¹ Kielce i Legi¹ Warszawa
dosz³o do rasistowskich zachowañ pod adre-
sem Dicsona Choto, pochodz¹cego z Zim-
babwe czarnoskórego obroñcy warszawian.

NIGDY WIĘCEJ nr 15, LATO 2006



Tomasz Po³etek, by³y lider krakowskiej M³odzie¿y Wszechpolskiej

W trakcie gry rasistowskimi wyzwiskami, np.
„Ty czarnuchu!”, obrzuca³ go miêdzy innymi
Grzegorz Piechna, jeden z najwiêkszych
gwiazdorów polskiej ligi. Po meczu legioni-
œci mieli najwiêksze pretensje do Piotra Woj-
dygi, trenera bramkarzy Korony, który w trak-
cie dyskusji z Choto mia³ do niego powie-
dzieæ: „Ty czarna k…o!”. Sprawê ujawni³ 9
marca „SuperExpress”. Piechna przyzna³ siê
gazecie do obrzucania Choto wyzwiskami.
Zawodnik ukarany zosta³ przez Polski Zwi¹-
zek Pi³ki no¿nej kar¹ finansow¹. Jego zacho-
wanie zdecydowanie potêpi³y tak¿e w³adze
klubu, które ukara³y go nagan¹.

WARSZAWA. 7 marca S¹d Okrêgowy uzna³, ¿e
by³y kandydat na prezydenta Jan Pyszko znie-
s³awi³ Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.
Pyszko, jeden z liderów Polonii szwajcarskiej,
startowa³ w wyborach jako reprezentant pol-
sko-polonijnej Organizacji Narodu Polskiego
– Liga Polska oraz Zwi¹zku Organizacji Pol-
skich w Szwajcarii i wg obserwatorów da³ siê
poznaæ g³ównie z obsesyjnego antysemityzmu
i spiskowych manii przeœladowczych. Funda-
cja pozwa³a Pyszkê w paŸdzierniku 2005 roku.
Poczu³a siê ura¿ona stwierdzeniami kandyda-
ta na antenie radiowej Trójki, ¿e nie rozlicza
siê z zebranych pieniêdzy. W wydanym wy-
roku s¹d nakaza³ Pyszce przeprosiæ Fundacjê
WOŒP w ogólnopolskich mediach i wp³aciæ
100 tys. z³ na cel charytatywny. Wyrok nie jest
prawomocny.

KRAKÓW. 10 marca krakowski „Dziennik Pol-
ski” ujawni³, ¿e w krakowskim biurze preze-
sa Ligi Polskich Rodzin i wicemarsza³ka Sej-
mu – Marka Kotlinowskiego udostêpniane s¹
ankiety personalne, w których chêtni do wst¹-
pienia do LPR maj¹ odpowiedzieæ na pyta-
nia o: „Narodowoœæ, nazwisko panieñskie
matki i jej wyznanie”. Nie po raz pierwszy
pojawiaj¹ siê informacje ujawniaj¹ce, ¿e LPR
broni siê przed wstêpowaniem w jej szeregi
niestuprocentowo „czystych Polaków”.

BIA£YSTOK. 11 marca dziennik „Rzeczpospo-
lita” poinformowa³ o wszczêciu przez miej-
scow¹ policjê œledztwa w sprawie rasistow-
skich pogró¿ek  wobec Anny Klozy, polonist-
ki w jednym z bia³ostockich liceów. Kobieta
zosta³a wpisana na internetow¹ „listê wro-
gów” Redwatch, tworzon¹ przez polski od-
dzia³ neonazistowskiej organizacji Blood and
Honour. ZnaleŸli siê na niej m.in. dzia³acze
organizacji lewicowych, antyfaszystowskich
i feministycznych kilkudziesiêciu miast. We-
d³ug bia³ostockich anarchistów, autorem czê-
œci wpisów na Redwatch jest administrator
strony internetowej podlaskiej M³odzie¿y
Wszechpolskiej Rados³aw Tomaszewski.
W oczach neonazistów win¹ nauczycielki
by³o prowadzenie lekcji o tolerancji oraz jej
zainteresowanie kultur¹ ¿ydowsk¹.

KRAKÓW. 12 marca w trakcie meczu derbo-
wego na szczycie pierwszej ligi pi³ki no¿nej
Cracovia Kraków – Wis³a Kraków dosz³o do
rasistowskich zachowañ czêœci kibiców dru-
¿yny gospodarzy wymierzonych w ciemno-
skórego gracza Wis³y, Brazylijczyka Jeana
Paulistê. Rasiœci wydawali przy ka¿dym jego
dojœciu do pi³ki dŸwiêki naœladuj¹ce g³osy
ma³p. Dru¿yna Wis³y by³a tak¿e w trakcie
spotkania opluwana oraz obrzucona butel-
kami, monetami i bry³ami lodu. Po meczu
dosz³o na ulicach miasta do licznych burd
i bójek miêdzy „fanami” obu klubów. W jed-
nej z nich zabity zosta³ kibic Wis³y, którego
dŸgniêto no¿em w plecy.

JEDWABNE. 14 marca prof. Jerzy Robert No-
wak powiedzia³ w Radiu Maryja o mo¿liwo-
œci powrotu do œledztwa nt. mordu w Jedwab-
nem. Nowak, autor wielu antysemickich pu-
blikacji, uznany zosta³ przez radnych Jedwab-
nego za honorowego obywatela miasta za
negowanie w swoich ksi¹¿kach polskiej od-
powiedzialnoœci za mord. Rada Jedwabnego
w styczniu podjê³a uchwa³ê, w której zwró-
ci³a siê do Janusza Kurtyki, nowego prezesa
IPN, o ponowne wszczêcie œledztwa. Uchwa-
³ê koñcz¹ s³owa: „My nie przepraszamy, nie
bêdziemy przepraszaæ za niepope³nione
zbrodnie. Tak nam dopomó¿ Bóg”. Du¿a
czêœæ obywateli Jedwabnego nie przyjmuje
do wiadomoœci udzia³u jego mieszkañców
w masowym mordzie na ¿ydowskich s¹sia-
dach w lipcu 1941 roku. Na tych nastrojach
¿eruj¹ od lat antysemiccy politycy, m.in Le-
szek Bubel¸ szef Polskiej Partii Narodowej
i wydawca ³ami¹cych prawo rasistowskich
publikacji. Z listy jego partii startowa³ w wy-
borach parlamentarnych w 2005 r. ówczesny
burmistrz Jedwabnego, Micha³ Chajewski.
IPN odrzuci³ jak¹kolwiek mo¿liwoœæ powro-
tu do tej sprawy.

WARSZAWA.  15 marca S¹d Okrêgowy
orzek³, i¿ Roman Giertych, lider Ligi Pol-
skich Rodzin, oskar¿aj¹c o przestêpcz¹
dzia³alnoœæ Agorê SA, wydawcê „Gazety
Wyborczej”, nie mo¿e zas³aniaæ siê immu-
nitetem poselskim. Agora pozwa³a Gierty-
cha, by³ego cz³onka komi-
sji œledczej ds. PKN Orlen,
w zwi¹zku z jego wypowie-
dzi¹ w Radiu Maryja ,
w której nazwa³ tê firmê
czêœci¹ „korupcyjnego ob-
wodu”. Spekulowa³ miêdzy
innymi: „Pan Kwaœniewski
za³atwia panu Kulczykowi
przejmowanie firm. Pan
Kulczyk za³atwia panu
Michnikowi reklamê”. Pe³-
nomocnikiem Giertycha
w tej sprawie jest mecenas
Tomasz Po³etek , eksli-
der krakowskiej M³odzie¿y
Wszechpolskiej – jeden z
„hailuj¹cych” wszechpola-
ków ujawnionych na zdjêciach drukowa-
nych w dzienniku „Fakt”.

POZNAÑ. 20 marca S¹d Rejonowy og³osi³,
¿e dojdzie do drugiego procesu w sprawie
wypowiedzi parlamentarzystów PiS – sena-
tora Przemys³awa Alexandrowicza i pos³a
Jacka Tomczaka, których dzia³aczki Stowa-
rzyszenia Gejów i Lesbijek Lambda oskar-
¿y³y o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa
dotyczy³a wypowiedzi z 2004 r. na temat
Marszu Równoœci: „Chodziæ mo¿e tak¿e
o promowanie takich sk³onnoœci, jak pedo-
filia, nekrofilia i zoofilia”. Wypowiedzi te
– zdaniem dzia³aczek Lambdy – naruszy³y
ich dobra i dobra innych osób o orientacji
homoseksualnej.

SZCZECIN. 24 marca podczas meczu pierw-
szej ligi pi³ki no¿nej Pogoñ Szczecin – Wi-
s³a Kraków pi³karz dru¿yny goœci Tomasz
K³os, wielokrotny reprezentant Polski, obrzu-
ci³ rasistowskimi wyzwiskami („Wy wszyscy
jesteœcie czarnymi ma³pami”) napastnika
Pogoni, ciemnoskórego Brazylijczyka, Edie-
go. Po meczu K³os powiedzia³, ¿e takich
s³ów nie u¿y³. W za³¹czniku do protoko³u
zajœcie opisa³ kierownik Pogoni Szczecin,
Ryszard Mizak.

WROC£AW. 24 marca policja zatrzyma³a za
propagowanie w Internecie treœci faszystow-
skich i obrazê uczuæ religijnych 27-letniego
Piotra P. Mê¿czyzna by³ na warunkowym,
przedterminowym zwolnieniu z wiêzienia
– w 2000 roku skazano go na 8 lat za zaata-
kowanie w 1998 no¿em i siekier¹ trzech na-
uczycielek w IX Liceum Ogólnokszta³c¹cym,
do którego uczêszcza³. Sprawca zosta³ zatrzy-
many po tym, jak dziennikarka „Faktu” za-
wiadomi³a policjê o jego stronie internetowej
propaguj¹cej faszyzm.

WARSZAWA. 28 marca S¹d Rejonowy zapo-
wiedzia³ wydanie wyroku w procesie Edwar-
da Misztala i Janusza Smugi, by³ych milicjan-
tów oskar¿onych o porwanie i znêcanie siê,
3 maja 1983 roku, nad pracownikami pry-
masowskiego Komitetu Pomocy Uwiêzionym.
Porwano ich, wywieziono ciê¿arówk¹ do lasu
i gro¿ono rozstrzelaniem. Po drodze bito ich
i kopano. Prokuratura domaga³a siê kary 2
i pó³ roku wiêzienia dla Edwarda Misztala
i 2 lat wiêzienia dla Janusza Smugi. Misztal,
który w 1989 r. odszed³ z milicji, za³o¿y³ fir-
mê ochroniarsk¹ i wspó³pracowa³ z Januszem
Bryczkowskim, szefem Polskiego Frontu Na-
rodowego, m.in. chroni³ podczas pierwsze-
go pobytu w Polsce W³adimira ¯yrinowskie-
go. Firma Misztala zajmowa³a siê równie¿
ochron¹ w trakcie meczów Legii Warszawa.
4 kwietnia S¹d Rejonowy skaza³ Edwarda
Misztala na 5, i Janusza Smugê, 4 lata pozba-

wienia wolnoœci. Na mocy amnestii – Misz-
tal spêdzi w wiêzieniu dwa i pó³ roku. a Smu-
ga dwa lata.

SZCZECIN. 31 marca „Gazeta Wyborcza”
ujawni³a, ¿e Waldemar Adamiak, ojciec
szefa zachodniopomorskiej M³odzie¿y
Wszechpolskiej, Krzysztofa Adamiaka,
pobi³ by³ego dzia³acza Ligi Polskich Rodzin
– Rafa³a Szczerbiñskiego. Mê¿czyzna do-
zna³ wstrz¹œnienia mózgu. Powodem ata-
ku by³o to, ¿e pobity czyta³ „Gazetê Wy-
borcz¹”. Napastnik krzycza³ przy tym: „Ty
¿ydowski zdrajco! Pacho³ku «Wybor-
czej»!”. Prokuratura Rejonowa w Œwinouj-
œciu postawi³a Waldemara A. w stan oskar-
¿enia. Szczerbiñski jeszcze w 2005 roku by³
cz³onkiem zarz¹du zachodniopomorskiej
LPR. Zosta³ z niej usuniêty, gdy¿ partyjni
towarzysze podejrzewali, ¿e to on ujawni³
skandal, do jakiego dosz³o w styczniu 2005
w poci¹gu, którym na zjazd partii do War-
szawy jechali szczeciñscy dzia³acze. Krzy-
czeli m.in.: „Heil Hitler!” i „Hitler mia³ ra-
cjê wprowadzaj¹c ¯ydów do gazu!”. Œpie-
wali: „Czarnych powiesimy, Œwiatowida po-
stawimy!”.

Opracowanie: MARCIN KORNAK
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