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3stycznia 2006 r. Polska Agencja Prasowa po-
informowa³a, ¿e Samoobrona przygotowa³a

wniosek o odwo³anie ze stanowiska ministra
obrony narodowej Radka Sikorskiego. Na poœwiê-
conej temu zagadnieniu konferencji prasowej
w Szczecinie znany powszechnie ze swej mi³o-
œci do nazizmu (vide artyku³ w dalszej czêœci nu-
meru – dop. aut.) pose³ Mateusz Piskorski po-
wiedzia³, ¿e argumentem dla przygotowania
wniosku w sprawie Sikorskiego jest: „Lekcewa-
¿¹ca postawa wobec parlamentu, a tak¿e jego
du¿y udzia³, jako osoby zwi¹zanej z neokonser-
watywnymi krêgami w Stanach Zjednoczonych,
w podjêciu decyzji o pozostaniu naszych wojsk
w Iraku”. Piskorski poinformowa³ równie¿, ¿e
z Samoobron¹ skontaktowali siê przedstawiciele
mniejszoœci irackiej w Polsce, zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu „Stop Wojnie”. Zaznaczy³, ¿e przeka-
zali oni wstrz¹saj¹ce zdjêcia i materia³y filmowe
dotycz¹ce wydarzeñ w Falud¿y w 2004 r. i prosili
o ich rozpowszechnienie. Piskorski, fan ka¿dej to-
talitarnej i autorytarnej dyktatury, pocz¹wszy od
Bia³orusi, przez Naddniestrze, a na Chinach skoñ-
czywszy, tym razem poczu³ siê tak wstrz¹œniêty, i¿
zapowiedzia³, ¿e zdjêcia oraz filmy z Iraku pre-
zentowane bêd¹ we wspó³pracy z pozarz¹dowy-
mi organizacjami antywojennymi we wszystkich
wiêkszych miastach Polski.

Aby unikn¹æ kolejnych prób podszywania siê
podejrzanych indywiduów pod spo³eczny ruch
protestu, warto zacytowaæ, co na temat wynu-
rzeñ Piskorskiego napisa³ do naszej redakcji je-
den z liderów inicjatywy „Stop Wojnie”: „Fak-
tycznie ktoœ ze «Stop Wojnie» i jeden z Palestyñ-
czyków mieszkaj¹cych w Polsce – nieœwiadomie
– kontaktowali siê z tym facetem, spotykaj¹c go
przypadkowo na jakiejœ konferencji antywojen-
nej w Brukseli. Piskorski generalnie zrobi³ na nich
dobre wra¿enie – chcia³ pomóc w sprawie woj-
ny itp. Mi coœ jednak nie gra³o, bo sam jestem ze
Szczecina i coœ kojarzy³em á propos niejakiego
Mateusza Piskorskiego z Niklotu... Gdy spraw-
dzi³em i okaza³o siê, ¿e to ten sam goœæ, daliœmy
sobie z nim spokój. Przyszed³ ostatnio na nasz¹
pikietê «Stop Wojnie» pod Sejmem (w grudniu),
ale nie pozwoliliœmy mu przemawiaæ przez mi-
krofon, wiêc sobie poszed³… W sumie przykre,
¿e jak ju¿ siê jakiœ pose³ zainteresuje naszymi
dzia³aniami, to okazuje siê, ¿e œwir, ale taki ju¿
widaæ los ruchu antywojennego… Na pewno ze
skrajn¹ prawic¹ wspó³pracowaæ nie bêdziemy”.

MK

STOP wojnie
i Piskorskiemu

G³os Tomasza Knapika mia³, jak s¹dzê, oka-
zjê us³yszeæ ka¿dy w tym kraju, komu nie

jest obce „urz¹dzenie przeznaczone do zdal-
nego odbioru ruchomego obrazu”, czyli tzw.
telewizor.

Podczas wizyty w Radiu Kolor p. Tomasz
przytacza anegdotê: „By³ kiedyœ film w jêzyku
suahili. Pierwsz¹ projekcjê czyta³ kolega, na-
stêpn¹ ja. Przyszed³ czas na mnie, biorê od ko-
legi tekst i pytam «Jak by³o?». Kolega na to:
«W porz¹dku, ale... Pod koniec musisz czytaæ
trochê szybciej, bo film siê skoñczy³, a mnie
jeszcze 3 strony tekstu zosta³y.»”.

Voltaire pisa³:
„Przyzwyczajenie,
obyczaj i zwyczaj s¹
mocniejsze ni¿ praw-
da”. NajwyraŸniej p.
Knapik tak przez te
lata przywyk³ nie
zwracaæ uwagi na to,
jakie treœci przep³y-
waj¹ pomiêdzy jego
narz¹dem wzroku i
mowy, ¿e nie jest dla
niego dylematem na-

tury moralnej propa-
gowanie myœli ta-
kich jak: „Odrzuca-
my koncepcjê pañ-
stwa tolerancyjnego.
Koncepcjê, która
oznacza jedynie
promocjê zboczeñ;
homoseksualizmu,
pedofilii i narkomanii” czy „Polska ma byæ (...)
krajem, w którym bandyci dyndaj¹ na sznurze,
a nie rz¹dz¹ Pañstwem”.

Takie bowiem treœci wyczyta³ Knapik w spo-
cie wyborczym Narodowego Odrodzenia Pol-
ski, który kilka regionalnych telewizji publicz-
nych wyemitowa³o w trakcie ostatniej kampa-
nii parlamentarnej. Trudno oceniæ, czy miar¹ ety-
ki zawodowej pana Tomasza jest wysokoœæ ho-
norarium, czy te¿ bliskie s¹ mu paradoksalne
brednie jak: „Antyliberalizm – oto idee, których
wyrazicielem jest pismo «Szczerbiec» (...)
– ostatni bastion wolnego s³owa w Polsce”.

A mo¿e to niedoskona³oœci polskiego sys-
temu edukacji; za ma³o zajêæ z czytania ze zro-
zumieniem tekstu, a za du¿o godzin lekcyjnych
poœwiêconych nauce dodawania…?

...czyta³ Tomasz Knapik
DOMINIK PI£AT

Bêd¹c aktywnym u¿ytkownikiem Internetu
trafi³em podczas jednego ze swoich wir-

tualnych rejsów na stronê S³upskiego Archi-
wum Muzycznego, które jest czêœci¹ S³upskie-
go Oœrodka Kultury. W Archiwum dostêpne s¹
utwory zespo³ów, które nagrywa³y dla tej in-
stytucji, i choæ S³upsk nie jest muzyczna me-
tropolia to znalaz³o siê wœród nich kilku zna-
nych przed laty i obecnie wykonawców, miê-
dzy innymi: Aggressor, Betrayer, Dirt, Gra¿yna
Auguœcik, Karcer czy Trina Papisten. Moj¹
uwagê zaalarmowa³a jednak inna nazwa: Ba-
ranki Bo¿e – jedna z pierwszych w Polsce grup
tworz¹cych neofaszystowsk¹ scenê muzyczn¹
i napêdzaj¹cych modê na siej¹c¹ rasistowsk¹
agresjê subkulturê nazi-skinów.

Od pocz¹tku istnienia w 1987 roku Baranki
gra³y w nastêpuj¹cym sk³adzie: Robert Urbanek
ps. Urko (gitara), Robert Mencel ps. O³ówek
(bas), Marek Sza³acki (perkusja)
oraz lider i motor ideologiczny
grupy Maciek Lewandowski ps.
Lewy (wokal). Reaktywowa³ on,
pierwotnie istniej¹cy jedynie
dwa lata, zespó³ w drugiej po-
³owie lat 90. i w b³yskawicznym
tempie odnowi³ jako istotn¹
czêœæ sceny muzycznej polskie-
go ruchu neofaszystowskiego.
Jeden z jego koncertów zosta³
zaprezentowany w filmie doku-
mentalnym telewizji szwajcar-
skiej „Skini” („Skin or die” w re-
¿yserii D. M. Martin), poœwiêco-
nym europejskiemu ruchowi ra-
sistowskich skinów i przedsa-
twianym równie¿ w telewizji
polskiej. Co ciekawe, koncert

dla mi³oœników Baranków organizowa³ w 1997
roku pod has³em „Ma³e Dinozaury” sam S³up-
ski Oœrodek Kultury, czym notabene chwal¹ siê
sami jego pracownicy na stronie Archiwum.

Aby zaprezentowaæ, jak bogate w utwory
Baranków s¹ zasoby SAM, pracownicy SOK-u
umo¿liwili do œci¹gniêcia ze swojej strony a¿
siedem utworów w formacie mp3. Wœród nich
jest miêdzy innymi utwór „Nacjonalizm”
z symptomatycznym dla pogl¹dów upowszech-
nianych przez ten zespó³ fragmentem: „Nacjo-
nalizm jest wszêdzie. / By³ i zawsze bêdzie. /
Bóg i nazwa Sieg Hail. / O czystoœæ rasy dbaj”.
Inna kompozycja BB – „Si³a”, utrzymana w ryt-
mach w³aœciwych dla kultury muzycznej czar-
nej Jamajki, wyszydza ruch rastafarian i okre-
œla ich – cytuj¹c za zespo³em – jako „czarne
ma³py”. Nie zabrak³o tak¿e utworu wielbi¹ce-
go terrorystyczn¹ organizacjê Baader Meinhoff

oraz innego, wyœmiewaj¹cego
twórcê Monaru i £añcucha Czy-
stych Serc, Marka Kotañskiego.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za
ca³y projekt by³ Wies³aw Kraw-
czykiewicz. Stwierdzi³ on w roz-
mowie telefonicznej, ¿e nie na
nim spoczywa obowi¹zek odpo-
wiedzialnoœci za powy¿sze tek-
sty oraz publikacjê ich w Inter-
necie. Przyzna³ jednak, ¿e nie
widzi w tym nic z³ego, a niektó-
re z tych utworów uwa¿a za po-
zytywne w swej wymowie. U-
znaje to za historiê, któr¹ warto
by³o odnotowaæ i upubliczniæ.

Na to w³aœnie wygl¹da, i¿ cy-
towane treœci zosta³y udostêpnio-
ne w sieci z pe³n¹ premedytacj¹

Tomasz Knapik

Grafika ze spotu wyborczego
Narodowego Odrodzenia
Polski (wrzesieñ 2005 r.)

i przy pe³nej œwiadomoœci twórców SAM. Do ta-
kich wniosków prowadzi lektura dostêpnej na
stronie biografii grupy: „Zespó³ ku niezadowole-
niu S³upskich dygnitarzy w roku 1988 prefero-
wa³ teksty, które nie pasowa³y do ogólno przyjê-
tych norm spo³ecznych. Pod presj¹ i ró¿nych
naciskach zmieniono refren utworu »Nacjona-
lizm« na mniej k³uj¹cy w uszy… (w SAM wersja
oryginalna).” (pisownia oryginalna – dop. aut.).
Bez trudu w cytowanym fragmencie mo¿na do-
patrzyæ siê sympatii do oferowanych treœci…

Szczególnie niepokoj¹cy jest fakt, ¿e ów
specyficzny projekt zosta³ zrealizowany przy
pomocy finansowej… Ministerstwa Kultury,
a na dodatek zosta³ nominowany do nagrody
w konkursie organizowanym przez portal mu-
za.net.pl. Nieskrywan¹ ciekawoœæ budzi fakt
zatwierdzenia projektu po jego realizacji. Ktoœ
przecie¿  musia³ sprawdziæ zawartoœæ meryto-
ryczn¹ po jego zakoñczeniu?Ok³adka kasety Baranków Bo¿ych �
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