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„Antysemityzm, ksenofobia, rasizm nie
 wywołują w Polsce zbyt wielkich emo-

cji. Stały się częścią życia społecznego. Tole-
rowaną przez wymiar sprawiedliwości, media, 
polityków. Macha się na nie ręką jako na nie-
szkodliwy margines. Niesłusznie, Polska ma
z  tym problem. Coraz większy. (…)

»W miarę jak odchodzi pokolenie tych, 
którzy odczuli okrucieństwa wojny i okupacji, 
neofaszyzm jawi się jako jedna z wielu ofert, 
sposobów na życie. Faszyzm daje poczucie 
siły i przynależności do grupy« – twierdzi Ra-
fał Pankowski, dr nauk społecznych, współre-
daktor antyfaszystowskiego magazynu »NIG-
DY WIĘCEJ«. Nacjonalizm, homofobia i anty-
semityzm są tym, co wielu młodych Polaków 
wynosi z najbliższego otoczenia, także rodzin-
nego. Bunt pokoleniowy neofaszystów okazu-
je się pod tym względem dość pozorny. Ro-
dzice i dziadkowie w niejednej rodzinie lubią 
mówić o zagrożeniu przez obcych. Gloryfiku-
jąc Hitlera i Hessa polscy neofaszyści wyraża-
ją po prostu w bardziej konsekwentny i dra-
styczny sposób to, do czego przywykli na co 
dzień. (…)

Marcin Kornak ze stowarzyszenia anty-
faszystowskiego, redaktor naczelny maga-
zynu »NIGDY WIĘCEJ«, policzył, że w cią-
gu ostatnich 17 lat neofaszyści zamordowali
w Polsce co najmniej 36 osób. Zwykle – jak 
to potem jest w opisach biegłych – »skaka-

li im po głowach w ciężkich, podkutych woj-
skowych butach, co było bezpośrednią przy-
czyną śmierci«”.

WOJCIECH MARKIEWICZ
„Nasi nazi”, „Polityka”, 12.08.2006

* * *

„D ziałające od ponad dekady antyfaszy-
 stowskie Stowarzyszenie »NIGDY WIĘ-

CEJ« nie traci animuszu. W Polsce wciąż jest
z czym walczyć. Faszyzm w Polsce jest zjawi-
skiem żywym, twierdzą przedstawiciele anty-
faszystowskiego Stowarzyszenia »NIGDY WIĘ-
CEJ«, od ponad dekady zajmującego się wal-
ką z przejawami nietolerancji, rasizmu i kse-
nofobii w polskim życiu publicznym. Nie mylą 
się. Wydają własne pismo, współpracują z or-
ganizacjami o podobnym charakterze na ca-
łym świecie, ich akcje przyjmowane są z entu-
zjazmem przez artystów, sportowców i niektó-
rych polityków. Mówią, że ich sukcesy to kro-
pla w morzu potrzeb. Zwłaszcza że środowi-
ska jawnie nietolerancyjne, dawniej uznawa-
ne za marginalne i w gruncie rzeczy niegroźne, 
mają dziś swoich przedstawicieli w parlamen-
cie i rządzie. (...)

 »To tylko wierzchołek góry lodowej« 
– mówi Rafał Pankowski, zastępca redaktora 
naczelnego pisma »NIGDY WIĘCEJ«, współ-
założyciel i działacz Grupy Anty-Nazistow-
skiej. – »W programie Brunatna Księga staramy 

się odnotowywać wszelkie akty o podłożu fa-
szystowskim w całej Polsce, a także wydarze-
nia polityczno-społeczne naznaczone ksenofo-
bią i nietolerancją«. Na łamach »NIGDY WIĘ-
CEJ« znaleźć można teksty publicystyczne doty-
czące spraw politycznych i historycznych, wy-
wiady (np. z Markiem Edelmanem czy Andrze-
jem Zollem), informacje o działalności antyfa-
szystowskiej. (...) 

Z prasy
Poniżej przedrukowujemy fragmenty artykułów wybranych z kilku-
set powstałych przy naszej współpracy w okresie ostatnich kilku-
nastu miesięcy.
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»Aktywnie wspieraliśmy pomysł umieszcze-
nia w konstytucji zakazu działania organizacji 
faszystowskich i rasistowskich« – Rafał Pankow-
ski opowiada o jednym z ważniejszych przed-
sięwzięć »NIGDY WIĘCEJ«. – »Prowadziliśmy 
tę akcję razem z Polską Unią Studentów Żydow-
skich. Bardzo nam pomógł wówczas Jacek Ku-
roń, jego rola była właściwie decydująca«. (...) 

Kolejny pomysł to akcja »Racism Delete« 
(Skasować Rasizm). – »Zachęcamy ludzi, żeby 
przysyłali nam adresy polskojęzycznych stron 
rasistowskich i faszystowskich. (...) dotychczas 
udało nam się zamknąć około 150 takich stron. 
Ta liczba pokazuje skalę problemu«.  (...) 

Nadeszły czasy, twierdzi Pankowski, w któ-
rych »NIGDY WIĘCEJ« ma pełne ręce robo-
ty. »Udało nam się wprawdzie doprowadzić 
do pewnej zmiany w myśleniu opinii publicz-
nej, jednak wciąż obserwujemy barierę men-
talną, czego dobitnym przykładem jest choć-
by zlekceważenie przez nasz Sejm rezolucji 
Parlamentu Europejskiego w sprawie nietole-
rancji i rasizmu w Polsce. Dziś skrajna prawi-
ca triumfuje. A więc mieliśmy rację. To jednak 
bardzo gorzka satysfakcja«. 

Nadzieja? Owszem. Jak pisze w najnow-
szym numerze »NIGDY WIĘCEJ« jego szef, 
Marcin Kornak, optymizmu należy szukać
»w bezprecedensowym  odrodzeniu ruchu 
antyfaszystowskiego. Jego rozwój« – czytamy 
– »widać przy okazji marszów równości i pro-
testów antygiertychowskich«. Tak trzymać!”

PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ
„Razem zniszczymy faszyzm”,

„Przegląd”, 16.07.2006

* * *

„P iotr Farfał, obecny wiceprezes TVP, 
 przez dwa lata był wydawcą rasistow-

skiej gazety »Front«. »Nie tolerujemy tchó-
rzów, konfidentów i Żydów« – pisał Farfał – 28 
lat, prawnik, pochodzi z Głogowa. Ma zaufa-
nie Romana Giertycha: w wyborach startował 
z numerem 1 z koszalińskiej listy LPR (bez po-
wodzenia). Miesiąc temu z rekomendacji Ligi 
wszedł do władz TVP. Podlega mu Biuro Au-
dytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Ośrodek Do-
kumentacji i Zbiorów Programowych. W ży-
ciorysie na stronie Internetowej TVP Farfał 
przedstawia się jako autor »publikacji na ła-
mach prasy narodowo-katolickiej«.

Nie wspomina, że w latach 1995-96 two-
rzył rasistowskie pismo. Zaglądamy więc do 
archiwalnych egzemplarzy »Frontu«. Numer 
3 z 1995 roku. Okładka – łysy osiłek z mie-
czem w ręku idzie po trupach i kałużach krwi. 
Depcze flagi Izraela i UE, pacyfę (symbol po-
koju). Na stronie 3 rysunek skinheada z ręką 
w geście »heil Hitler«. »Nasza święta rzecz, 
Żydzi z Polski precz!«. Stro-
na 9, tekst »Prawdziwe Ob-
licze Żyda«: »Surowe re-
presje w stosunku do Ży-
dów są rzeczą konieczną, 
jeśli naród chce samodziel-
nie i zdrowo się rozwijać. 
Pora (...) pozbyć się całko-
wicie żydostwa, które musi 
być wypędzone z całej Eu-
ropy«. (…)

Kącik literacki, wiersz 
»Rycerz«: »Żydowska oku-
pacja choć jeszcze tak sil-
na, już traci swą władzę, 
ku upadkowi chyli się«. Na 
ostatniej stronie rysunek 
(patrz ilustracja obok) – na 
tle mapy Polski skinhead
z pałą bejsbolową i rasi-
stowskim znakiem white po-
wer (»biała potęga«) na kie-
szeni. Stopka redakcyjna 
– Piotr Farfał, domowy adres 
w Głogowie. (…) 

Marcin Kornak, redaktor 
antyfaszystowskiego maga-

zynu »NIGDY WIĘCEJ« (to redakcja »NIGDY 
WIĘCEJ« poinformowała »GW« o faszystow-
skich koneksjach Farfała – dop. red.): »To pi-
smo neofaszystowskie. Konglomerat najbar-
dziej skrajnych prawicowych idei, jakie moż-
na sobie wyobrazić. Jak redaktor takiej gaze-
ty znalazł się w zarządzie telewizji publicz-
nej? W żadnym innym kraju UE coś takiego 
nie miałoby miejsca«.” .

MARCIN KOWALSKI
„Neonazista w TVP”,

„Gazeta Wyborcza”, 20.06.2006

* * *

„P iotr Farfał, wiceprezes Telewizji Pol- 
skiej, na lekcjach historii w głogow-

skim liceum twierdził, że w Oświęcimiu za-
bijano tylko wszy. Farfał reprezentował Mło-
dzież Wszechpolską w kontaktach z mediami, 
był redaktorem naczelnym pisma »Wszech-
polak«. Nasi informatorzy twierdzą, że pisy-
wał też do »Szczerbca« – pisma Narodowego 
Odrodzenia Polski, organizacji Adama Gmur-
czyka, oskarżanej o faszystowskie sympatie. 
Przez dwa lata z innymi skinheadami z Gło-
gowa tworzył pismo »Front«, w którym uka-
zywały się rasistowskie artykuły agitujące do 
walki z Żydami. 

Marcin Kornak z antyfaszystowskiego pi-
sma »NIGDY WIĘCEJ« uważa, że nominacja 
człowieka z taką przeszłością na wicepreze-
sa TVP jest skandalem. »W żadnym europej-
skim kraju coś takiego nie byłoby możliwe« 
– mówi Kornak.

Zdaniem redaktora »NIGDY WIĘCEJ« to 
nie przypadek, że robiący kariery w Młodzie-
ży Wszechpolskiej – wiceprezes TVP Piotr Far-
fał i wiceminister sportu Radosław Parda – wy-
wodzą się z Dolnego Śląska. We Wrocławiu 
od dawna działają promujące nazizm zespoły 
Legion i Konkwista 88. Siedem lat temu w Le-
gnicy zawiązała się grupa Twierdza, nieco ła-
godniejsza w wyrazie. Nagrywa dla firmy fo-
nograficznej Narodowa Scena Rockowa z Bia-
łej Podlaskiej”.

DOROTA BARTKOWIAK, PIOTR KANIKOWSKI
„Prezes z przeszłością”, „Słowo Polskie.

Gazeta Wrocławska”, 24-25.06.2006

* * *

„P iotr Farfał był działaczem NOP i pi- 
sał do »Szczerbca« w 2000 r. Pięć lat 

wcześniej – co ujawniła »Gazeta« – reda-
gował rasistowskie pisemko »Front«. Po na-
szej publikacji wyparł się autorstwa większo-
ści tekstów we »Froncie« i tłumaczył: »Dałem 
się zmanipulować, jako szesnastoletni chło-
pak pozwoliłem wykorzystać moje nazwisko 
i adres«. (…)

Dzięki redakcji antyfaszy-
stowskiego magazynu »NIG-
DY WIĘCEJ« zdobyłiśmy nu-
mer »Szczerbca« z 2000 r.
z artykułem Farfała. Na okład-
ce – krzyż roztrzaskuje gwiaz-
dę Dawida. W środku – tekst 
Irvinga o gen. Sikorskim i pa-
negiryk Gmurczyka na cześć 
austriackiego nacjonalisty Jör-
ga Heidera. Farfał przeprowa-
dził totalną krytykę demokra-
cji: »Nie można zmusić idio-
ty, by stał się geniuszem; po-
dobnie z demokracji nie moż-
na uczynić obrońcy interesów 
Narodu«. (…)

Rafał Pankowski z »NI-
GDY WIĘCEJ« już w 1998 
roku apelował w »Gazecie«: 
»„Szczerbiec” występuje prze-
ciwko zasadności zarzutów 
postawionych hitlerowcom 
w Norymberdze (…) Niemcy 
mieli prawo działać brutalnie, 
a Polacy stanęli po prostu po 
niewłaściwej stronie«.

»Moje słowa nie straciły na aktualności« 
– mówi Pankowski – »„Szczerbiec” się nie 
zmienił«”.

MARCIN KOWALSKI, WOJCIECH SZACKI
„Wiceprezes TVP Farfał pisał dla »Szczerbca«”,

„Gazeta Wyborcza”, 28.06.2006

* * *

„»Jestem przekonany, że w rządzie poja-
 wią się kolejni wszechpolacy. To do-

piero początek naszej drogi. Takich Farfałów 
i Wiecheckich mamy jeszcze ze dwudzie-
stu« – zapewnia eurodeputowany Sylwester 
Chruszcz. Temu drugiemu po Wojciechu Wie-
rzejskim »kadrowcowi« LPR i weteranowi MW 
karierę zawdzięcza wielu wszechpolaków. Lu-
dzie ze »stajni Chruszcza«, jak o swoich wy-
chowankach mówi eurodeputowany, obsadzi-
li także przysługujące LPR miejsca w radach 
nadzorczych TVP i Radia. 

(...) Marcin Kornak z antyfaszystow-
skiego Stowarzyszenia »NIGDY WIĘCEJ«: 
»Wszechpolacy nie są głupi, wiedzą, że 
otwarty antysemityzm spotkałby się z ostrą 
reakcją społeczną, dlatego publicznie stara-
ją się używać eufemizmów. Zamiast »rasa« 
mówią »tożsamość«, zamiast »żydowski«
– »niepolski« kapitał. Znaleźli też sobie 
nowy obiekt ataków – gejów – i na nim kon-
centrują krytykę«. (...) 

Treści takie znalazły się jednak w gazetce 
»Front«, którą współredagował w czasach li-
ceum wiceprezes TVP Piotr Farfał. W swych 
tekstach pisał »nie tolerujemy tchórzów, kon-
fidentów, Żydów«. Aferę Piotra Farfała ko-
mentowano m.in. na forum strony radykal-
nych narodowców nacjonalista.org. Wpisy 
atakujące prezesa TVP za to, że wyrzekł się 
nacjonalistycznych przekonań, dotyczą prze-
szłości, którą nieco trudniej wymazać. »Wro-
cławianie« pytają: »Ciekawe, co zrobił z tatu-
ażem Falangi na ramieniu. Pewnie przerobił 
na serduszko ze strzałą«. Falanga, czyli dłoń 
trzymająca miecz, obecnie symbol faszyzują-
cego Narodowego Odrodzenia Polski, w Pol-
sce międzywojennej była znakiem skrajnie 
nacjonalistycznego Obozu Narodowo-Rady-
kalnego »Falanga«, który organizował bojów-
ki antyżydowskie”.

AGNIESZKA JĘDRZEJCZAK
„Młodzież wszech stanowisk”,

„Przekrój”, 29.06.2006

* * *

„Kolejny administrator Redwatch zatrzy-
 many. (...) Zablokowanie Redwatch 

nie załatwia sprawy propagowania treści fa-
szystowskich w Internecie. Jacek Purski ze 
Stowarzyszenia »NIGDY WIĘCEJ« powie-
dział, że w ostatnim roku Stowarzyszeniu 
udało się zamknąć ok. 150 stron propagują-
cych faszyzm na polskich serwerach, a mimo 
to wracają one do sieci na innych z częścio-
wo zmienioną treścią. Jego zdaniem, aby sku-
tecznie zwalczać propagowanie nazizmu 
w sieci, konieczna jest konsekwencja poli-
cji, prokuratury lub Agencji Bezpieczeństwa 
Publicznego, tak jak np. w przypadku stron
z treściami pedofilskimi – »opieszałość, 
szczególnie policji, sprawia, że strony faszy-
stowskie wracają« – uważa”.

PIOTR OŻADOWICZ
„Wreszcie skasowana”, „Trybuna”, 07.07.2006

* * *

„Trzech polskich współpracowników stro-
 ny Internetowej Redwatch stanie przed 

sądem. Grozi im pięć lat więzienia. Oskarżeni 
zamieszczali w Internecie faszystowskie ulotki, 
zdjęcia i groźby pod adresem swoich przeciw-
ników politycznych. (…)

»Najwyższy czas, żeby te osoby stanęły 
przed sądem. Mam nadzieję, że zostaną osą-
dzone i trafią do więzienia, tam gdzie jest 
miejsce dla faszystów« – ocenia Marcin Kor-
nak z antyfaszystowskiego pisma »NIGDY 

Strona redakcyjna „Frontu” ujawnio-
na przez redakcję „NW”
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WIĘCEJ«. Kornak, który sam znalazł się na li-
ście »wrogów rasy«, twierdzi, że zdarzały się 
przypadki grożenia ludziom, którzy zostali na-
piętnowani na stronie Redwatch”.

TOMASZ BUTKIEWICZ
„Odpowiedzą za szerzenie nienawiści”, 

„Dziennik”, 24.05.2007

* * *

„150  nazistowskich stron znikło z in-
 ternetu dzięki akcji promują-

cej »NIGDY WIĘCEJ«. W kolejce czeka 500. 
Codziennie powstają nowe. 

»Pierwszą nazistronę zamknęliśmy rok 
temu« – mówi Marcin Kornak z »NIGDY WIĘ-
CEJ«. Działamy w sieci International Network 
Against Cyber Hate grupującej organizacje an-
tynazistowskie z całego świata. (…)

W praktyce wygląda to tak: »NIGDY WIĘ-
CEJ« na swojej stronie apeluje do internau-
tów o nadsyłanie adresów naziwitryn. Na-
stępnie ustala właściciela serwera, na którym 
umieszczona jest witryna. Te dane są ogólno-
dostępne.

Kiedy już wiadomo, do kogo należy ser-
wer, »NIGDY WIĘCEJ« wysyła właścicielowi 
list, że na serwerze jest strona zawierająca tre-
ści rasistowskie nawołujące do przemocy i nie-
nawiści. Stowarzyszenie powołuje się na zapi-
sy kodeksu karnego.

»W większości przypadków list wystar-
czy« – mówi Kornak. »Po kilku dniach stro-
na znika, ale zdarza się, że musimy monito-
wać ponownie«”.

MARCIN KOWALSKI
„www.nazi-stop”, „Gazeta Wyborcza”, 12.06.2006

* * *

„Niedawno policja przeprowadziła w Pol-
 sce serię aresztowań w związku ze 

śledztwem przeciwko organizacjom neonazi-
stowskim. Odkryliśmy, że neonaziści są rów-
nież wśród Polaków mieszkających m.in. w pol-
skiej dzielnicy Nowego Jorku. Śledztwo »No-
wego Dziennika« dowodzi, że najprawdopo-
dobniej pomocną dłoń polskim spadkobiercom 
Hitlera wyciągnęli podobnie myślący Polonusi 
znad Hudson. (...) 

Na jednym ze zdjęć opublikowanych na 
stronie Internetowej, która staraniem zajmują-
cego się m.in. tropieniem organizacji neonazi-
stowskich dziennikarza i dyrektora ds. marke-
tingu Polskiego Radia w Nowym Jorku Marcina 
»Bublla« Filipowskiego (współpracownik Sto-
warzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” – dop. red.) zo-
stała usunięta, można zobaczyć grupkę młodych 
ludzi w »strojach z epoki«. Jeden z nich wykonu-
je ręką charakterystyczny gest hitlerowskiego po-
zdrowienia. Za nim wisi sztandar neopogańskie-
go Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury 
»Niklot«. Wśród osób znajdujących się na zdję-
ciu jest Piotr Czeczetkowicz, znany w środowi-
sku polonijnym jako »Piwnica«. Jest szefem klu-
bu Breffini na Queensie. (...) W końcu zadzwonił 
do nas i oświadczenie zostawił na automatycz-
nej sekretarce: »Niklot jest organizacją pogań-
ską. Sam jestem poganinem. Znam paru skin-
headów, to nie jest żadna tajemnica«. (...)

O »Niklocie« zrobiło się głośno, kiedy Ma-
teusz Piskorski – jeden z jego prominentnych 
członków w Polsce – został prawą ręką An-
drzeja Leppera i z ramienia Samoobrony tra-
fił do polskiego parlamentu. Piskorski był wy-
dawcą nacjonalistycznego pisemka »Odala«, 
popularnego wśród szczecińskich skinów. Pi-
skorski tłumaczył na język polski broszurę 
»Narodowy socjalizm« kolportowaną przez 
skinów ze Szczecina. »Adolf Hitler przywró-
cił nam naszą szlachetną wizję, dał nam siłę 
do marzeń, do tworzenia nowych cywiliza-
cji« – czytamy w tymże piśmie. Osoba, która 
anonimowo udzielała nam szczegółowych in-
formacji o środowisku neonazistów na Green-
poincie, Mateusza Piskorskiego wspomina 
jako »swojego dobrego kolegę«. (...)

Co ciekawe, jednym z najaktywniejszych 
członków Polskiej Partii Narodowej Leszka 
Bubla w Białymstoku jest brat Piotra »Piwni-

cy« Czeczetkowicza, który w ostatnich wy-
borach bezskutecznie próbował dostać się do 
Sejmu. Nasz rozmówca też ma brata w Polsce, 
któremu ostatnio policja zablokowała stronę 
Internetową w związku z przeprowadzoną ak-
cją wymierzoną w neonazistów. »Nie ma pro-
blemu« – mówi. – »Założę mu stronę na ame-
rykańskim serwerze i dadzą mu spokój«. 

Rzeczywiście serwer znajdujący się w Sta-
nach umożliwia nieskrępowane publikowanie 
treści, które w Polsce ścigane są prawem. Rzecz-
nik prasowy rządu RP poinformował 28 maja, że 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało 
notę do władz USA z prośbą o pomoc w dopro-
wadzeniu do zamknięcia nazistowskiej treści wi-
tryny Internetowej, firmowanej przez organizację 
Krew i Honor. »Mówiąc o organizacji Blood & 
Honour i jej akcji Redwatch, mamy do czynienia 
z najbardziej skrajnymi formami neofaszyzmu« 
– powiedział naszej gazecie Marcin Kornak, re-
daktor naczelny wydawanego w Polsce antyfa-
szystowskiego pisma »NIGDY WIĘCEJ«. – »To 
dobrze zorganizowani i bardzo zdeterminowa-
ni w swoich działaniach ludzie. Łączy ich niena-
wiść do wszystkiego, co inne i odmienne«”. 

MAREK OSIECIMSKI
„Polscy neonaziści na Greenpoincie”, „Nowy 

Dziennik” (USA), 05-06.08.2006

* * *

„Adam Czeczetkowicz, rzecznik Krzysz-
 tofa Kononowicza, śpiewa przy goleniu 

»Żydowska mafia z diabłem brata się«. Na kon-
certach wygrażał rabinom, publikował antyse-
mickie teksty. Do swoich poglądów nie chce 
przyznać się oficjalnie. »Ten człowiek ma po-
trzebę zdobycia popularności i po to był mu po-
trzebny Kononowicz. Za jego pośrednictwem 
chciał dotrzeć do prostych ludzi« – ocenia Mar-
cin Kornak, redaktor naczelny pisma »NIGDY 
WIĘCEJ«. (...)

»O Czeczetkowiczu usłyszałem po raz 
pierwszy w 2002 roku. Chodziło o działalność 
koncertową zespołu RP Oi! Był to otwarty rasi-
stowski bełkot« – mówi Marcin Kornak, redak-
tor naczelny pisma »NIGDY WIĘCEJ«, zajmu-
jącego się tropieniem przejawów neonazizmu 
w Polsce i pomocą w blokowaniu stron Inter-
netowych poświęconych takim treściom.

O koncercie tej grupy zrobiło się głośno
w związku ze zdjęciami, na których poseł 
Wierzejski pokazuje się w towarzystwie skin-
headów. W 2001 roku RP Oi! występowało 
na zgrupowaniu Młodzieży Wszechpolskiej 
w Lesznie. Na zdjęciach, wśród wszechpola-
ków, z wyciągniętą dłonią stoi także długowło-
sy Czeczetkowicz”.

MONIKA KOSZ-KOSZEWSKA
„Chciał wypłynąć na Kononowiczu”, 

„Kurier Poranny”, 12.01.2007

* * *

„W szechpolacy zorganizowali w Lesz-
 nie dwa koncerty ulubionych zespo-

łów RP Oi! oraz Twierdza. Podczas pierwszego 
na tle flagi Młodzieży Wszechpolskiej pozowali 
do zdjęć, unosząc ręce do hitlerowskiego »Sieg 
Heil«. Na drugim bawił się Wojciech Wierzej-
ski, dziś wiceprezes LPR. 

Jest sierpień 2001 roku. Do klubu Kole-
jarz w Lesznie – na zaproszenie lokalnej Mło-
dzieży Wszechpolskiej – przyjeżdża białostoc-
ki RP Oi!. To kultowy zespół neonazistów. Gra 
covery Konkwisty 88 (czyli HH – Heil Hitler, 
bo H jest ósmą literą alfabetu) i faszystowskie-
go Honoru powiązanego z Blood and Honour
– organizacją, która w Internecie umieściła li-
stę wrogów białej rasy. Tytuły piosenek RP 
Oi!: »Biały honor, biała duma«, »Krew naszej 
rasy«, »Walcz, biały wojowniku«. Teksty na-
wołują do »wyrwania siłą hebrajskiego korze-
nia« i rozpalenia »płomienia czystej rasy«. Li-
der kapeli należy do partii antysemity Leszka 
Bubla. (…)

Nam udało się zdobyć zdjęcie z impre-
zy (udostępniła je redakcja »NIGDY WIĘCEJ«  
– dop. red.). Na tle biało-czerwonej flagi z na-
pisem »Młodzież Wszechpolska Leszno« stoi 

kilkanaście osób. Część z nich ma wyciągnię-
tą do przodu prawą rękę w hitlerowskim ge-
ście »Sieg Heil«.

Wiktor Marszałek, wolontariusz antynazi-
stowskiego stowarzyszenia »NIGDY WIĘCEJ«, 
był na leszczyńskim koncercie Twierdzy: 
»Wielu łysych osiłków było pijanych, półna-
gich. Ludzie się ich bali. Młodzież Wszechpol-
ska, czyniąc takie gesty i zapraszając takie ze-
społy, wpasowała się w nurt organizacji faszy-
zujących«. (…)

»NIGDY WIĘCEJ« opublikowało zdję-
cia z koncertu. Na jednym widać półnagie-
go, spoconego skinheada obejmującego Woj-
ciecha Wierzejskiego, dziś wiceszefa Ligi Pol-
skich Rodzin.

MARCIN KOWALSKI,
MICHAŁ KOPIŃSKI

„Jak się bawił Wojciech Wierzejski”,
„Gazeta Wyborcza”, 01.12.2006

* * *

„W ojciech Wierzejski, poseł z Lubelsz-
 czyzny, wiceprezes LPR, zaprzecza, 

że bawił się ze skinheadami. Poseł Wierzejski 
twierdzi, że zdjęcia, które pokazały media, po-
chodzą z koncertu pieśni patriotycznej, a nie 
ze wspólnej imprezy wszechpolaków i skin-
headów. Chodzi o fotografię z imprezy w 2002 
roku w Lesznie, w której brali udział działacze 
Młodzieży Wszechpolskiej i skinheadzi. Wczo-
raj opublikowała je »Gazeta Wyborcza«. Nam 
udostępniło je antyrasistowskie Stowarzysze-
nie »NIGDY WIĘCEJ«. Widać na nim Wierzej-
skiego, wówczas członka MW, dzisiaj posła 
LPR, obejmującego półnagiego, ogolonego na 
łyso uczestnika imprezy. Jak podały w czwar-
tek »Fakty« TVN – bawił się na koncercie »ski-
nowskiego« zespołu Twierdza. Jego płytę jedno 
z wydawnictw reklamowało jako »White Power 
rock’n’roll« (Biała Siła – red.)”.

ALEKSANDRA TYPIAK
„Na zdjęciu śpiewał patriotycznie”, 

„Dziennik Lubelski”, 02.12.2006

* * *

„W ielkie zero – Polakom gratulujemy 
 faszystów. W minionym tygodniu 

w konkursie fotograficznym na najładniej-
sze zdjęcie na pierwszym zdjęciu był Wojtek 
Wierzejski obejmujący spoconego pana ski-
na bez koszuli. Na drugim – asystentka Ma-
cieja Giertycha – Leokadia Wiącek i jej ko-
ledzy z nazistowskiego kółka zainteresowań.
A na miejscu trzecim Młodzież Wszechpol-
ska grillująca na płonącej swastyce. Laure-
atom gratulujemy”.

KUBA WOJEWÓDZKI
„Bubloteka, czyli ekstremalny przegląd

tygodnia”, „Przekrój”, 06.12.2006

* * *

„Śledczy ustalą, czy w Lesznie doszło do
 propagowania treści nazistowskich. Po 

artykułach, które w zeszłym tygodniu uka-
zały się w »Gazecie«, Prokuratura Rejono-
wa w Lesznie wszczęła postępowanie spraw-
dzające w sprawie koncertów z 2001 i 2002 
roku. Przypomnijmy: koncerty zespołów RP 
Oi! oraz Twierdza zorganizowała leszczyńska 
Młodzież Wszechpolska. (…)

Na zdjęciu, które zdobyliśmy, jednego 
z półnagich, wygolonych osiłków obejmuje 
Wojciech Wierzejski – obecnie poseł i wice-
prezes Ligi Polskich Rodzin. Po artykule Wie-
rzejski zarzucił nam kłamstwo – przekonywał, 
że impreza, na której bawił się w Lesznie, była 
koncertem pieśni patriotycznych zorganizo-
wanym przez władze samorządowe. »Gaze-
ta« wytknęła mu, że się myli i opublikowała 
zdjęcia plakatów zapraszających na koncert 
sprzed czterech lat – zaprasza nie kto inny, tyl-
ko wszechpolacy. (…) 

Rafał Pankowski, socjolog, członek Stowa-
rzyszenia »NIGDY WIĘCEJ«: »Kolejne incy-
denty MW mnie nie dziwią. Zachęcam, żeby 
nie zajmować się każdym z osobna, ale po-
łączyć w ciąg. MW to organizacja od począt-
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ku opierająca się na subkulturze skinheadów. 
Nie tylko przyjmuje ich w swoje szeregi, ale 
też jest bliska ideologii rasizmu i ksenofobii. 
Szokujące, że ważne funkcje państwowe peł-
nią ludzie wywodzący się z MW«”.

MICHAŁ KOPIŃSKI, MARCIN KOWALSKI
„Prokuratura sprawdza koncert,
na którym bawił się Wierzejski”,

„Gazeta Wyborcza. Poznań”, 05.12.2007

* * *

„»Dziennik« publikuje zdjęcie, które
 wskazuje na powiązania młodzie-

żówki LPR z osobami sympatyzującymi z or-
ganizacjami neofaszystowskimi. W manifesta-
cji Młodzieży Wszechpolskiej brał udział Szy-
mon Wiącek – mąż byłej asystentki europosła 
Macieja Giertycha. (…)

Zdjęcie, które publikujemy dzięki pomocy 
Stowarzyszenia »NIGDY WIĘCEJ« monitorujące-
go działania skrajnej prawicy, zostało zrobione 
najprawdopodobniej w 2006 r. w Gliwicach. Pod 
kurtką Wiącek ma koszulkę z emblematem neo-
nazistowskiego zespołu Honor, którego piosenki 
wyśpiewywali w 2004 roku uczestnicy zabrzań-
skiego pikniku pod płonącą swastyką. »Jedna dro-
ga dla kraju, narodowy socjalizm« – śpiewali”.

TOMASZ BUTKIEWICZ
„Neonazista blisko LPR”,

„Dziennik”, 02-03.12.2006

* * *

„Dwustu nazistów z kilku krajów zje-
 chało w weekend na Podlasie, żeby 

posłuchać faszystowskiego zespołu No Re-
morse. Dlaczego policja nie zareagowała?

»No Remorse jest najbardziej skrajną na-
zistowską grupą muzyczną w historii« – mówi 
Marcin Kornak z redakcji antyfaszystowskiego 
pisma »NIGDY WIĘCEJ«, dzięki której dowie-
dzieliśmy się o podlaskim koncercie. – »Zapo-
wiedzi imprezy wykryliśmy jakiś czas temu na 
nazistowskich stronach Internetowych«. (...) 

Pochodzący z Anglii No Remorse to sztan-
darowa kapela faszystowskiej międzynarodów-
ki Krew i Honor. Występują otuleni we flagi ze 
swastykami. Na indeksie znajdują się ich płyty 
i teledyski. Przedstawiają egzekucje czarnoskó-
rych dzieci, Hitlera pozdrawiającego kolumny 
wojsk czy neofaszystów obrzucających koktaj-
lami Mołotowa ośrodki dla cudzoziemców. 

Potajemny był też sobotni występ Angli-
ków we wsi Krasne Folwarczne, oddalonej 
o 30 kilometrów od Białegostoku. Kilkuoso-
bowa bojówka skinheadów ubranych m.in. 
w koszulki z Hitlerem nie wpuszczała niko-
go w okolice koncertu – »Wynocha!« – wark-
nęli do nas.
– »Dlaczego nie interweniowaliście?« – pyta-
my białostockich policjantów. 
– »Bo nie mieliśmy zgłoszenia o żadnym kon-
cercie«. 
– »Tym bardziej powinniście interweniować. 
Koncert był nielegalny, propagowano na nim 
faszyzm, co jest przestępstwem« – mówimy. 
(...)
– »Taka postawa organów ścigania sprawia, że 
naziści czują się w Polsce coraz lepiej« – mówi 
Kornak z »NIGDY WIĘCEJ«. – »Niech ostrze-
żeniem będzie przypadek z Białobrzegów pod 
Radomiem, gdzie kilka tygodni temu zatrzyma-
no członka organizacji Krew i Honor, u które-
go znaleziono instrukcje zamachów terrory-
stycznych«”.

MARCIN KOWALSKI, WOJCIECH WIĘCKO
„Nazi majówka we wsi Krasne Folwarczne”, 

„Gazeta Wyborcza”, 18.06.2007

* * *

„Na koncert brytyjskiego zespołu No 
 Remorse do tej podlaskiej wsi zjecha-

ło około dwustu neonazistów z kraju i zagra-
nicy. Napisała o tym wczoraj »Gazeta Wybor-
cza«. (…)

Oburzenia pod adresem policjantów, któ-
rzy pilotowali wczoraj uczestników zlotu od 
rogatek Białegostoku, nie kryje Marcin Kornak 
z antyfaszystowskiego czasopisma »NIGDY 

WIĘCEJ«. »Neonaziści urządzili sobie wczoraj 
defiladę przed policjantam, a władze jak zwy-
kle nie zareagowały«. (…)

Koncertem zainteresował się minister 
spraw wewnętrznych Janusz Kaczmarek. »Po-
lecił szczegółowo zbadać tę sprawę. Zażądał 
informacji od podległych mu służb« – tłuma-
czy Michał Rachoń, rzecznik ministra”.

(MZ)
„Minister sprawdzi, czy policjanci nie

potraktowali ulgowo zlotu neonazistów”,
„Kurier Poranny”, 19.06.2007

* * *

„P odczas niedawnego krakowskiego prze-
 marszu z okazji 73. rocznicy powsta-

nia Obozu Narodowo-Radykalnego, na dzień 
przed Marszem Żywych, skandowano »Polska 
cała tylko biała« oraz »Polska święta rzecz Ży-
dzi z Polski precz«. (…)

ONR reaktywował się pod koniec lat 90. 
Zasłynął m.in. najazdami na Myślenice, orga-
nizowanymi dla uczczenia ataku narodow-
ców na żydowskich mieszkańców miasteczka
w 1936 r. Według redakcji magazynu »NIGDY 
WIĘCEJ«, monitorującego działalność faszy-
stowskich organizacji – liczy kilkuset człon-
ków, ale w atmosferze tworzonej przez pra-
wicowe władze czuje się dość bezpiecznie 
i ostatnio się aktywizuje. »Nawet jeśli trud-
no było powstrzymać ich rejestrację, można 
przecież wystąpić o delegalizację – za prak-
tykę – na mocy konstytucyjnego zakazu istnie-
nia organizacji odwołujących się do nazizmu i 
faszyzmu oraz dopuszczających nienawiść ra-
sową i narodowościową« – uważa Marcin Kor-
nak, redaktor naczelny »NW«”.

CIEŚ
„Takie zwykłe stowarzyszenie”,

„Polityka”, 28.04-05.05.2007

* * *

„Z  bigniew Religa podpisał nominację 
 dla Dariusza Wasilewskiego. Wasilew-

ski został zastępcą Andrzeja Sośnierza. Kontro-
wersyjny były działacz MW będzie odpowiadał
w NFZ za służby mundurowe. (…)

Wasilewski ma 37 lat. W czasach studenc-
kich współtworzył Młodzież Wszechpolską. 
Jego nazwisko wielokrotnie trafiało na stro-
ny antyfaszystowskiego czasopisma »NIGDY 
WIĘCEJ«. Marcin Kornak, prezes stowarzysze-
nia i naczelny pisma o tym samym tytule, tak
o nim mówi: »Jeden z gorliwszych działaczy 
MW na początku lat 90., współzałożyciel księ-
garni „Bastion” i pisma o takim tytule. Na jego 
łamach kokietowano nazi-skinów i ich zespoły. 
Objęcie przez niego funkcji wiceprezesa świad-
czy o tym, że władzę w kraju obejmują ludzie, 
którzy słusznie byli kiedyś, ze względu na swo-
je poglądy, marginesem życia społecznego.«”.

MAŁGORZATA CZYCZŁO,
AGATA KONDZIŃSKA

„Wszechpolak zajmie się w NFZ mundurami”, 
„Życie Warszawy”, 10.05.2007

* * *

„Medalami »Zasłużony dla Tolerancji«
 nagrodzeni zostaną w tym roku m.in.: 

senator Kazimierz Kutz, redaktor Janina Para-
dowska, profesor Stanisław Waltoś oraz dy-
rektor amerykańsko-polsko-izraelskiej fundacji 
Shalom – Gołda Tencer – poinformowała Rada 
Społeczna Ekumenicznej Fundacji »Toleran-
cja«. Medale zostaną wręczone już po raz dzie-
wiąty szesnastego listopada z okazji ustanowio-
nego przez UNESCO Światowego Dnia Tole-
rancji. Nagrody zespołowe odbiorą: redakcja 
»Res Humana«, Fundacja »Równości« zajmu-
jąca się m.in. organizowaniem Parad Równości 
oraz Stowarzyszenie »NIGDY WIĘCEJ«”.

MZ
„Medale »Zasłużony dla Tolerancji« przyznane”, 

„Życie Warszawy”, 13.11.2006

* * *
„– Andrzej Lepper został honorowym profe-
sorem Międzyregionalnej Akademii Zarządza-

nia Personelem z Ukrainy. Czy wicepremier 
polskiego rządu powinien w ogóle utrzymy-
wać jakiekolwiek kontakty z taką uczelnią? 
– Mamy do czynienia ze skandalem kompro-
mitującym Polskę w świecie. Nie jest to pierw-
szy kontakt Andrzeja Leppera z tym ośrodkiem 
propagandy antysemickiej, ponieważ to jest 
najwłaściwsze określenie tej »uczelni«. (...) 
– Czym właściwie jest ta uczelnia?
– W 15. numerze pisma »NIGDY WIĘCEJ« 
opublikowaliśmy duży materiał na ten temat. 
MAUP związana jest z małą ukraińską Par-
tią Konserwatywną. Była nazywana przez 
krajowe media wprost »ukraińskim Ku Klux 
Klanem«. Jest to instytucja wydająca bardzo 
dużo literatury antysemickiej. Szacuje się, że 
ok. 70 proc. literatury antysemickiej na Ukra-
inie pochodzi właśnie z MAUP. Publikuje się 
tam np. »Protokoły Mędrców Syjonu« i »Mein 
Kampf«. Uczelnia ta jest ośrodkiem antysemic-
kim znanym z tego, że doktoraty honoris cau-
sa dostawali tacy ludzie jak David Duke, lider 
Ku Klux Klanu, który w 2002 r. skazany został 
przez amerykański sąd na rok więzienia”.

„Kuźnia kadr Samoobrony”
– z dr. RAFAŁEM PANKOWSKIM,

socjologiem, zastępcą redaktora naczelnego 
pisma „NIGDY WIĘCEJ”,

rozmawiał PIOTR SKURA,
„Trybuna”, 03-04.02.2007

* * *
„–Wszystkie najważniejsze informacje o pa-
nu można znaleźć w Internecie. Na faszystow-
skich stronach.
– Tak.
– Mówi pan o tym bez emocji.
– Komfortowi psychicznemu to raczej nie 
sprzyja, ale wiem, co robię i na co się nara-
żam.
– Miał pan nieprzyjemności z tego powodu?
– Te nieprzyjemności są wkalkulowane w dzia-
łalność wszystkich, którzy starają się czynnie 
przeciwstawiać się ideologii faszystowskiej. 
Ale nie chcę o tym mówić.
– Stowarzyszenie »NIGDY WIĘCEJ« podejmo-
wało jakieś działania prawne w tej sprawie?
Z jakim skutkiem?
– Od roku upominamy się  o zamknięcie strony 
Blood & Honour. Na bieżąco też informujemy 
od pół roku o działalności strony Redwatch. 
Osobiście nie składałem wniosku o ściganie, 
bo gdybym chciał konsekwentnie informować 
o łamaniu prawa przez neonazistów, musiał-
bym nie wychodzić z prokuratury. Naszą rolą 
jest udostępnienie informacji oraz wspomaga-
nie ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni.
– Ma pan poczucie, że uczestniczy w wojnie?
– Nie, trzeba znać proporcje. Działamy trochę 
jak dziennikarze opisujący świat przestępczo-
ści zorganizowanej. Babranie się w tym ide-
ologicznym bagnie nie jest przyjemne, ale na-
pędza nas to, że nie chcemy w tym bagnie 
żyć. (…)
– Na czym polega atrakcyjność tych ruchów 
dla młodzieży?
– Zasada jest prosta. Jeśli zapytać człowieka 
rozsądnie myślącego, dlaczego w Polsce jest 
jak jest, próba odpowiedzi zajmie mu dłuż-
szy czas. Nacjonalista ma proste odpowie-
dzi – wszystko przez Żydów, którzy sprzeda-
ją nasz kraj, ośmieszają Polskę, niszczą tra-
dycję… Oni mają spójną diagnozę rzeczywi-
stości i recepty proste jak konstrukcja bejsbo-
lowego kija. Do tego kilka nadętych gestów
i ładnych symboli i już mamy ideologiczny to-
war, który pociąga młodzież, bo jest łatwy do 
ogarnięcia. Wczoraj kozłem ofiarnym byli Ży-
dzi, dziś są geje, a jutro będą liberałowie albo 
internauci. Bełkot, który wczoraj był obcia-
chem, dziś staje się polityczną i obyczajową 
normą”.

„Na prawo od prawicy”
– z MARCINEM KORNAKIEM,

bydgoszczaninem, redaktorem naczelnym
antyfaszystowskiego pisma »NIGDY WIĘCEJ«, 

rozmawiał ADAM WILLMA,
„Gazeta Pomorska”, 16.06.2006


