
NIGDY WIĘCEJ nr 18, WIOSNA 2010 NIGDY WIĘCEJ nr 18, WIOSNA 2010

Z  okazji 65. rocznicy wyzwolenia obozu
 Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodo-
 wego Dnia Pamięci o Holokauście (27 sty-

cznia 2010 r.) Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
złożyło w siedzibie firmy „Ruch” S.A. petycję
protestacyjną podpisaną przez 10 tysięcy osób 
z apelem o zaprzestanie dystrybucji wydaw-
nictw oskarżanych o propagowanie antysemi-
tyzmu i rasizmu. „Ruch” S.A., jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa, prowadzi sprzedaż mię-
dzy innymi pism: „Tylko Polska”, „Tajne Histo-
rie Świata”, „Tajemnice Świata. Dziwny jest ten
świat”, „Co z tą Polską”, „Kulisy Spiskowych Wy-
darzeń”. W gazetach tych dostępnych w stycz-
niu w kioskach „Ruchu” można przeczytać:

* * *
„Żyd jako człowiek interesu, jest wszędzie, 
nawet w piekle zrobi karierę wyzyskiwacza!” 
(„Tajne Historie Świata” nr 5, 2009 r.).

* * *
„Znowu Żydzi, wyznawcy «kultu zagłady i 
zemsty» w tradycji «oko za oko, ząb za ząb», 
perfidnie posłużyli się wyrażeniem «antysemi-
tyzm», w walce o wyższość Żydów nad innymi 
ludźmi. Tak więc «antysemityzm» jest używa-
ny, nawet w ramach działalności departamentu 

stanu USA, jako broń w walce szowinistów ży-
dowskich o wyższość Żydów nad nie-Żydami” 
(„Tajne Historie Świata” nr 5, 2009 r.).

* * *
„Żydzi są bardzo samolubni. Nie obchodzi ich 
ilu Estończyków, Łotyszy, Polaków, Jugosło-
wian czy Greków zostało zamordowanych lub 
wysiedlonych, liczą się tylko Żydzi, których na-
leży szczególnie traktować” („Tylko Polska” nr 
2, 2010 r.).

* * *
„Od powstania państwa Izrael życie wyznaw-
ców teorii spiskowych jest dużo łatwiejsze” 
(„Tajemnice Świata. Dziwny jest ten świat” nr 
5, 2009 r.).

* * *
„Czesław Miłosz gardził polskością na zamó-
wienie «profesorów amerykańskich» pochodze-
nia żydowskiego, którzy FABRYKUJĄ nową hi-
storię świata. A ona pasuje do obecnych opo-
wiadań i hagody żydowskiej” („Kulisy Spisko-
wych Wydarzeń” nr 4, 2009 r.).

* * *
„Polska jest rządzona przez AUTOCHTONÓW 
z obywatelstwem polskim, ale NIE polskiej na-
rodowości. Wymanipulowani etniczni Polacy

10 tysięcy podpisów przeciwko
antysemickim pismom w „Ruchu”

w Polsce głosują na Żydów z Polski!” („Kulisy 
Spiskowych Wydarzeń” nr 4, 2009 r.).

* * *
„Istnieje dogmat, że nie ma spisku żydow-
skiego” („Kulisy Spiskowych Wydarzeń” nr 4, 
2009).

* * *
„Kilka miesięcy temu cały świat obiegła 

informacja o kradzieży napisu z bramy byłe-
go obozu Auschwitz-Birkenau. Państwo pol-
skie zareagowało w tej sprawie natychmiast. 
Jednocześnie państwowa firma «Ruch» od lat 
prowadzi dystrybucję pism propagujących, na-
szym zdaniem, antysemityzm utrzymany w tra-
dycji propagandy hitlerowskiej. Stowarzysze-
nie «NIGDY WIĘCEJ» zebrało blisko 10 tysię-
cy podpisów osób domagających się zaprze-
stania tego procederu. Oczekujemy szybkiej 
reakcji ze strony odpowiednich instytucji pań-
stwowych” – powiedział Marcin Kornak, pre-
zes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, autor 
Brunatnej Księgi dokumentującej incydenty ra-
sistowskie i antysemickie.

„Na szeroką dostępność materiałów rasi-
stowskich w publicznym obiegu zwracała już 
Polsce uwagę Europejska Komisja przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie 
Europy oraz Komitet na rzecz Eliminacji Dys-
kryminacji Rasowej (CERD) przy ONZ” – pod-
kreśliła Anna Tatar, sekretarz redakcji magazy-
nu „NIGDY WIĘCEJ”.
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