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W poniedziałek
w Gazecie Praca!

W sobotę 20 lutego 2010
imieniny obchodzą: Leon, Eustachy

Trójmiasto

W niedzielę 21 lutego 2010
imieniny obchodzą: Feliks, Eleonora

Karta Trój
ójmiasta My, mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni, pragniemy harmonijnego, wszechstronnego i dynamicznego rozwoju metropolii trójmiejskiej. Wyrzekając się szkodliwej konkurencji, deklarujemy wolę współpracy z poszanowaniem tradycji i tożsamości miast (...)

W niedzielę wieczorem ogłosimy, kto
zwyciężył w tegorocznej edycji
plebiscytu Sztorm Roku
dla trójmiejskich artystów.
Dziennikarze działu kultury „Gazety
Wyborczej Trójmiasto” nominowali
kandydatów w siedmiu kategoriach,
a zwycięzców wybrali Czytelnicy

Transmisję z gali
wręczenia nagród
„Gazety Wyborczej
Trójmiasto”, tym
którzy zwyciężyli
w poszczególnych
kategoriach,
będzie można
zobaczyć
w niedzielę,
21 lutego, o godz.
18 w TVP Gdańsk

Heil, Biali Synowie
W Trójmieście odbędzie się dzisiaj koncert neofaszystów. Policja: – To nielegalne. Grożą za to dwa lata więzienia
JOWITA KIWNIK

Artyści z wąsikiem
Sprawa jest ściśle poufna. Miejsce wydarzenia – tajne. Na plakacie promującym imprezę znajduje się jedynie
informacja, że koncert odbędzie się
na Pomorzu w „lokalu z bufetem i alkoholem”, lista zespołów i numer telefonu komórkowego. Sprawdziliśmy.
Odezwała się skrzynka pocztowa. Marcin Kornak, redaktor naczelny magazynu antyfaszystowskiego „Nigdy więcej”: – Polscy neofaszyści są nieźle zorganizowani. Miejsce imprezy do ostatniej chwili pozostaje nieznane. Wtajemniczeni przed samym koncertem
dostają SMS-a zkonkretnym adresem.
Albo spotykają się wjednym miejscu
i wspólnie jadą na imprezę. Zwykle
wynajmują cały klub. Często właściciel nawet nie ma świadomości, co się
tam dzieje.
Na dzisiejszym koncercie wystąpić ma pięć grup: Potop (grupa powstała na początku lat 90., w swoim
dorobku ma takie utwory jak: „Aryjski Front”, „Heil, Biali Synowie” czy
„Swastyki moc”), Rewolta, Nordica,
Front H8 (czytane jako Front Hate od
angielskiego słowa „nienawiść”) iwarszawski Hammer of Hate.
– Oprócz Polaków często przyjeżdżają Szwedzi iinni Skandynawowie,
Rosjanie, Czesi, Holendrzy, Niemcy.
Wkrajach zachodnich znacznie trudniej zorganizować taką imprezę. WPolsce jest sporo grup neofaszystowskich,
wciąż powstają nowe. Wtajemnicy organizują nawet kilkadziesiąt koncertów rocznie w całym kraju.

Ze strony internetowej zespołu Hammer of Hate: „ Zespół obecnie pracuje nad własnym materiałem by w niedalekiej przyszłości
dołączyć do batalii jaką od lat prowadzi scena White Power i silnym
uderzeniem swojego młota rozbić
następną cegłę z chwiejącego się
brudnego gmachu żydowskiej popkul tu ry. Si ły na sze mu mło towi
nie nawi ści do da ją wier ni współ bracia, bezwzględni i zdecydowani zginąć za naszą świętą sprawę.
Ich odwaga, poświęcenie i wytrwałość da je ener gię do two rze nia
i wspólnej walki. ŚMIERĆ WROGOM NASZEJ RASY!!!”
Fragment utworu grupy: „Nie
widzi nikt jak rasa umiera. Kłamstwo syjonu rządzi światem (...).
Jesteśmy rodem wielkich Ariów.
Swastyka naszym światłem życia.
Niech z oczu znów pa ła nie na wiść”.1
Plakat reklamujący koncert neofaszystów

MARCIN KORNAK, REDAKTOR
NACZELNY „NIGDY WIĘCEJ”

– To zdeklarowane grupy
neofaszystowskie prezentujące
skrajny, pełen nienawiści
i rasizmu przekaz

Zgodnie z artykułem 256. kodeksu karnego publiczne propagowanie
faszyzmu na koncertach jest karalne.
Grozi za to kara 2 lat więzienia. – Ich
organizatorzy zasłaniają się tym, że
są to imprezy zamknięte. To jednak
nieprawda – mówi Marcin Kornak.
– Na takim koncercie może być ich nawet kilkuset. Ubrani są w odzież z faszystowską symboliką, np. w koszulki ze swastykami, wykrzykują rasi-

stowskie hasła czy pozdrawiają się nazistowskim salutem. I wszystko to odbywa się publicznie i jest postrzegane przez polskie prawo jako propagowanie faszyzmu.
Policja nie chciała nam wczoraj
ujawnić, jakie działania podejmie, żeby zapobiec koncertowi. Policjanci
przypominają, że jest on nielegalny
i organizatorom grozi kara.1
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darzenia
Prezes Lotosu będzie doradzał Jerzemu Buzkowi w Parlamencie Europejskim Wy
List gończy
Paweł Olech no wicz, pre zes
gdańskiego Lotosu wejdzie do rady eksper tów, która będzie doradzać przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi (PO).

GD

Będzie odpowiadał za sektor energetyczny. Buzek zapowiedział to
podczas konferencji Bezpieczeństwo Ener ge tycz ne Eu ro py Pół nocnej, zorganizowanej w Gdań-

sku przez Gru pę Lo tos i bry tyj ski
think-tank Win dsor Ener gy Gro up. – Powołam grupę kilkunastu dorad ców, któ rzy bę dą do ra dzać mi
w róż nych dzie dzi nach, m.in.
w sprawach praw człowieka czy finansów. Będą pochodzić z różnych
kra jów UE. Zdra dzę, że pier wszą
oso bą za pro szo ną do tej ra dy jest
prezes Olech nowicz – powie dział
dziennikarzom Buzek. – To dla mnie

za szczyt – ko men tował Olech no wicz.
– Olechnowicz udowodnił już, że
jest sprawnym menedżerem, który
potrafi kierować państwowym koncernem niezależnie od koniunktury
politycznej. Teraz będzie miał szansę
zaistnieć na arenie europejskiej. To jak
awans polskiej drużyny do Ligi Mistrzów – mówi nieoficjalnie jeden ze
współpracowników Buzka.

Olechnowicz ma 58 lat. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową zaczynał w elbląskim Zamechu,
a w latach 90. – po zakupie Zamechu
przez ABB – był prezesem tej fabryki. Póź niej pra cował dla ABB
w Szwajcarii, był też prezesem spółki ZML Kęty SA. Od 2002 r. jest prezesem Lotosu.1
MIKOŁAJ CHRZAN

za porywaczami
Aby wymusić okup od gdańskiego biznesmena, bandyci połamali
mu kości i głodzili osiem dni. Przetrzy my wa li go pod Koś cie rzy ną
w piwnicy opuszczonego gospodarstwa. Policjanci zatrzymali już siedmiu przestępców, za dwójką kolejnych wysłali list gończy.1
Jak wyglądają poszukiwani – S. 3

