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----- Dzie! 3., 2 marca, od godz.9:01, Gdynia ponownie na 2.miejscu na godz. 12:10 z 15,2,%, Taipei 18,0,%, za nami: Quebec 12,3%, Szczecin 9,9% (4 m

Aktualno ci Get up, stand up
kat egoria: Get up, st and up

Inne z tej kategorii
ocena: 3.16 na 6

Ministerstwo Kultury dotuje faszystowskie tre ci?
Dostali my od Stowarzyszenia „NIGDY WI CEJ” kolejne ujawnienie. Redaktor
naczelny portalu poinformowa' w komunikacie Stowarzyszenia „NIGDY
WI CEJ”, i) publikacje kwartalnika Templum Novum, finansowane przez
Ministerstwo Kultury, zawieraj/ tre ci faszystowskie.

GMO w Gdyni
28.02.2008

komentarzy: 2

Get up, stand up

YouTube zakazany w Pakistanie
25.02.2008

komentarzy: 0

Get up, stand up

Gdynia miastem kreatywnym-we3 udzia' ...
25.02.2008

komentarzy: 1

Get up, stand up
ARCHIWUM

Od Redakcji:
Prezentowane poni6ej filmy nie s/u6 gloryfikacji ideologii faszystowskiej i rasistowskiej, a s ilustracj
problemu
„NIGDY WI;CEJ” ujawnia fakt finansowania przez Ministerstwo czasopisma „Templum Novum”
wydawanego przez Agencj Wydawniczo-Reklamow Arte z Bia/ej Podlaskiej. Pod szyldem tym kryje si
Narodowa Scena Rockowa, znana z dystrybucji p/yt i kaset z muzyk neonazistowskich grup, takich jak
Honor i Konkwista 88, gdzie 88 oznacza „Heil Hitler”. Publikacja dotowana przez Ministerstwo niemal na
ka6dej stronie odwo/uje si do tradycji i wspó/czesno.ci faszystowskich i skrajnie prawicowych ruchów w
Polsce i za granic . W numerze 4/2007 drukowany jest na przyk/ad wielostronicowy powojenny manifest
Leona Degrelle’a, owianego z/ s/aw dowódcy ochotniczej dywizji Waffen-SS, wyg/oszony w 1981 roku
pt. „Europa b dzie 6y/a!”, bez os/onek gloryfikuj cy antysemick ideologi Adolfa Hitlera. „NIGDY WI;CEJ”
zamieszcza próbk cytatów z owego tekstu:
„Komunizm to zjawisko typowo 6ydowskie! Lenin by/ w 3/4 Mydem. Trocki – Mydem. 70 % w Najwy6szej
Radzie tak6e. Wszyscy im podobni na .wiecie to samo, to samo. Hitler w 1919 roku widzia/, jak niemal
zniszczyli jego kraj… Hitler propagowa/ wspó/prac i wspiera/ dzie/o odbudowy swojej Ojczyzny… Nie
mo6emy zapomnieQ, 6e Hitler po kilku latach transformacji wewn trznej Niemiec musia/ stawiQ czo/a
Wojnie wiatowej wspania/ej, jakiej nikt nigdy nie widzia/ i nie przetrwa/. Pi Q lat ze wszystkimi, w/asnymi
.rodkami, co by/o rzecz ca/kowicie now w .wiecie, bez wspó/pracy 6adnego Myda! (.miech) Zawsze
t/umaczyli, 6e s niezb dni… Oni nigdy nic nie zbudowali! (.miech) Nawet .wi tyni Salomona… to kto.
inny j zbudowa/. Co pozosta/o po cywilizacji 6ydowskiej? Albo po tym co mo6na by nazwaQ cywilizacj
6ydowsk ? Dwie czy trzy stare /odzie? Nic wi cej! …Zewsz d ich wyrzucano i 6y/o si bez nich doskonale.
Jest to dowód, 6e mo6emy 6yQ d/ugo i szcz .liwie bez tych ludzi u naszego boku (.miechy i oklaski)”.

SONDA - Co z Gdyni na Monopoly? Oddaj g...
01.03.2008

Gdynia w Monopoly

D...
02.03.2008

komentarzy: 0

Gdy skie

Niezwyk'y koncert W Uchu - Dick4Dick. Zajawka
02.03.2008

komentarzy: 0

Gdy skie

Gdynia w Monopoly - trzeci dzie< fina'...
02.03.2008

komentarzy: 8

Gdy skie

Prezydent Szczurek dla Gazety =wi>toja<skiej. Gdyni...
02.03.2008

komentarzy: 1

Gdy skie

Wielki koncert Magdy Piskorczyk w Blues Clubie
01.03.2008

Poza tym „Templum Novum” zawiera artyku/y z sympati prezentuj ce ideologów faszyzmu,
neofaszystowskich bojówkarzy i pseudokibiców. Szata graficzna zawiera has/a i symbole faszystowskie i
skrajnie nacjonalistyczne.

komentarzy: 53

Gdynianin w legendarnym rajdzie motocyklowym Pary)-

komentarzy: 1

Gdy skie

Po sesji Rady Miasta : Ca'a dyskusja nt. p'atnych park...
01.03.2008

komentarzy: 1

Gdy skie

Prezydent Szczurek ukarany
01.03.2008

komentarzy: 15

Gdy skie

Szokuj/ce odkrycie w schronisku

„Kto z urz dników Ministerstwa Kultury ponosi odpowiedzialno.Q za tak skandaliczne wydanie .rodków
publicznych?” – pyta Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WI;CEJ”. – „Jakie konsekwencje zostan
wyci gni te wobec winnych? Jakie kroki zostan podj te przez nowe kierownictwo Ministerstwa Kultury,
aby zapobiec podobnie kompromituj cym decyzjom w przysz/o.ci?”

01.03.2008

Za i wi cej na: www.nigdywiecej.org

Najnowsze w Wyczesanym

komentarzy: 2

Pomorskie

Marzec za free - wej ciówki i zaproszenia dla Czyteln...
01.03.2008

komentarzy: 0

Konkursy/Wejsciówki
ARCHIWUM

Przemys/aw Wojcieszek, Made in
Poland Zako czenie
Wojciech M/ynarski, Jeste.my na
wczasach
Zeitgeist

Najnowsze w bazie firm
Teresa Kap on Ubezpieczenia
O rodek Wypoczynkowy Sopot
Kamienny Potok
O rodek Wypoczynkowy KLIF

Najnowsze w Galerii
5. Urodziny Ucha cz.2, fot.: Mariusz
Hekselman
5. Urodziny Ucha cz.1, fot.: Mariusz

Oce ten artyku
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Wielki koncert Magdy Piskorczyk w Blues Clubie
01.03.2008

komentarzy: 1

Gdy skie

Hekselman
Wystawa Kotów Rasowych cz.2, fot.:
Mariusz Hekselman

Marzec za free - wej.ciówki i zaproszenia d...

dodano: 02.03.2008
ocena: 0 na 6
komentarzy: 0

01.03.2008

komentarzy: 0

Konkursy/Wejsciówki

Jazzowy atak na uszy- koncert Peter Brötzmann
Quartet
29.02.2008

foto:

Cz sto piszemy w samych superlatywach o
koncertach w Uchu. Zdarzaj si tam rzeczy
niezwyk/e, a nawet legendarne. Ale wczorajszy
wyst p Dicków by/ wyj tkowy. Mamy dla Wa...
WI CEJ

komentarzy: 2

Gdy skie

Eric Clapton w Gdyni!
28.02.2008

komentarzy: 3

Gdy skie

Micha/ nie wygra/, ale
28.02.2008

komentarzy: 1

Gdy skie

5-lecie Ucha : Gitara Kodyma
28.02.2008

komentarzy: 1

Gdy skie
ARCHIWUM

Konkwista 88, SkinHead

Sprawdzili.my ujawnienie. Faktycznie: Ministerstwo dotowa/o tytu/ kwot 10 000 z/ w styczniu 2007 , w I
naborze programu „Promocja czytelnictwa” w ramach Priorytet 3.: Rozwój czasopism kulturalnych.
Pierwszy dotowany numer wyszed/ jesieni 2007 roku a drugi na prze/omie roku 2007/2008 i jest jeszcze
dost pny w niektórych EMPIKach.
WyraYnie zdenerwowany i bardzo nieprzyjemny w rozmowie Mariusz Bechta, redaktor naczelny
Templum Novum - tutaj strona w budowie, ale mo6na wej.Q bocznymi drzwiami Templum Novum: i
zarazem wydawca tego tytu/u, jako w/a.ciciel Agencji Wydawniczo-Reklamowej ARTE w Bia/ej Podlaskiej,
kiedy poprosili.my go o komentarz, odes/a/ nas do lektury poj cia faszyzm i rzuci/ s/uchawk .
Potelefonowali.my po Ministerstwie i Bibliotece Narodowej, która by/a operatorem tego programu i
stwierdzili.my, 6e urz dnicy, mówi c delikatnie, maj .rednie poj cie o sprawie. Na szcz .cie, jak
powiedzia/a nam Iwona Radziszewska, Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Kultury, t spraw ju6 kilka
tygodni temu zainteresowa/ si min. Kultury Bogdan Zdrojewski i uzna/ dotowanie Templum Novum za
naganne.W ministerstwie trwa wyja.nianie tej sprawy.

Honor, Krew i Honor

Uspokoi/a nas wypowiedY pani Rzecznik. To nic, 6e urz dnicy, którzy si tym zajmuj , nic nie
wiedzieli-pewnie nie maj obowi zku czytania dotowanych czasopism. Uspokoi/o nas te6 dzia/anie nowego
ministra, który ju6 od kilku tygodni zajmuje si spraw , o której nie wiedzia/ nikt z podleg/ych mu
urz dników. Naszym zdaniem o sprawie nie wiedzia/ te6 sam minister, ale cieszy jego przenikliwo.Q.
Stowarzyszenie „Nigdy wi cej” zareagowa/o w/a.ciwie i statutowo. To przyk/ad aktywnej organizacji, która
realizuje swoj misj . Czasy, w których LPR i Samoobrona mia/y wp/yw na rozdzielanie publicznych
pieni dzy, by/y najgorsze dla III sektora w Polsce i wyja.nieniem kulisów konkursów powinna si zaj Q
prokuratura. Miejmy nadziej , 6e to si zmieni i dobre organizacje pozarz dowe zyskaj szacunek, jaki im
si nale6y, a procedury przyznawania grantów b d przejrzyste.

s-y
Data dodania: 20.02.2008
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15.02.2008 Jak zatrzymaQ stron Red Watch?
Zg o

b

d na st ronie

Zg o

naruszenie regulaminu

1 2 3 4 5 6
Podziel si* z nami Twoim zdaniem
Nick:

Pami>taj!
Zawsze warto co. powiedzieQ,
ale prosimy, nie przeklinaj i nie
obra6aj innych.
Regulamin

Mail:
Twój komentarz:
Napisz, co s dzisz na ten temat

Wyczy.Q formularz
Dodaj komentarz

s_

21.02.2008 - 23.15.54

gdansk: rasowych skinheadow widuje sie m.in. w okolicach CH manhattan we wrzeszczu.
to pisiaki!

20.02.2008 - 23.05.33

Ujazdowski podpisal
Informacja redakcji
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno.ci za komentarze dodawane przez u6ytkowników.
Miejsce na Twój baner

Patronat Medialny Gazety wi toja skiej
Panorama Firm Gdy skich Gazety wi toja skiej
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