Abp Jędraszewski i kibole Wisły na liście hańby znanego
stowarzyszenia! Po głowie dostał też Konrad Berkowicz!
12 listopada 2019

Wygląda na to, że abp Marka Jędraszewskiego i Wisłę Kraków może połączyć… łatwość
wpadania z kłopoty. Tym razem głowa krakowskiego Kościoła Katolickiego została
wpisana do „Brunatnej Księgi”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej za
słowa o „tęczowej zarazie”. Z kolei kibole Wisły obrażali Żydów czy posługiwali się
faszystowską symboliką! Zobacz listę hańby z Krakowa!
„Brunatna Księga” to dokumentacja monitoringu przestępstw na tle rasistowskim, ksenofobicznym oraz homofobicznym. Lista
publikowana jest od 1996 r. przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej i jest to najbardziej wiarygodna i obszerna dokumentacja tego typu
zachowań. „Brunatna Księga” ukazuje się 9 listopada w Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem.
– Pamięć o tragicznej przeszłości zobowiązuje nas do odpowiedzialności za słowo, szczególnie w dobie internetu i jego
nieograniczonego zasięgu. W monitoringu odnotowujemy wiele przypadków języka używanego po to, by wzniecać nienawiść wobec
całych grup. Ta propaganda prowadzi do agresji fizycznej – twierdzi dr Anna Tatar, główna autorka „Brunatnej Księgi”.
W „Brunatnej Księdze” znajdują się wydarzenia dotyczące m.in. dewastacji cmentarzy i pomników, mowy nienawiści, zajść z
udziałem pseudokibiców czy homofobicznych haseł i wyzwisk.
„Tęczowa zaraza”
Na liście znalazły się również wydarzenia związane z Krakowem. Uwagę przykuwa obszerny wpis dotyczący abp Marka
Jędraszewskiego. 1 sierpnia duchowny powiedział: – Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi, co wcale nie
znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z
tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa.
Słowa wywołały ogromne kontrowersje, a przed Kurią odbyły się demonstracje. Autorzy „Brunatnej Księgi” zwracają uwagę, że
słowa głowy krakowskiego Kościoła oburzyły powstańców warszawskich czy o. Pawła Gużyńskiego, który za krytykę abp
Jędraszewskiego otrzymał karę trzytygodniowej pokuty.
Znany polityk również na liście
W „Brunatnej Księdze” znalazł się również Konrad Berkowicz. Autorzy przywołują 18 maja, kiedy w czasie debaty kandydatów do
Europarlamentu kontrowersyjny poseł „na znak pogardy” przyłożył jarmułkę do głowy Anny Krupki, kandydatki w wyborach do
Europarlamentu.
Pseudokibice Wisły najbardziej dostali po głowie
Autorzy „Brunatnej Księgi” nie szczędzili słów krytyki pseudokibicom Wisły Kraków. 9 stycznia członkowie grupy Sharks mieli
umieścić na stadionie Kalwarianki Kalwarii Zebrzydowskiej naklejki z hasłem „Kalwaria bezżydowska” z obraźliwym wizerunkiem
Żyda. Z kolei 17 marca podczas meczu Wisły Kraków z Cracovią Kraków, pseudokibice pierwszego z wymienionych klubów mieli
śpiewać obraźliwe przyśpiewki o Żydach.
– 31 marca w trakcie spotkania Ekstraklasy piłki nożnej między Wisłą Kraków a Legią Warszawa „kibice” miejscowego klubu
wywiesili na ogrodzeniu wokół murawy (z tyłu za jedną z bramek) transparent z przekreślonym słowem „LGBT” oraz z hasłem
„Wisła przeciwko pedalstwu”. Był to kolejny homofobiczny i obelżywy transparent eksponowany w marcu na stadionach podczas
rozgrywek ligowych piłki nożnej – możemy przeczytać w Brunatnej Księdze.
Dalej możemy przeczytać, że 16 sierpnia podczas meczu Wisły kibole na ogrodzeniu wokół boiska powiesili transparent,
upamiętniającylidera faszystowskich „kibiców” zespołu Lazio Rzym, Fabrizio Piscitellego ps. „Diabolik”.
– 22 września (Płock – przypis redakcyjny) w trakcie spotkania Ekstraklasy piłki nożnej Wisła Płock – Wisła Kraków niektórzy
pseudokibice przyjezdnej drużyny mieli na sobie koszulki z krzyżem celtyckim, popularnym symbolem supremacji tzw. białej rasy –
możemy przeczytać w „Brunatnej Księdze”.
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To jeszcze nie koniec haniebnych przewinień kiboli Wisły. 29 września podczas meczu z Cracovią, pseudokibice Wisły mieli na sobie
koszulki z hasłem „Śmierć
żydowskiej k…wie”.
Ataki pod Klubem Cocon i zniszczenie muralu
– Prawdopodobnie w nocy z 30 września na 1 października „nieznani sprawcy” zdewastowali historyczny fragment muru getta
znajdujący się przy ulicy Limanowskiego. Namalowali na nim swastykę oraz napis: „K…wy Żydy, wypier…ać z Polski”. Oblali także
smołą tablicę pamiątkową, która była umieszczona na murze – donosi „Brunatna Księga”.
Z kolei w nocy z 28 na 29 września pod Klubem Cocon przy ul. Gazowej doszło do pobicia. Dwóch napastników zaatakowało
młodego mężczyznę, który został zwyzywany, skopany i spryskany gazem.
Czym zajmuje się organizacja?
Stowarzyszenie Nigdy Więcej powstało z inicjatywy Marcina Kornaka w 1996 r. Jest to wyspecjalizowana organizacja, zajmująca się
monitoringiem zachowań rasistowskich, ksenofobicznych oraz homofobicznych.
https://krknews.pl/abp-jedraszewski-i-kibole-wisly-na-liscie-hanby-znanego-stowarzyszenia-po-glowie-dostal-tez-konrad-berkowicz/
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