
¯ydzi tylko myœl¹ o „wykiwaniu” biednego Po-
laka, czy o tym ¿e „czarni to tylko do jednego
siê nadaj¹” jest odwo³ywaniem siê do najbardz-
iej prymitywnych uczuæ cz³owieka…

Kampania „Kabarety Przeciwko Rasizmo-
wi” rozwija siê dobrze.

Przypisy
1 Dawid Warszawski „Bertolt Brecht. Œwiat, który

zrodzi³ „Operê za trzy grosze”, „Gazeta Wybor-
cza”, 6.09.2003.

2 Julian Tuwim „Dom mój: cztery œciany wiersza.
Wiersze, poematy, przek³ady”, (wybór i pos³owie:
Ziemowit Fedecki), „Œwiat Ksi¹¿ki”, Warszawa
2000, ss. 150-151.

Z
nana z krajów Europy Zachodniej akcja
Redwatch, prowadzona przez B&H do-
tar³a tak¿e do Polski. Ma ona na celu

publikowanie w Internecie nazwisk antyfaszy-
stów, dzia³aczy spo³ecznych, polityków lewi-
cowych i innych, jak to ujmuj¹ sami faszyœci:
„Wrogów bia³ej rasy”.

Lista, choæ sporz¹dzona bardzo chaotycznie,
jest w rzeczywistoœci du¿o bardziej niebezpiecz-
na ni¿ siê to wydaje przeciêtnemu obserwatoro-
wi. A kluczem do poznania stopnia zagro¿enia
jest przyjrzenie siê organizacji, a zw³aszcza jej
cz³onkom. Doskona³ym polem ku temu jest fo-
rum dyskusyjne, oczywiœcie tylko dla zarejestro-
wanych cz³onków. Oblicze chwilami mo¿e
œmieszne (buñczuczne wpisy nastoletnich sym-

patyków czy ra¿¹ce problemy z ortografi¹), ale
przede wszystkim zdecydowanie niebezpieczne.

Dyskusja trwa

Ju¿ na pierwszy rzut oka zapoznajemy siê
z bohaterami forum. Jest to doœæ ³atwe, bo zde-
cydowana wiêkszoœæ zdobi swe komentarze
grafikami. Raz to jest swastyka, innym razem
symbol SS, a jeszcze innym rysunek rycerza
Ku Klux Klanu. Zdarza siê te¿ polskie god³o
narodowe, hitlerowski ¿elazny krzy¿ lub prze-
kreœlona gwiazda Dawida. Do wyboru do ko-
loru.

„A jak przyjd¹ srogie zimy, ¯ydem w piecu
napalimy” – pisze Adrian Franczyk. Jest on sym-

patykiem M³odzie¿y Wszechpolskiej i czêsto
daje temu wyraz. Tak¿e wtedy gdy chce „za-
biæ gnoja Hoffmana” (autor wniosku o delega-
lizacjê MW – dop. red.) w ramach zemsty za
nazwanie MW faszystowsk¹ organizacj¹. Fran-
czak przedstawia siê równie¿ jako sta³y s³u-
chacz Radia Maryja.

„Inferno” z Warszawy pisze „Ka¿dy ¿yd
koñczy w Auschwitz, cygan w Buchenwaldzie,
peda³ w Dachau”, taka wyliczanka trwa dalej.
Twierdzi te¿, ¿e Liga Polskich Rodzin zbiera
g³osy wyborców, by zmieniæ w Polsce ustrój
polityczny i jest to „klucz do przejêcia w Pol-
sce w³adzy”.

„Faszysta” pisze do „Dmowskiego” (który,
oczywiœcie, ma fotografiê swego idola przy ka¿-
dym wpisie): „…odpierdol siê od Niemców,
nasza wspólna sprawa jest rasowa, to walka
przeciwko ¿ydom”. „Dmowski” odpowiada:
„nie mam nic do Niemców, ale w Polsce tytu³y
prasowe wydawane s¹ przez niemieckich so-
cjalistów i gejów”. W dyskusjê w³¹cza siê
„DarK Moon”: „Z polskimi mediami jest Ÿle…
a co do samego Rydzyka to fakt, czasem coœ
m¹drego powie o ¿ydach”. Dyskusja przenosi
siê od razu na ksiêdza Jankowskiego, o¿ywiaj¹
siê jego liczni obroñcy, dyskusja trwa…

Z czasem powstaj¹ nowe tematy, pojawiaj¹
siê kolejne wpisy, coraz wiêcej nowych cz³on-
ków forum. Wszyscy pa³aj¹ nienawiœci¹ do

Julian Tuwim

Krew i horror
ANDRZEJ MALINOWSKI

Organizacja o nazwie Blood & Honour (pol. Krew i Honor) doœæ czêsto
pojawia³a siê na ³amach poprzednich numerów „NIGDY WIÊCEJ”.
Oczywiœcie, nie bez powodu, jest to bowiem miêdzynarodowa sieæ
neonazistowska, która metodami dzia³ania wskazuje na swój jedno-
znacznie terrorystyczny charakter.
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wspólnych wrogów. Jednym z nich jest oczy-
wiœcie Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, cze-
mu wyraz daje na przyk³ad niejaki „Aryan_ho-
oligan”. „Specnazz” przestrzega przed opisy-
waniem wyczynów rasistowskich, bo „mo¿e to
spowodowaæ rozg³os w prasie a tego przecie¿
nie chcemy”. Sugeruje te¿ ostro¿noœæ w wy-
powiedziach w obawie przed „inwigilacj¹”
forum B&H. Moderator forum dyskusyjnego
postuluje przy³¹czenie siê do „legalnie dzia³a-
j¹cej organizacji w celu przeprowadzenia de-
monstracji”. Czy¿by to by³ jeden z tych postaw-
nych mê¿czyzn, maszeruj¹cych w tak zwanej
„Paradzie Normalnoœci” zorganizowanej przez
M³odzie¿ Wszechpolsk¹?

Jak zrobiæ bombê?

Forum jest tak¿e doskona³ym miejscem
wymiany informacji o koncertach, spotka-
niach itp. S³u¿y do nawi¹zywania kontaktów,
tak¿e tych miêdzynarodowych. Dziêki forum
dystrybuowane s¹ pisma i inne wydawnictwa.
Nie mówi¹c ju¿ o wymianie doœwiadczeñ
„bia³ych wojowników” z pola „walki” oraz
o przestêpczych „metodach finansowania or-
ganizacji rasistowskich”. Komentowane s¹ tak-
¿e artyku³y prasowe ze szczególn¹ uwag¹
zwracan¹ na nazwiska ich autorów. Nielubia-
ni s¹ tu dziennikarze, szczególnie ci pisz¹cy
„Ÿle” o B&H.

Mo¿emy zapoznaæ siê tak¿e z niebywa³y-
mi zawi³oœciami zwi¹zanymi z przynale¿no-
œci¹ organizacyjn¹ cz³onków B&H. Bo prze-
cie¿ nie tylko Krwi¹ i Honorem neonazista ¿yje.
Wielu z nich realizuje siê, co sami jednoznacz-
nie przyznaj¹, na polskiej scenie politycznej.
Poczynaj¹c od ma³ych organizacji o charakte-
rze neopogañskim, poprzez margines politycz-
ny w postaci Narodowego Odrodzenia Polski
czy Polskiej Partii Narodowej, a¿ do powszech-
nie znanych partii obecnych w parlamencie.
Liga Polskich Rodzin, M³odzie¿ Wszechpolska

oraz Samoobrona s¹ czêstymi bo-
haterami dyskusji toczonych na
forum internetowym B&H. Co cie-
kawe, czêœæ forumowiczów przy-
znaje siê do sympatyzowania
z nimi, a s¹ i tacy, którzy deklaruj¹
przynale¿noœæ do ich struktur po-
litycznych.

Jednak forum na stronie B&H
nie jest jedynie miejscem ujaw-
niaj¹cym prawdziw¹ twarz m³o-
dej polskiej skrajnej prawicy. S¹
tu w¹tki du¿o bardziej przera¿a-
j¹ce. W jednym z tematów poja-
wia siê bowiem przepis jak domo-
wym sposobem sporz¹dziæ bom-
bê. Kolejny forumowicz odwdziê-
cza siê za³o¿ycielowi tematu no-
wym przepisem na „skuteczniej-
szy” model, a nastêpny poprawia
swoich kolegów i dyskusja siê roz-
wija. Bez w¹tpienia rozmawiaj¹
eksperci. Wczytuj¹c siê g³êbiej
okazuje siê, ¿e za³o¿ono ju¿ osob-
ne tematy poruszaj¹ce kwestiê
zapalników, rodzajów materia³ów
wybuchowych itd. Dopisywane s¹
coraz to nowe „przepisy” na wy-
eliminowanie „wrogów rasy”. Te-
mat siê rozwija i tak powstaje
prawdziwe kompendium wiedzy
na temat dzia³alnoœci terrorystycz-
nej, produkcji bomb i sposobów
ich podk³adania.

Bezkarnoœæ

Dane osobowe kolejnych potencjalnych
ofiar „listy wrogów” B&H pojawiaj¹ siê w In-
ternecie. S¹ to dane osób, które nie godz¹ siê
na nienawiœæ, nietolerancjê i przemoc – dzia-
³acze spo³eczni, nauczyciele, wolontariusze,
uczniowie, artyœci.

16 maja 2006 r. na rogu ulic Tamka i Dobrej w War-
szawie pchniêto no¿em 30-letniego cz³owieka. Ofia-
rê, Macieja D., œledzi³o dwóch mê¿czyzn – nagle je-
den z nich wybieg³ od przodu i prysn¹³ mu w oczy
gazem ³zawi¹cym, w tym momencie drugi zada³ cios
w plecy. W trakcie bicia napastnicy krzyczeli do nie-
go „Zabijemy ciê, ty lewacka k…o!”. Napadniêty w
bardzo ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala. W plecach
mia³ ranê zadan¹ ostrzem ok. 30-cm d³ugoœci, które
przebi³o p³uco. Poddano go ratuj¹cej ¿ycie operacji.
Zdaniem lekarzy – osoby, które zaatakowa³y Macie-
ja, mia³y zamiar go zabiæ.

Ataku dokonali prawdopodobnie cz³onkowie jed-
nej z bojówek faszystowskich, zainspirowani neona-
zistowsk¹ stron¹ internetow¹ Redwatch, na której
umieszczone s¹ zdjêcia (a tak¿e dane osobowe, adre-
sy, numery telefonów) aktywistów antyfaszystowskich,
lewicowych, anarchistycznych, ekologicznych, etc.

– ludzi o pogl¹dach w jakikolwiek sposób odbiegaj¹-
cych od skrajnie nacjonalistycznego modelu. Na tej-
¿e stronie umieszczone jest has³o „Pamiêtaj miejsca,
twarze zdrajców rasy, oni wszyscy zap³ac¹ za swoje
zbrodnie”. Wœród wymienianych osób pojawi³o siê te¿
nazwisko Macieja D. – wraz z danymi pozwalaj¹cymi
go zidentyfikowaæ.

Jako ¿e Maciek nie by³ ubezpieczony, trwa zbiór-
ka pieniêdzy na pokrycie kosztów operacji i hospita-
lizacji. Prosimy o wsparcie finansowe na konto:

KATARZYNA JANKOWSKA
LUKAS BANK
58194010764784004700000000
wp³aty z dopiskiem „DLA MAÆKA”

Prosimy o jak najwiêksz¹ pomoc ze strony naszych
Czytelników.

Gad¿et „reklamowy” wydrukowany przez Galician White Devils, ko-
mórkê Blood and Honour z Galicji

W tym samym czasie spokojnie dyskutuj¹
o polityce i bombach ludzie, którzy marz¹, by staæ
siê ich oprawcami. Nie ukrywaj¹ oni swoich danych,
chwal¹ siê rasistowskimi dokonaniami w swoich
miastach, naœmiewaj¹ siê z policji i wymiaru spra-
wiedliwoœci… JAK D£UGO JESZCZE?

Próba zabicia antyfaszysty
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