
OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE 

NEONAZISTOWSKICH KONCERTÓW 

 

W dniach 9-11.11.2014 w warszawskim klubie Tawerna Latający Holender przy ul. Bema 65 

ma się odbyć festiwal Ku Niepodległej vol.5, na który zaproszone zostały nacjonalistyczne 

zespoły z Polski, Francji i Węgier. Na plakacie imprezy widnieje między innymi "krzyż 

celtycki" - międzynarodowy symbol rasistowski oraz "czarna flaga wpisana w koło 

zębate" - międzynarodowy symbol autonomicznych nacjonalistów, odwołujących się do idei 

narodowego socjalizmu. Oba symbole opisane są w broszurze pt.: „Przestępstwa z 

nienawiści", wydanej dla funkcjonariuszy Policji przez MSWiA. Ponadto na koncercie 

mają wystąpić: 

- Fehér Törvény (NSHC - National Socialist Hard Core – podpisują zespół organizatorzy) – 

jeden z najdłużej występujących zespołów węgierskiej sceny nacjonalistycznej. Grali na 

Festiwalu Sons of Europe - hołdzie dla niemieckich żołnierzy walczących o 

Budapeszt. http://users.atw.hu/uj-rend/k%E9pek/Koncertek%20-

%20Plak%E1t/brutal88party.html - plakat z okazji urodzin Adolfa Hitlera; 

- Lemovice – skinheadowska grupa z Francji, często występująca na imprezach 

faszystowskiej organizacji Blood & Honour, której nazwa nawiązuje do motta Hitlerjugend. 

Lemovice nie kryją podziwu dla twórcy B&H Iana Stuarta Donaldsona, rasisty, antysemity i 

wielbiciela Adolfa Hitlera. Jedni z uczestników tegorocznego Festiwalu Orle Gniazdo;  

- SPS - pod tą nazwą ukrywają się członkowie niesławnej Agressivy 88 (dwie ósemki 

symbolizują zawołanie "Heil Hitler"), która nagrała utwory o tak wymownych tytułach jak: 

„Dumny nadczłowieku”, „Narodowi Socjaliści”, „Biała Kurwa Czarnucha” (tekst jednego z 

utworów: "Aryjska kultura teraz potrzebuje właśnie nas, gdy traci nadzieję w nowy, lepszy, 

doskonalszy dzień (...) Tak, to właśnie my - narodowi socjaliści, tak, to my - biali rasiści"); 

- NORDICA - to również zespół tych samych członków, na koncertach wykonujący m.in. 

cover najbardziej znanej polskiej grupy neonazistowskiej, Konkwisty 88: "Biały honor, biała 

duma"; 

- IRYDION - zespół powiązany ze sceną neofaszystowską. Ich utwory znajdują się na 

składance ze stricte faszystowskimi zespołami z całej Europy; 

- STALAG -.wcześniej w nazwie wpisywana była cyfra "14" w nawiązaniu do rasistowskiego 

sloganu "14 słów". Ich płyta dostępna  jest w neofaszystowskiej 

dystrybucji: http://www.gjallarhorn-klangschmiede.com/.  

 

- ALL BANDITS - występuje na koncertach w kraju i zagranicą wspólnie z neonazistowskimi 

zespołami. 

Patronat nad festiwalem objęły m.in. Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” i Strong 

Survive (SS) –  wytwórnia płytowa specjalizująca się w wydawaniu nazistowskiej muzyki. 

Wsród promowanych przez nią zespołów znajdują takie neonazistowskie grupy jak Honor 

(jedne z najbardziej znanych utworów: „Rudolf Hess”; „Narodowy Socjalizm”), Gammadion 

http://users.atw.hu/uj-rend/k%E9pek/Koncertek%20-%20Plak%E1t/brutal88party.html
http://users.atw.hu/uj-rend/k%E9pek/Koncertek%20-%20Plak%E1t/brutal88party.html
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(nazwa to greckie określenie swastyki), Tormentia i amerykańskie Bound For Glory, które w 

1996 roku koncertowało w Polsce obok Honoru i Konkwisty 88 na tle baneru Blood & 

Honour. 

Jako organizacje na co dzień zajmujące się walką z mową nienawiści i mające do czynienia z 

grupami poszkodowanymi przez krzywdzące uprzedzenia zdecydowanie sprzeciwiamy się 

przyzwoleniu na organizację takich imprez, jednoznacznym z akceptacją głośnego 

wypowiadania nacjonalistycznych, rasistowskich poglądów. Mamy nadzieję, że niniejsze 

oświadczenie zwróci uwagę dziennikarzy i opinii publicznej na problem skutecznego 

egzekwowania prawa, które obejmują zapisy w 256. i 257. artykułach kodeksu karnego.  

poniżej: zdjęcie z koncertu Fehér Törvény we Włoszech. 

 



 

 

 

 



Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 

Fundacja Klamra 

Fundacja Autonomia 

Fundacja dla Wolności 

Fundacja Fordewind Obywatelskości 

Fundacja Inna Przestrzeń 

Fundacja LGBT Business Forum  

Fundacja Piaskowy Smok, Katowice 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) 

Fundacja Wolna Syria 

Fundacja Wolontariat Równości 

Grupa „Głosy Przeciw Przemocy” 

Interkulturalni.pl 

Normalny Białystok 

Porozumienie Kobiet 8 Marca 

Queer UW 

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” 

Stowarzyszenie Empatia 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa 

Stowarzyszenie Pro Femina 

Stowarzyszenie Pro Humanum 

Stowarzyszenie Projekt:Polska 

Teatr TrzyRzecze 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia 

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent 



 


