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Potem było jeszcze jedno wezwanie na komisariat, gdzie jakiś smutny pan
chciał bym wszystko opowiedział, co skończyło sie ̨ z mojej strony informa-
cja,̨ że niczego sie ̨nie dowiedza.̨ Oczywiście byłem zesrany, że po tylu latach
nagle ABWodwiedzamniew domu, ale to też uświadamia, że człowiek gdzieś
w ich papierach istnieje.

Wracajac̨ do koncertu Oi Polloi, takie nagromadzenie ludzi z innychmiast,
o charakterystycznym wyglad̨zie nie umkneł̨o uwadze policji. No i skończy-
ło sie ̨ to poważna ̨ bitwa.̨ Mied̨zy innymi te zajścia spowodowały, że byłem
strasznie rozgoryczony w końcu sami sobie zepsuliśmy koncert.

Drugie wydarzenie to upadek knajpy „Pasikonik” w Bydgoszczy, która by-
ła stworzona przez naszych ludzi dla nas. A okazało sie,̨ że ludzie ze środowi-
ska wola ̨ kupić piwo o 30 groszy tańsze w sklepie i z nim przyjść do klubu, a
nie wspierać miejsce, w którym robiliśmy koncerty, w którym mogłeś prze-
bywać czy nawet spać po imprezie. To było świetne miejsce, w którym prze-
cież sami nawet wybudowaliśmy scene ̨ z desek przywiezionych własnym sa-
mochodem, kupionych za własne pieniad̨ze…

To była najwiek̨sza porażka tamtych lat. Mieliśmy swoje miejsce, które
sami doprowadziliśmy do upadku. Tak to niestety czes̨to bywa, ze jak coś sie ̨
staje zbyt masowe, to przestaje być ideowe, wszystko sie ̨ rozmywa i staje sie ̨
to tylkomoda,̨ która przeminie. Mi nie przeszło i dalej tu jestem. Starszy, już
nie tak radykalny i nie tak aktywny ale jestem bo to jest moje życie.
161BDG: Wielkie dziek̨i za rozmowe ̨ Model, a Was prosze ̨ abyście

wspierali swoich lokalnych antyfaszystów.
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Chce ̨Was zaprosić do przeczytania rozmowy, jaka ̨ uraczył mnie Model w
marcu 2021. Kto to to jest Model? Krótko mówiac̨ jest jedna ̨ z najważniej-
szych osób z szeroko rozumianej sceny HC/Punk w Bydgoszczy. Organizator
wielu koncertów, czynny zreszta ̨do tej pory manager wielu kapel takich jak
1125 czy Upside Down, aktualnie współpracujac̨y z Dezerterem, ale również
jeden z założycieli Grupy Anty Nazistowskiej i poprzez brata Marcina świa-
dek poczat̨ków stowarzyszenia „Nigdy Wiec̨ej”.

Z założenia nasza rozmowa miała być w dużej mierze historyczno-
wspominkowa o powstaniu Grupy Anty Nazistowskiej w Bydgoszczy.
Rozmowa dwóch osób w podobnym wieku, biorac̨ych udział w wydarze-
niach tamtych lat, a okazało sie,̨ że siła ̨ rzeczy przeszliśmy do aktualnej
sytuacji społecznej w naszym kraju i w naszym mieście. Rozmawiaja ̨Model
(M) i członek Antyfaszystowskiej Bydgoszczy (161BDG).

Na poczat̨ek przenieśmy sie ̨ do roku 1992 i do wywiadu, którego Model
udzielił lokalnej rozgłośni radiowej, po zamieszkach, jakie miały miejsce w
trakcie koncertu kapel BadTrip (USA), Hammerhead (Niemcy), UpsideDown,
Schizma i Jan Paweł 2.

Wywiad dla radia PIK z 12 października 1992
W Bydgoszczy odbył sie ̨ koncert w klubie “Bartosz”. O zajściach, poli-
cji oraz ugrupowaniach młodzieżowych mówi w rozmowie z Witoldem
Albińskim organizator tego koncertu.
Model: JestemModel, zajmuje sie ̨w tymmieście robieniemkoncertówmu-

zyki niezależnej spod znaku HC/punk.
Witold Albiński: Kto podczas dzisiejszego koncertu wystap̨ił, a kto

miał wystap̨ić?
Model: Wystap̨iły dwie z zapowiedzianych kapel – zespół Upside Down z

Bydgoszczy oraz zespół Cymeon X z Poznania. Niestety w wyniku wypadku
samochodowego spóźniły sie ̨ zespoły Bad Trip z Nowego Jorku i Hammerhe-
ad z Niemiec. Luke ̨ zapełniły zespoły Schizma z Bydgoszczy oraz zespół Jan
Paweł II.
Witold Albiński: Jakie sytuacje miały miejsce podczas koncertu?
Model: Schemat zajść był taki jak w każdym mieście w Polsce, jak w ca-

łej Europie. Został sprowokowany atak ze strony naziskinów. Zostały wybite
przez tychwłaśnie członków bojówek nazistowskich szybyw klubie i od tego
zaczeł̨a sie ̨ właśnie cała niemiła sytuacja. Nie powinno dochodzić do takich
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zdarzeń, że grupy neonazistowskie kryja ̨ sie ̨ za sznurem policji, wznoszac̨
okrzyki w stylu Sieg heil i Narodowy socjalizm, stojac̨ z pałami nabitymi gwoź-
dziami.

Jest to tolerowane przez policje,̨ która nastep̨nie obraca wszystko do gó-
ry nogami, mówiac̨ że sytuacja wynikła z powodu tego, że młodzież zgroma-
dzona na koncercie zachowywała sie ̨prowokujac̨o. Niemam zamiaru nikogo
rozgrzeszać, faktycznie wiek̨szość ludzi widziała, że taka sytuacja może za-
istnieć, była na to przygotowana, jednak nie sad̨ziliśmy, że dojdzie do tego
zdarzenia i przede wszystkim, że bed̨zie to chronione przez policje.̨

Te grupy, które celowo sie ̨ tu stawiły i którym chodziło po prostu o rozbi-
cie tego koncertu osiag̨neł̨y to co chciały. Osiag̨neł̨y to dziek̨i policji, która
w pewnymmomencie uratowała im skóre.̨ Policja chroniła ich przed złościa ̨
ludzi zgromadzonych na koncercie, którzy przyszli tutaj przede wszystkim
posłuchać muzyki, a nie sie ̨ bić.
Witold Albiński: Czy ci ludzie którzy byli na zewnat̨rz nie mogli wejść

na koncert? Czy nie chcieli wejść na koncert? Czy mogli a ich nie wpu-
ściliście?
Model: Sytuacja jest taka, że na koncertach w Bydgoszczy od około dwóch

lat nie sa ̨wpuszczani ludzie zwiaz̨ani z jakimikolwiek ruchami neonazistow-
skimi i skrajnie prawicowymi. I te osoby o tymwiedza, wiecmówienie o nich
jako o osobach, które chciały przyjść posłuchać muzyki jest bezcelowe. Jedy-
nym ich celem jest przyjście, zrobienie burdy i rozprawienie sie ̨ z ludźmi,
których oni nie toleruja.̨
Witold Albiński: Przecież również skin może przyjść i posłuchać mu-

zyki.
Model: Koncerty które my organizujemy, sa ̨nośnikiem pewnych idei. Jed-

na ̨z nich jest niestosowanie podziału rasowego, niezakładanie z góry, że ktoś
jest gorszy, tylko dlatego że jest ciemnoskóry. A ci ludzie właśnie tak myśla,̨
myśla ̨ tymi regułami. Dlatego dużym idiotyzmem byłoby, gdyby takie osoby
wchodziły na koncert, gdy na płachcie wiszac̨ej nad scena ̨ jest wielki napis
Niszcz nazizm.

Jedno z drugim nie ma po prostu nic wspólnego. To jest koncert z pewna ̨
idea,̨ który coś ma przekazywać, a nie koncert na który moga ̨wejść wszyscy.
Nasze poglad̨y nie pozwalaja ̨na to, aby tacy ludzie wchodzili na te koncerty.
Oni maja swoje koncerty, swoja muzyke,̨ swoja ̨ ideologie. Jesteśmy z dwóch
różnych światów, wiec̨ ani nam nie jest na rek̨e,̨ żeby oni tu byli, ani chyba
im.
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Pewna osoba, sprzedała wtedy kose ̨ Dzikiemu z Warszawy i musiałem ja-
ko organizator zadzwonić na pogotowie i powiedzieć, że chodzi o dziure ̨ w
brzuchu od noża. No a jak dziura w brzuchu od noża, to na miejsce od ra-
zu przyjechała również policja. No a jak przyjechała policja, to zaczeł̨a sie ̨
czepiać ludzi. A jak zaczeł̨a sie ̨ czepiać ludzi, to była ta iskra i wszystko wy-
buchło, „Fuck The Police” i poszło…

Nie zapomne ̨ dwóch widoków zwiaz̨anych z tym koncertem. Pierwszy, to
widok sali, jak już wszyscy wyszli, której podłoga była usłana sprzet̨em. Łań-
cuchy, pałki różnego rodzaju, noże, pełen arsenał. Tam nie leżały trzy takie
rzeczy, tam ich leżało mnóstwo. Drugi, to jak mnie zawinel̨i na komisariat,
który był pełen załogantów, stojac̨ych na korytarzach, na schodach, twarza-
mi do ściany, szeroko rozstawione nogi i rec̨e. Pewnie z 50-60 osób tam było.
Niesamowity widok.

Wtedy też pierwszy raz wylad̨owałem w telewizji, ekipa lokalna TVP nie
wiadomo skad̨ sie ̨wzieł̨a na komisariacie, później też nakrec̨ili mnie jeszcze
w szpitalu, z ukrytej kamery. W dzisiejszych czasach po takiej akcji byłby
poteż̨ny problem. Wtedy jakieś artykuły ukazały sie ̨ w gazetach, jakieś wy-
wiady w radiach, kilka razy wzywano mnie jeszcze na komende,̨ ale w sumie
jakoś sie ̨ to rozmyło. Dziki tego nigdzie nie zgłosił, a jak nie było zgłoszenia
to nie było kłopotu.

To też takie typowe dla lat 90’tych. Wszystko wtedy było takie dzikie, ta-
kie nowe i działo sie ̨na granicy… Inna sprawa, ze ja osobiście po tym koncer-
cie byłem bardzo przygnieciony ta ̨ sytuacja.̨ Wcale nie zależało mi na takim
przebiegu tego koncertu.

Gdzieś było nagrane jak mówie ̨ przez mikrofon do ludzi, żeby sie ̨ opamie-̨
tali, bo wy stad̨ wyjedziecie, a my bed̨ziemy musieli tutaj zostać i ponosić
tego konsekwencje. W końcu przecież wynajmowałem ta ̨ sale i byłem orga-
nizatorem znanym z imienia i nazwiska.. A przecież trzeba pamiet̨ać to była
to naprawde ̨ gruba akcja, bo zrobiła sie ̨ z tego regularna bitwa z policja.̨ Wy-
wrócona suka, ludzie biegajac̨y w kajdankach, bitwa na torowisku, gaz…
161BDG: Ale trzeba to powiedzieć, że policja też była przygotowana do

zwarcia. Już idac̨ na koncert mijało sie ̨ wiele ich samochodów i patroli‘
Model: No tak, my byliśmy im przecież znani. W trakcie różnych demon-

stracji byliśmy niejednokrotnie zatrzymywani i oni wiedzieli dobrze o naszej
działalności. Zreszta ̨ jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej i był zjazd
przywódców państw w Polsce to miałem wizyte ̨ABW. Od czasu mojej aktyw-
ności politycznej, poza koncertowej mineł̨o już dobre kilka lat.
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Z drugiej strony, cześ̨ć tych ludzi, którzy wcześniej byli naszymi znajomy-
mi, a później została naziolami też chciała po czasie, po przemyśleniu swo-
ich poglad̨ów wrócić do normalności. Pozakrywali tatuaże, zaczel̨i mówić o
wcześniejszych wydarzeniach jako o błed̨ach młodości, bo nagle zdali sobie
sprawe,̨ ze wszystkie fajne rzeczy zostały po drugiej, naszej stronie. Ale wte-
dy okazało sie,̨ że nikt już ich tutaj nie chce.

Do tej pory widuje ̨ jednego z nich na mieście i dobrze pamiet̨am, że miał
wytatuowane swastyki, znaki Waffen SS i tym podobne absurdalne rzeczy.
Nie wiem, czy ma odwage ̨rozbierać sie ̨na plaży przy swoim dziecku, ale być
może tak wychował swoje dziecko, że dla niego jest to powód do dumy z ojca.
Przecież córka jednego z nich jest skarbniczka ̨oddziału bydgoskiego jednej z
tych skrajnie prawicowych organizacji, to też przecież nie przez przypadek.

Pamiet̨ny koncert Oi Polloi
161BDG: Słynny koncert Oi Polloi, który sie ̨ odbył/nie odbył w Bydgosz-
czy, to też były tamte czasy, ale to już było po akcji na „Barce”. Cała
sytuacja była też dowodem na to, że po naszej stronie też nie sa ̨ same
aniołki. Ja pamiet̨am, że stojac̨ przodem do sceny rejestrowałem kilka
awantur, które sie ̨ działy jednoczasowo, w różnych cześ̨ciach sali i były
ze soba ̨ kompletnie nie powiaz̨ane…
Model: Tak, cała sytuacja wzieł̨a sie ̨ stad̨, że wtedy w latach wczesnych

90’tych zespół Oi Polloi cieszył sie ̨ w Polsce duża ̨ estyma.̨ Było duże ciśnie-
nie ze strony załóg z różnych miast aby na ten koncert dotrzeć. Z drugiej
strony zaczeł̨y dochodzić do nas informacje, że sa ̨ też ekipy prawicowe, któ-
re wybieraja ̨ sie ̨ do Bydgoszczy tylko po to, aby ten koncert rozbić. Źródłem
takiego podejścia też mogła być działalność GAN’u, bo wtedy my dla tych
nazi-skinów staliśmy sie ̨ problemem. Zreszta,̨ my też mieliśmy telefony po
nocach, czy nasi rodzice, którzy już po naszym wyprowadzeniu, mieli dziw-
ne sytuacje w mieszkaniu, bo nasz adres był znany.

No i były ekipy, które mówiły, no skoro jesteście tacy mocni, to my przyje-
dziemy iWampokażemy. Stad̨ dookoła tego koncertu powstałomocne ciśnie-
nie. Grała wtedy jeszcze oprócz Oi Polloi, Homomilitia i Reżim, przyjechało
bardzo dużo osób z całej Polski, mocne załogi z Łodzi i zWarszawy co dawało
poczucie, ze jak by była jakaś akcja ze strony nazistów, to my sobie poradzi-
my. Żadne naziolki sie ̨ nie pojawiły i to ciśnienie, które nie znalazło ujścia,
rozsadziło ten koncert od środka.
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Witold Albiński: Czy nie sad̨zisz, że Twoje wypowiedzi do mikrofonu
mogły podburzyć publiczność, która sie ̨ znajdowała wewnat̨rz sali?
Model: Nie wiem czy podburzyły, wydaje mi sie,̨ że publiczność była już

na tyle wzburzona i zdenerwowana, że nie sad̨ze ̨aby te wypowiedzi miały aż
tak wielki wpływ. Powiedziałem to co myslałem o tych ludziach, którzy tam
sa ̨ zgromadzeni. Powiedziałem co najchet̨niej bym chciał, aby z nimi zrobić.
Witold Albiński: Mogłeś powiedzieć “nie prowokujmy”.
Model:Może i mogłem, ale szczerze mówiac̨ to nie leżało w interesie tych

ludzi. Wiadomo, że jeśli w pewnym momencie nie nastap̨i pewnego rodza-
ju konfrontacja pomied̨zy tymi dwoma, skrajnie różnymi od siebie ruchami
młodzieżowymi, to któryś z nich zacznie w tymmieście dominować. Gdy za-
czna ̨ dominować tacy ludzie jak właśnie naziskini, bed̨ziemy mieć taka ̨ sy-
tuacje ̨ jaka obecnie wystep̨uje w Niemczech, czyli strach żeby wyglad̨ajac̨
inaczej niż przeciet̨ny człowiek wyjść na miasto.

Mymusimy z nimiwalczyć.Może to brzmi śmiesznie jeśli ktoś teraz to czy-
ta, że jakiś tam chłystek sobie mówi, że my musimy o to walczyć. Ale wiek̨-
szość ludzi nie widzi tego zagrożenia jakie te, niby bzdurne, ruchy młodzie-
żowe ze soba ̨ niosa.̨ Wbrew pozorom naziskini sa ̨ grupa ̨ zorganizowana,̨ sa ̨
finansowani – głośna ̨sprawa ̨było użycie naziskinów do obstawienia Kongre-
su Prawicy Polskiej. Jest to ruch który ma zarejestrowane swoje organizacje,
partie polityczne, ma swoje lokale, swoja ̨prase.̨ Dziwi mnie, że jest to tolero-
wane przez państwo.

Nigdy na te ̨ skale ̨ ten ruch nie wykształcił sie ̨ w tym mieście i to jest taki
“boom”. Od pewnego czasu liczba tych ludzi coraz bardziej wzrasta, staja ̨ sie ̨
corazmocniejsi, przyjmuja ̨dominacje ̨w centrummiasta.Może to też jest dla
kogoś śmieszne, ale prawda jest taka, że ludzie z pewnych kreg̨ów boja ̨ sie ̨
iść do miasta. Każdy kto chodzi przez Stary Rynek może zobaczyć właśnie
tych siedzac̨ych tam naziskinów.
Witold Albiński: Czy boisz sie ̨ chodzić na Stary Rynek?
Model: Tak, boje sie.̨ Boje ̨ sie ̨ tego, że wmomencie kiedy ja bed̨e ̨ sam a ich

bed̨zie kilku, to po prostu nie najlepiej bed̨e ̨ po tym wyglad̨ał. Ale z drugiej
strony wiem, że kiedyś ten strach minie i mam nadzieje, że to oni zaczna ̨ sie ̨
bać.
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Wywiad z Marca 2021
161BDG: Zaczel̨iśmy nasza ̨ rozmowe ̨ od Twojego wywiadu dla radia
po koncercie Bad Trip (USA), Hammerhead (Niemcy) i Upside Down. I
pierwsze pytanie które chciałem Ci zadać, to jak zostałeś najbardziej
znanym organizatorem koncertów w Bydgoszczy? Bo jak ja zaczał̨em
na nich bywać na poczat̨ku lat 90tych to Ty już byłeś znany jako
człowiek instytucja, organizator koncertów.
Model: Jak to sie ̨ zaczeł̨o? W myśl zasady, że jak sam sobie nie zrobisz, to

nikt za Ciebie tego nie zrobi. To comnie interesowałowmuzyce i co chciałem
zobaczyć, to postanowiłem zobaczyć i zaprosić do Bydgoszczy. Byłem jakimś
tam znaczac̨ym elementem tych działań ale należy zaznaczyć że wszystkie
te koncerty robiliśmy jako załoga. Tak to było, że jedni grali w zespołach a
inni robili im koncerty.
161BDG: A kontakty z kapelami? Dlamłodszych czytelników dodajmy,

że nie było wtedy internetu ani telefonów komórkowych.
Model: Korespondencje z osobami zajmujac̨ymi sie ̨ koncertami rozpocza-̨

łem w drugiej połowie lat 80tych. W tamtych czasach takiej muzyki w radiu
było stosunkowo dużo wiec̨ej niż teraz, jakieś płyty wychodziły, dostep̨ do
muzyki zagranicznej w takim mieście jak Bydgoszcz był dziek̨i takim zespo-
łom jak Abaddon czy Variete, zespołom z wcześniejszego pokolenia, które
miały znaczenie na scenie i kontakty zagraniczne.

Abaddon nagrał i wydał płyte ̨ zagranica ̨ i dziek̨i tym kontaktommiał rów-
nież dostep̨ do zagranicznej muzyki, a dziek̨i temu ona pojawiała sie ̨ w na-
szymmieście.Mi z organizacja ̨koncertów było o tyle łatwiej, że połac̨zyło sie ̨
to ze zmianami ustrojowymi z 89 roku i nowymi możliwościami. Wiek̨szość
znaczac̨ych osób na scenie poznałem poprzez pisanie listów do redakcji np.
Non Stop, Magazyn Muzyczny.

Tam gdzie pojawiały sie ̨ artykuły o interesujac̨ych mnie zespołach ja pi-
sałem list, że chciałbym sie ̨ dowiedzieć czegoś wiec̨ej itd. Jak w życiu, ktoś
odpisał, ktoś nie odpisał, ale miałem to szcześ̨cie, że jednak pare ̨osób mi od-
pisało. W ten sposób poznałem np. Pietie ̨ z QQryQ, Makena czy kilka innych
osób i w ten sposób wskoczyłem w sieć korespondencyjna,̨ działajac̨a ̨ na za-
sadzie, że jak dostałeś jakiś list to informacje z niego przesyłałeś dalej.

Na wyjazd do Jarocina z Kompania ̨ Karna ̨ przygotowałem ulotki zespołu,
które rozrzucaliśmyw trakcie wystep̨u, tam również byłmój adres i ileś osób
dziek̨i tej ulotce również domnie napisało. Utrzymywanie kontaktóww tam-
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W tworzenie stowarzyszeń, struktur partyjnych, pozyskiwanie pienied̨zy
i organizacje tego wszystkiego w partie. No i finalnie to im sie ̨ udało. To oni
maja ̨ teraz polityków na najwyższych szczeblach i sa ̨ to ludzie spośród nich.
My teoretycznie mamy polityków, którzy maja ̨poglad̨y zbliżone do naszych,
ale to nie sa ̨ nasi ludzie. Oni nie wyszli z naszego środowiska. Oni teoretycz-
nie myśla ̨ tak jak my, ale maja ̨ nas w dupie i nie maja ̨ problemu ze zmiana ̨
poglad̨ów w zależności od koniunktury.

Prawicowcy wiedza,̨ że wyszli prosto ze swojego środowiska i bez niego
nie istnieja ̨i dlatego też sa ̨mocnowierni swoim ideom. Dowodemna to, ze Ci
ludzie powoli, ale systematycznie wspinaja ̨sie ̨na najwyższe szczeble władzy
sa ̨ przykłady Greniucha, Bosaka czy Czarnka. I sa ̨ to ludzie dobrze wybrani.
Co by nie mówić o takim Bosaku, to jest on wygadany, radzi sobie wmediach
i dla swojego środowiskamoże wiele załatwić. Natomiast my takich ludzi nie
mamy, chociażby przez dystansowanie sie ̨ od polityki.

Z perspektywy czasu, to co robił Marcin i ludzie ze stowarzyszenia „NW”
miało sens, bo udało sie ̨wysłać naszych ludzi w tamta ̨ „galaktyke”̨, polityki,
mediów. Ta działalność z drugiej strony czes̨to spotykała sie ̨ z dezaprobata ̨
ruchów oddolnych, jako współpraca z władza,̨ jako taka kolaboracja z Pań-
stwem. Ale sa ̨ działania, które cały czas podtrzymuja ̨ nadzieje,̨ ze ta ulica
jest, żyje i zawsze może wziać̨ sprawy w swoje rec̨e. Mówie ̨ tutaj o działal-
ności zwiaz̨anej ze „Strajkiem Kobiet”, o aktywności bydgoskiego „Food Not
Bombs”, o demonstracji przeciw nazizmowi, która odbyła sie ̨ kilka lat temu
na Starym Rynku.

Teraz młodzież też jest inna, ma otwarte głowy na Świat, czerpie informa-
cje z różnych źródeł. Byli zagranica ̨ i widzieli jak to życie może wyglad̨ać i
myśle,̨ że jeżeli tylko władza zacznie ich bezpośrednio dotykać, to dojdzie
do fazy oporu. Zrobia ̨ dokładnie to co my i wezma ̨ sprawy w swoje rec̨e. Bo
jak śpiewał pewien piosenkarz, „mocno wierze ̨ w to, ze dobrych ludzi jest
wiec̨ej”. Gorzej, że aktualnych problemów czes̨to nie da sie ̨ rozwiaz̨ać bezpo-
średnio na ulicach, tak jak my to zrobiliśmy, bo aktualne problemy sa ̨ adre-
sowane dużo wyżej i sa ̨ załatwiane politycznie ponad naszymi głowami.

Wracajac̨ jeszcze domłodych ludzi, tutajmyśle,̨ ze osoby kiedyś zwiaz̨ane z
GAN wykonały jeszcze jedna ̨ważna ̨prace,̨ a chodzi mi o wychowanie swoich
dzieci w duchu wolnościowym z niezgoda ̨ na postawy dyskryminacyjne czy
nacjonalistyczne. I mam nadzieje,̨ że dziek̨i takiemu kagankowi oświaty nie-
sionemu przez nasze środowisko, nasze dzieci bed̨a ̨ lepsze, bardziej otwarte
na świat i na ludzi. Znów odwołujac̨ sie ̨ do znanej piosenki „chcesz zmienić
świat to zacznij od siebie”.
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śmy chyba jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie nie ma na try-
bunach zauważalnych grup lewicowych, czy antyfaszystowskich, przy-
najmniej na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Stadiony stały sie ̨
mocno polityczne i czes̨to sa ̨ oknem wystawowym dla rasistowskich,
nacjonalistycznych czy czysto nazistowskich zachowań. Pod koniec lat
90’tych „Nigdy Wiec̨ej” rozpoczeł̨o akcje ̨ „Wykopmy rasizm ze stadio-
nów”. Czy GAN miał w tym jeszcze jakiś udział?
Model: Nie, to już nie było w żaden sposób zwiaz̨ane z GAN. Fakt, że te

nasze problemy nasiliły sie ̨właśnie w momencie, gdy ci ludzie oprócz bycia
chuliganami, zawładnel̨i też trybunami, no i do tego doszła jeszcze polityka,
co spowodowało, ze stali sie ̨ już po prostu idiotami. To co sie ̨ stało z trybuna-
mi, wyleczyło mnie z zainteresowania piłka ̨ nożna.̨ Pograć w piłke,̨ jak naj-
bardziej tak, ale samo słowo kibic, przez to co sie ̨ dzieje na trybunach jest
dla mnie w tym momencie praktycznie obraźliwe.

Musze ̨podkreślić, że szczególnie chodzi mi o kibiców piłkarskich. Oczywi-
ście martwi mnie to, co sie ̨dzieje na stadionach, ale jeżeli nie przeszkadza to
samym władzom klubów, piłkarzom czy dziennikarzom, że bawia ̨ sie ̨w tym
brunatnym gównie to tym bardziej mnie to nie interesuje.
161BDG: Czy bed̨ac̨ cały czas uczestnikiem świata „młodzieżowo-

muzycznego” chociażby z racji organizacji koncertów i patrzac̨ na
przychodzac̨ych ludzi na te wydarzenia, którzy najcześ̨ciej sa ̨ dużo
młodsi od nas, widzisz taka ̨ determinacje,̨ która mogła by zaowocować
powstaniem czegoś podobnego do GAN? Teraz oczywiście może mieć
to nazwe ̨ ANTIFA. Pytam, bo przecież czasy mamy takie, że ta strona
nacjonalistyczna w Polsce mocno urosła w siłe,̨ ma w dodatku poparcie
aktualnie rzad̨zac̨ych. Patrzac̨ na Świat, to ostatnie wydarzenia w
Barcelonie, Grecji, Paryżu czy Mjanma (Birma), gdzie swój udział ma
ANTIFA, to w nich w dużej mierze oparte sa ̨ o ludzi bardzo młodych i
sa ̨ to akcje radykalne. Widać, że Ci młodzi ludzie biora ̨ swoje sprawy w
swoje rec̨e. Czy taka determinacja jest teraz możliwa w Polsce?
Model: Cież̨ko o determinacje,̨ gdy ten problem nie dotyczy Ciebie bezpo-

średnio. Jeżeli tego nie odczuwasz na własnej skórze, to nie jest to dla Ciebie
problem. Tak jak teraz mówimy, że skrajna prawica jest teraz w natarciu, to
jest to najcześ̨ciej w wymiarze politycznym. My jako te środowiska under-
groundowe, wolnościowe brzydzimy sie ̨ polityka,̨ a oni nie. Oni w to poszli.
W takich miastach jak Bydgoszcz, gdzie przegrali walke ̨ o ulice, oni poszli w
organizowanie sie.̨
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tych czasach to była katorżnicza robota, bo takich listów pisało sie ̨mnóstwo,
ale dziek̨i temu ta sieć korespondencyjna cały czas była aktywna.

A jak ludzie już mnie poznali, to zaczel̨i składać propozycje, a jak udało
sie ̨ zrobić jeden czy drugi koncert, to propozycje zaczeł̨y już spływać same.
Reasumujac̨, w odpowiednim czasie udałomi sie ̨poznać odpowiednich ludzi,
który mi zaufali i podali rek̨e,̨ bo zobaczyli że robie ̨ to z czystej pasji. Co jest
bardzo ważne, zaufali mi mimo dużej różnicy wieku, typu 6-8 lat, wiec̨ z ich
perspektywy byłem jeszcze dzieciakiem.

Jak pojechałem na pierwsza ̨ giełde ̨ płytowa ̨ do Warszawy, która sie ̨ odby-
wała w Hybrydach, to miałem wrażenie, że wszyscy sie ̨ nabijaja ̨ z młodego
chłopaka z prowincji, ale ja sie ̨ uparłem, no i potem już sie ̨ nie śmiali he,
he…

Problemy z nazi skinami
161BDG: Czy jesteś w stanie określić, kiedy zaczeł̨y sie ̨ problemy z nazi-
skinami (takiej nazwy bed̨ziemy dalej używać dla ułatwienia) w Byd-
goszczy? Czes̨to to były osoby, które kiedyś znaliśmy jako normalnych
kolegów, a nagle postanowili wyznawać poglad̨y nacjonalistyczne czy
nazistowskie. Ja ze swojej perspektywy miałem wrażenie, że jak zacza-̨
łem chodzić na koncerty na poczat̨ku lat 90’tych to oni już byli realnym
problemem na mieście.
Model: To oczywiście nie stało sie ̨ nagle, tylko był to proces rozłożony w

czasie. Tak jak zauważyłeś, wiek̨szość z tych nazi-skinów to byli starsi kole-
dzy, dla których punk pod koniec lat 80’tych stał sie ̨ zbyt masowy i szukali
jakiegoś innego wyróżnika. W mied̨zyczasie zaczeł̨y pojawiać sie ̨ informacje
ze świata o ruchach gloryfikujac̨ych kult siły a jednocześnie wspólnoty i to
trafiło w ich oczekiwania.

Na poczat̨ku to byli po prostu chuligani, którzy słuchajac̨ takiej muzyki
jak my postanowili sie ̨ wyróżnić. Na poczat̨ku pojawiły sie ̨ na przykład u
nich naszywki zespołów, które nie miały absolutnie nic wspólnego z ruchem
skrajnie prawicowym jak Blitz, Cockney Rejects czy Sham69. Z czasem zwy-
kła chuliganka zaczeł̨a nabierać akcentów politycznych. Troche ̨ to tak było,
że nagle w 89 zniknał̨ ten jeden wróg i doszło do pewnego zagubienia, poszu-
kiwań co dalej.

Spora cześ̨ć załogi punkowej w Bydgoszczy postanowiła odciać̨ sie ̨od tego
punka tzw „jarocińskiego” i zrobić swoja ̨scene ̨oparta ̨o swoje zasady, a cześ̨ć
skrec̨iła ostro w prawo. W tymmomencie, kiedymy zaczel̨iśmy organizować
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koncerty, to chcieliśmy abymiały one nasza ̨forme ̨i przekaz, co powodowało,
że osoby noszac̨e krzyże celtyckie czy napisy „white power” dowiedziały sie ̨
od nas, że „my Was tutaj nie chcemy, to nie jest impreza dla Was” i to był
jeden z punktów zapalnych.

Do tych naszych byłych znajomych zaczeł̨y dołac̨zać osoby ze świata kibi-
cowskiego, miejska chuliganerka i co jest przedziwne, również fani zespołu
Depeche Mode. I okazało sie,̨ że w naszym mieście mamy zderzenie dwóch
światów, dwóch grupmłodych ludzi, którzy całkowicie sie ̨rozeszli w postrze-
ganiu świata… Z jednej strony marzenia o „Wielkej Polsce”, katolickiej, po-
wracanie do przedwojennych ruchów nacjonalistycznych, a z drugiej ludzie,
którzymielimożliwość zobaczenia, że krajmoże być kolorowy,wolnościowy,
równo traktujac̨y wszystkie osoby bez wzgled̨u na kolor skóry czy pochodze-
nie, uśmiechniet̨y.

Mimo wszystko, trzeba sobie jasno powiedzieć, że u podstaw zachowania
tych ludzi zawsze była przemoc, której najcześ̨ciej doświadczali najmłodsi i
najsłabsi. Jasne, że jak nazi-skini stali sie ̨ bardziej liczni, to problemy zacze-̨
liśmy mieć już wszyscy. Zaczel̨i atakować i rozbijać koncerty, przemieszcza-
nie sie ̨ po mieście zaczeł̨o również być kłopotliwe, zaczeł̨y sie ̨ pobicia, kra-
dzieże – czyli zabieranie butów, ciuchów, pasów czy pienied̨zy, taka czysta
bandyterka. Zaczeł̨o sie ̨ napadanie na ludzi idac̨ych na koncert, bo przecież
zarówno data koncertu jak i drogi dojścia do niego były doskonale znane.

No i zamiast dobrze sie ̨bawić, trzeba było sie ̨martwić o sprawynatury bez-
pieczeństwa. I nie było już bezpiecznych miejsc. Droga na koncert, powrót
z niego czy sam koncert zawsze były obarczone ryzykiem ataku, zreszta ̨ tak
jak całe poruszanie sie ̨ po mieście.

Dodatkowo, my z Marcinem mieszkaliśmy naprzeciwko akademika, kie-
dyś Akademii Medycznej, a teraz CollegiumMedicumw Bydgoszczy. Połowa
tego akademika to byli studenci o innym kolorze skóry, pochodzac̨y z całego
świata. I my problem rasizmuwidzieliśmy codzienne i codziennie byliśmy je-
go świadkami. Komentarze jakie można było usłyszeć na przystanku czy też
w autobusie od pracowników bydgoskich zakładów jadac̨ych do pracy były
miażdżac̨e.

A myśmy ich znali, chodziliśmy do ich knajpy w akademiku na piwko i
wiedzieliśmy, ze sa ̨ to normalni fajni ludzie. A była jeszcze taka akcja, że w
ten akademik ktoś rzucił koktajlem mołotowa, nie stało sie ̨ na szcześ̨cie nic
strasznego ale fakt jest faktem. W tamtych latach umówmy sie,̨ że kolorowy
student w Polsce miał po prostu przejebane…
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Świniak też przez latawspółpracował zMarcinem ale członkiem stowarzy-
szenia nie był chyba. Mnie taka działalność zalegalizowana nie interesowała, to nie
był mój świat, „NigdyWiec̨ej” zaczeł̨o już żyć swoimwłasnym życiem, a moja wiedza
na ten temat, poza jakaś̨ ogólna ̨w tym miejscu się kończy.
161BDG: W pierwszych numerach „Nigdy Wiec̨ej” naturalnie pojawia-

ło sie ̨ jeszcze dużo materiałów o „GAN”, o aktywności w różnych mia-
stach, czy też instrukcje jak taki GAN u siebie, w miejscowości założyć…
Model: Tak, to było wtedy naturalne, bo na samympoczat̨ku „NW” opiera-

ło sie ̨na działalności GAN. Wszyscy w tamtym okresie mieliśmy ograniczone
możliwości czasowe. Jeżdżenie na koncerty, szkoła, praca, dziewczyna, kore-
spondencja w ilościach hurtowych, która ̨ trzeba było prowadzić…

Jako pierwsza w odstawke ̨ poszła „Kanaloza” po 6 numerze, czyli zine ro-
biony przez nas. Później Świniak, czyli Darek Paczkowski skupił sie ̨ bardziej
na wydawaniu swojego zina „Mam kły, mam pazury”, a Marcin zajmował
sie ̨ „Nigdy Wiec̨ej”. Pierwsze numery były firmowane logiem GAN. Później
powstało stowarzyszenie i naturalna ̨koleja ̨ rzeczy przyjeł̨o nazwe ̨od pisma,
czyli „Nigdy Wiec̨ej”.
161BDG: Czy oprócz Jacka Kuronia były jeszcze jakieś inne podejścia

partii politycznych do GAN? Jako grupa młodych osób, w pewnym stop-
niu zorganizowana, mogliście być łakomym kas̨kiem do stworzenia z
Was jakiejś młodzieżowej przybudówki partyjnej czy też bojówki, jak to
zreszta ̨ czes̨to miało miejsce po tej prawej stronie sceny politycznej.
Model:Nie, raczej nie kojarze ̨ jakichś wyraźnych prób zaangażowania nas

w struktury jakiejś partii. Były pojedyncze osoby udzielajac̨e sie ̨w GAN i jed-
nocześnie należac̨e do jakichś struktur politycznych, ale niemiało towpływu
na sama ̨ Grupe.̨ Zreszta,̨ próby zaangażowania nas do jakiejś ścisłej współ-
pracy przez partie polityczne były z góry skazane na porażke,̨ ze wzgled̨u na
nasze zdystansowanie sie ̨ do polityki.

Samo spotkanie z Jackiem Kuroniem wynikało z tego, że doskonale wie-
dzieliśmy kim on jest, co robi i co robił i że nie jest to zaproszenie do współ-
pracy w ramach jakiejś partii i tylko dlatego doszło do skutku. A dla polity-
kówmyśle,̨ że byliśmyw swoich działaniach zbyt radykalni, załatwiajac̨ woje
problemy w taki a nie inny sposób.

Stadiony
161BDG: Wmied̨zyczasie osoby zwiaz̨ane z ruchami skrajnie prawicowy-
mi zawładneł̨y trybunami, a nawet klubami piłkarskimi w Polsce. Jeste-
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palantów wyeliminować z ulic miast. Po czasie okazało sie,̨ że te chore idee
z ulic przeszły do polityki i niestety efekty tego widzimy dzisiaj.

Model o Nigdy Wiec̨ej
161BDG: Najbardziej znanym czasopismem, a wcześniej zinem, gdzie po-
jawiło sie ̨ logo GAN na stronie tytułowej było „Nigdy Wiec̨ej”. Co cieka-
we, w późniejszym czasie logo GAN znikneł̨o z okładki. Co było pierwsze,
GAN czy „Nigdy Wiec̨ej”? Bo jak dobrze wiemy, poczat̨ek „Nigdy Wiec̨ej”
też jest zwiaz̨any z Bydgoszcza,̨ a dokładniej z Twoim bratemMarcinem.
Model: Powstanie stowarzyszenia „Nigdy Wiec̨ej” zwiaz̨ane było z chec̨ia ̨

zalegalizowania działalności, a ta cheć̨ była bezpośrednim wynikiem spotka-
nia z Jackem Kuroniem. Jak to sie ̨dokładnie stało, że on do nas przyjechał, to
już cież̨ko powiedzieć. Na pewno powodem był fakt, że o działalności GAN’u
stało sie ̨ stosunkowo głośno, a on był wtedy szefem komisji sejmowej do
spraw równouprawnienia, czy coś w tym stylu. W dodatku był to chyba je-
dyny facet, który bed̨ac̨ politykiem zasługiwał na szacunek. W tych cież̨kich
czasach zmian gospodarczych jako jedyny nie zapominał o swoich ideałach
i starał sie ̨ pomagać ludziom w trudnej sytuacji. Do tej pory zreszta ̨ istnieje
w obiegu słowo „kuroniówka”.

Fakt, że to spotkanie było dla nas bardzo nobilitujac̨e, kiedy taka znana po-
stać chce sie ̨nagle spotkać z nami i to w naszym domu. Wynikało to również
oczywiście z problemu przemieszczania sie ̨ Marcina, który w tej naszej ak-
tywności był ważna ̨postacia.̨ Sama rozmowa była bardzo długa, w jej trakcie
padały różne pomysły na działanie, Kuroń przedstawił nam również różne
możliwości. W trakcie tego spotkania powstało właśnie pierwsze pek̨niec̨ie,
ponieważ Jacek Kuroń przedstawił droge ̨działania poprzez forme ̨zalegalizo-
wania stowarzyszenia, która ̨ później poszło „Nigdy Wiec̨ej”, czyli skupienie
sie ̨ na metodycznej walce, ale w granicach prawa.

Czyli już nie aktywność „uliczna”, alewpływanie namedia, polityków, pra-
wodawstwo. Ta droga okazała sie ̨ bardzo atrakcyjna dla Marcina, ale już nie
dla mnie. Naturalne było, że stowarzyszenie „Nigdy Wiec̨ej” brało swój po-
czat̨ek z GAN i stad̨ logo i firmowanie pierwszych numerów nazwa ̨Grupy, ale
mnie już w tym stowarzyszeniu nie było. Jedyna ̨osoba,̨ która pozaMarcinem
łac̨zyła GAN i stowarzyszenie „Nigdy Wiec̨ej” był Szwedziol, który przez te
wszystkie lata pomagał w wydawaniu „Nigdy Wiec̨ej” i zajmował sie ̨ strona ̨
edytorska.̨
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Eskalacja działań
161BDG: Zanim przejdziemy do wydarzeń w trakcie koncertu, którego
dotyczył Twój wywiad radiowy, czy pamiet̨asz jakieś wcześniejsze im-
prezy, które również były by celem takiego konkretnego ataku nazi-
skinów?
Model: Taka eskalacja ich działań to były lata 91-92 i wtedy było bardzo

dużo koncertów przez nich paraliżowanych. Przychodziła na taki koncert
grupa np. 15 nazi-skinów i dominowali nad sala.̨ Ludzie stali pod ścianami,
a oni robili co chcieli i paraliżowali reszte ̨ obecnych. Takie koncerty, na któ-
rych oni sie ̨ czes̨to pojawiali, to były koncerty organizowane np. na Astorii
(w tamtych czasach najwiek̨sza w Bydgoszczy hala sportowa, na której or-
ganizowano duże koncerty), gdzie nie organizowała tego nasza ekipa i gdzie
mógł wejść każdy.Wydarzenia podczas koncertuw Bartoszu, to był pierwszy
taki bezpośredni atak na impreze.̨

Dlaczego to był akurat ten koncert nie mam pojec̨ia. To chyba wynika z
pewnej dynamiki rozwoju dwóchprzeciwnych obozów i kiedyśmusiało dojść
do takiej bezpośredniej konfrontacji. Oni wybrali akurat ten dzień i to wyda-
rzenie. W tamtych latach to co sie ̨ działo na mieście było kreowane przez
nasza ̨ ekipe,̨ oni nie byli w stanie niczego stworzyć i koncentrowali sie ̨ wła-
ściwie tylko na tym, aby nam to co zrobimy popsuć lub zad tym zapanować.

Pamiet̨ajmy również, że oni zawsze byli mocni tylko i wyłac̨znie w grupie
i tylko w grupie podejmowali jakiekolwiek działania. Bo jak by na to nie pa-
trzeć, nas było zawsze dużo wiec̨ej. A jak im udało sie ̨ zebrać w jakaś̨ grupe ̨
np. w 10 osób, no to zaczynali organizować swoiste łapanki na mieście. A dla
niektórych młodych ludzi to było atrakcyjne: komuś coś zabrać, nachlać sie ̨
za darmo, dowartościować sie ̨ poprzez budzenie strachu.

Do tego uniformizacja, łysa głowa, cież̨kie buty, groźna mina i już mamy
człowieka wyglad̨ajac̨ego groźnie he,he… Wielu z nich to byli ludzie z mar-
ginesu społecznego, wychowywani w kulcie przemocy i pieś̨ci, szumowinki i
mali bandyci. Wielu z nich pewnie nawet nie wiedziało o cow tymwszystkim
chodzi, a hailowanie w grupie wydawało im sie ̨ takie fajne i dawało poczucie
przynależności do silnej grupy.
161BDG: No i dochodzimy do wydarzeń, które po krótce opisaliśmy

we wstep̨ie, czyli w Twoim wywiadzie do radia, a mówimy o koncercie w
Bartoszu w roku 1992 gdzie miał zagrać zespół Bad Trip, Hammerhead
i Upside Down, w wyniku których pojawiła sie ̨ na Świecie tajemnicza
Grupa Anty Nazistowska, czyli G.A.N.
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Model: Tak, ten koncert też wpisuje sie ̨w liste ̨słynnych koncertóww Byd-
goszczy, które sie ̨ nie odbyły. Na tym koncercie miało grać Bad Trip ze Sta-
nów i Hammerhead z Niemiec, ale w zwiaz̨ku z awaria ̨ samochodu oba ze-
społy dojechały na miejsce już po całej zadymie i nie dane było im finalnie
zagrać. W zwiaz̨ku z tym, że jednak sporo koncertów już robiliśmy i czes̨to
były to kapele zagraniczne, to jakoś te nieliczne wtedy jeszczemedia lokalne
zaczeł̨y nas zauważać i stad̨ też pojawiła sie ̨ ta relacja z koncertu w radiu.

Po tej całej bijatyce poczuliśmy, że najnormalniej w świecie mamy tej sy-
tuacji dosyć, dosyć kłopotów na mieście, kłopotów na własnych imprezach i
coś trzeba z tym zrobić. A że najłatwiej jednoczyć ludzi wokół jakiegoś znaku,
jakiejś swoistej unifikacji, stworzyliśmy logo Grupa Anty Nazistowska, na-
szywki i w ten sposób zamanifestowaliśmy, że jesteśmy przeciw nim. I dziek̨i
temu udało sie ̨ zjednoczyć spora ̨ grupe ̨ ludzi do działania, aby z ta ̨ sytuacja ̨
na mieście zrobić porzad̨ek.

Porzad̨ek nie w sposób polityczny, ale praktyczny, tu i teraz. Okazało sie,̨
że aby rozpoczać̨ aktywność i zaczać̨ działać, najważniejsze było nadać sobie
nazwe,̨ przestać być anonimowym i poczuć sie ̨cześ̨cia ̨jakiejś wiek̨szej grupy,
majac̨ej ten sam cel i ten sam problem do rozwiaz̨ania.

Przemoc w odpowiedzi na przemoc
161BDG: Dochodzimy do momentu, kiedy osoby skupione wokół GAN
zaczynaja ̨ działać. Co gorsza dla naziolków, takimi samymi metodami
jak oni, czego sie ̨ chyba nie spodziewali
Model: Tak…Wpewien piek̨ny dzień na boisku szkolnymna osiedlu Barto-

dzieje zbiera sie ̨grupa ok 50może nawet 80 osób. Cież̨ko to teraz określić do-
kładnie, ale była to duża grupa osób zdeterminowanych, którzy nie przyszli
tam rozmawiać, czy pisać jakichśmanifestów, ale po to aby sie ̨bić, aby fizycz-
nie zakończyć władze ̨ naziolków nad miastem. To, że tyle osób pojawiło sie ̨
w jednymmiejscu o tej samej godzinie, to już był wielki sukces, pamiet̨ajmy,
że nie było wtedy komórek czy internetu i do końca nie było wiadomo czy to
spotkanie sie ̨ uda, ale efekt pokazał, że determinacja w naszym środowisku
była naprawde ̨wielka.

Ta grupa wybrała sie ̨ do knajpy „Barka”, która była wtedy głównym miej-
scem zbierania sie ̨ nazistów w mieście i tam doszło do fizycznej eliminacji
przeciwnika czyli po prostu do pobić. Nikt z nich nie wyszedł z tego spotka-
nia bez uszkodzeń i to dało im do zrozumienia, że coś sie ̨skończyło, że nie sa ̨
bezkarni. Co wiec̨ej, w trakcie tego wydarzenia nastap̨ił rozłamw ich grupie,
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bo cześ̨ć starszych, gdy zobaczyła co sie ̨ dzieje, zaczeł̨a sie ̨ dystansować od
reszty… „wiecie, to nie my, to oni, no przecież mnie znacie …” Okazało sie ̨
w tym momencie, że nie ma u nich jedności, że nie ma jeden za wszystkich,
tylko w obliczu dostania po mordzie każdy zaczyna myśleć tylko i wyłac̨znie
o sobie.

I nagle z osób, które siały strach na mieście oni przeistoczyli sie ̨ w osoby,
które zaczeł̨y sie ̨ bać. Oczywiście taka jednorazowa akcja nie spowodowała,
że nagle zniknel̨i. Dalej zdarzały sie ̨pobicia czy jakieś problemy z ich strony,
ale wtedy już musieli zdawać sobie sprawe,̨ że każda ich akcja spotka sie ̨ z
reakcja,̨ że nie zostana ̨bezkarni. Dalsza cześ̨ć działań, już po akcji na „Barce”
wiaz̨ała sie ̨ z tym, że udało sie ̨ nam zlokalizować, gdzie cześ̨ć z nich mieszka.
I zaczeł̨y sie ̨ odwiedziny w domu.

Kilka osób odwiedzało delikwenta w jegomieszkaniu i informowało, że jak
by co to nastep̨na wizyta nie bed̨zie już oparta o rozmowe.̨ Do tego przyozda-
biano jego okolice ̨wlepkami czy napisami co niszczyło jego poczucie bezpie-
czeństwa. Ten pomysł, choć na poczat̨ku wydawał sie ̨ bardzo kontrowersyj-
ny, to okazał sie ̨ mega skuteczny, bo wielu z nich po takich odwiedzinach
w mieszkaniu bardzo sie ̨ wyciszyło. Zdali sobie sprawe,̨ że stracili anonimo-
wość. Te wszystkie działania spowodowały, że w Bydgoszczy przestali być
problemem, a przynajmniej nie tak dużym jak w innych miastach.
161BDG: Po rozwiaz̨aniu problemu nazi-skinów w Bydgoszczy GAN

działał nadal, a idea zaczeł̨a rozchodzić sie ̨ na inne miasta w Polsce…
Model: No tak, aktywność dalej trwała, bo GAN stał sie ̨ pewnego rodzaju

forma ̨działania, pewnie jedna ̨z pierwszychw kraju. I poprzez listy i telefony
zaczel̨iśmy otrzymywać pytania i prośby od ludzi z innych miejscowości, ze
oni tego chca ̨ u siebie, bo też maja ̨ problem. Pewnie czes̨to naiwnie myślac̨,
że załoga z Bydgoszczy przyjedzie pociag̨iem, zrobi porzad̨ek na mieście i
już. Ale my dawaliśmy wtedy pomysł, jak moga ̨ spróbować poradzić sobie z
problemem lokalnie, co moga ̨ zrobić, jak sie ̨ zorganizować. Dawaliśmy logo-
typ GAN, pomagaliśmy w ogarniec̨iu ulotek, wlepek i mówiliśmy działajcie.
To było typowo w stylu DIY.

Docelowo powstało tych GAN’ów pewnie kilkanaście w Polsce, ale oprócz
nazwy i jasnego celu nie były one ze soba ̨ powiaz̨ane. To były samoorgani-
zujac̨e sie ̨ grupy na danym terenie wokół właśnie wspólnej nazwy, idei i ak-
tywności. Na poczat̨ku był to GAN, ale później ludzie zaczel̨i nadawać swoje
nazwy i logotypy. Najważniejsze było to, że ekipy zdały sobie sprawe,̨ żemoż-
na sobie z tym problemem lokalnie poradzić i najcześ̨ciej udawało sie ̨ tych
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