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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
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13 stycznia 2018 roku na terenie klasztoru NMP na Jasnej Górze ma odbyć
się koncert węgierskiego zespołu Hungarica jako impreza towarzysząca X
Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Członkowie tego zespołu czynnie
wspierają działalność neofaszystowskiej partii Jobbik oraz Gwardii
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Honorowy Przewodniczący

zdelegalizowana przez węgierski sąd za działalność naruszająca prawa

JERZY JEDLICKI
Przewodnicząca

PAULA SAWICKA
Członkowie

MONIKA ADAMCZYKGARBOWSKA
MICHAŁ BILEWICZ
HALINA BORTNOWSKA
HELENA DATNER
CEZARY GAWRYŚ
ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKAGRABIAS
JANUSZ GRZELAK
ELŻBIETA JANICKA
KRZYSZTOF KICIŃSKI
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI
HENRYK LIPSZYC
MIROSŁAWA MARODY
ANDRZEJ OSĘKA
KRYSTYNA STARCZEWSKA
ANTONI SUŁEK
ROBERT SZUCHTA

mniejszości, antysemityzm i negowanie Holokaustu. Zespół Hungarica
w swoich utworach głosi też konieczność odzyskania przez Węgry części
terytorium utraconych w rezultacie I wojny światowej na rzecz dzisiejszej
Słowacji, Rumunii, Chorwacji, a także Polski (polską część Spiszu
i Orawy).
Jako organizacja, która od lat stara się budować w Polsce społeczeństwo
tolerancyjne, wolne od wszelkich uprzedzeń i szanujące godność drugiego
człowieka,
z

zdecydowanie

jasnogórskiego

klasztoru

protestujemy

przeciwko

areny neonazistowskich,

czynieniu
rasistowskich

wystąpień, sprzecznych z polskim prawem (określonym m.in. w art. 256
oraz 257 kodeksu karnego) oraz etyką chrześcijańską.

BARBARA WEIGL
KRYSTYNA ZACHWATOWICZWAJDA

Wierzymy, że Ojciec jako gospodarz jasnogórskiego klasztoru nie pozwoli,
aby na jego terenie miało miejsce tego rodzaju wydarzenie zatruwające
serca i umysły słuchaczy. Św. Jan Paweł II mówił na forum Organizacji
Narodów Zjednoczonych: „Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy

niezdrową

formą

nacjonalizmu,

który

uczy

pogardy

dla

innych

narodów

i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju. Prawdziwy patriotyzm
nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie
dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora,
i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą
prawdziwego patriotyzmu”.
Pragniemy przypomnieć, że wcześniejsze koncerty zespołu Hungarica w Polsce zostały
odwołane między innym przez władze Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Włodarze tych uczelni podkreślali, że podjęli takie decyzje,
biorąc pod uwagę treści głoszone w utworach zespołu Hungarica, a także z uwagi na możliwy
odbiór społeczny takiego koncertu.
Wyrażamy nadzieję, że Ojciec nie dopuści do tego, aby zespół Hungarica wystąpił na terenie
klasztoru NMP na Jasnej Górze.
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