
Nigdy się nie poddawaj! 
  

Poniższy artykuł Gerharda Laucka ukazał się w ostatnim numerze NS 

KAMPFRUF (#115 marzec-kwiecień 1995) opublikowanym na krótko przed 

jego drugim politycznym uwięzieniem (1995-1999). 

  

   W okresie ponad dwudziestu lat 

nieprzerwanej działalności poli-

tycznej doświadczyłem wielu suk-

cesów i wielu niepowodzeń.  Łat-

wo jest świętować zwycięstwa.  

Trudniej, ale o wiele ważniejsze 

jest, aby kontynuować pomimo 

niepowodzeń. 

   Oto kilka myśli, które pomagają 

mi przetrwać złe chwile.  Pragnę 

podzielić się nimi z Wami, moi 

drodzy towarzysze, w nadziei, że 

pewnego dnia mogą pomóc równ-

ież Wam. 

   Po pierwsze: Jeśli idea 

narodowego socjalizmu może 

przetrwać militarną klęskę w II 

wojnie światowej, zniszczenie III 

Rzeszy i śmierć naszego 

ukochanego Wodza Adolfa Hit-

lera, to z pewnością może przet-
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rwać także każde inne niepowodzenie - nawet utratę ważnego bojownika, 

przywódcy czy nawet całej grupy bojowników.  Tak długo, jak żyje choćby 

JEDEN narodowy socjalista, walka trwa! 

   Po drugie: Tak długo jak pozostaje jeden Biały Mężczyzna i jedna Biała 

Kobieta, walka o przetrwanie Białej Rasy trwa.  Nawet jeśli Biała rasa jest 

mniejszością na tej planecie, wciąż istnieją setki milionów Białych Ludzi. 

   Po trzecie: Wielkie, niesamowite zmiany światowo-historyczne są zawsze 

możliwe.  Nikt nie zna przyszłości. Sama historia Niemiec dostarcza wielu takich 

przykładów: 

   W dumnej i potężnej Rzeszy Niemieckiej z 1910 roku, kto by sobie wyobraził 

upokorzenie z 1919 roku?  W chaosie lat dwudziestych odrodzenie w latach 

trzydziestych?  Po zwycięstwach 1940 roku katastrofę 1945 roku?  Po 1945 roku 

cud gospodarczy lat 50-tych i 60-tych?  W 1985 roku nadchodzący upadek muru 

berlińskiego, komunistycznej "DDR", a nawet Związku Radzieckiego?  (Nigdy 

nie spodziewałem się zobaczyć tych rzeczy za mojego życia, a Ty?). 

   Po czwarte: Historię zawsze tworzą mniejszości: mniejszości, które walczą! 

   Adolf Hitler zaczynał od siedmiu ludzi.... Rewolucję amerykańską przeciwko 

globalnemu Imperium Brytyjskiemu poparło tylko 10% amerykańskiego społec-

zeństwa - porównywalna liczba sympatyzowała z Brytyjczykami, a większość nie 

zrobiła nic i tylko się przyglądała...Małe Prusy z populacją ledwie 4,5 miliona 

powstrzymały koalicję wroga z populacją 200 milionów (!) podczas wojny sied-

mioletniej (1756-1763). 

   Po piąte: Nie ma znaczenia, ile dana osoba uważa, że zrobiła dla ruchu.  Inny to-

warzysz, wielu innych towarzyszy, zrobiło dużo, dużo więcej!  Nikt nie powinien 

sobie mówić:  "Zrobiłem więcej niż inni!"  (Nawet jeśli to prawda) Zamiast tego 

musi zawsze starać się zrobić jeszcze więcej.  Nie narzekać na braki innych ko-

legów, zamiast tego spojrzeć w lustro i zapytać siebie: "Co zrobiłem do tej pory?  

Co mogę zrobić dzisiaj?"  

   Niemiecki patriota Fichte powiedział kiedyś, że każdy człowiek powinien 

postępować tak, jakby losy jego narodu zależały wyłącznie od jego działań. 

   Po szóste: Każda odrobina pomaga.  Nikt nie wie, która słomka złamie 

kręgosłup wielbłąda... która naklejka lub gazeta zwerbuje nowego aktywistę... 

który czyn odwróci losy bitwy.  

   Jeśli całe życie aktywizmu politycznego może przyczynić się do przetrwania 

Białej Rasy w takim stopniu, w jakim jedno ziarenko piasku przyczynia się do 

powstania całej plaży lub jedna kropla wody przyczynia się do powstania 

ogromnego oceanu, to wciąż warto.  I jest to moralna konieczność. 

   Po siódme: Prawdziwy narodowy socjalista jest wojownikiem.  Nie walczy tylko 

dlatego, że jest to jego obowiązek, ale dlatego, że nie mógłby żyć z samym sobą, 



gdyby się poddał.  

   Życie to walka.  W grobie będziemy mieli dość czasu na spokój.  Stara Gwardia 

Napoleona powiedziała: "Gwardia może umrzeć, ale nie może się poddać!". 

   Po ósme: Nasi męczennicy są naszym obowiązkiem.  

   Ja sam czuję święty i OSOBISTY obowiązek wobec każdego towarzysza, który 

walczył, pracował, cierpiał, krwawił, a nawet umarł za ideę narodowego 

socjalizmu.  I nie mam na myśli tego tylko w jakimś abstrakcyjnym, 

filozoficznym sensie zrozumiałym tylko dla umysłu, ale raczej w bardzo 

duchowym sensie głęboko w sercu.  

   Myślę na przykład o naszym towarzyszu Gottfriedzie Küssel, więzionym w 

Austrii przez jedenaście lat tylko za działalność polityczną bez użycia przemocy.  

Wyobraźmy sobie, że po wyjściu z więzienia zapytał mnie, co robię dla ruchu, a ja 

musiałem odpowiedzieć: "Och, jakiś czas temu zmęczyliśmy się polityką, więc 

rozwiązaliśmy organizację.  Dziś prowadzę wygodne życie biznesmena i zbieram 

znaczki jako hobby". 

   Miałem zaszczyt i szczęście pracować z wieloma prawdziwymi narodowymi 

socjalistami - nie tylko zdrowymi młodymi mężczyznami, ale także kobietami, 

młodzieżą, a nawet starcami - których niestrudzone wysiłki dla naszej sprawy 

sprawiają, że można ich porównać z najbardziej odznaczonymi bohaterami 

wojennymi!  

   Zawsze, gdy czuję się zniechęcony, myślę o tych wielkich narodowych 

socjalistach.  Wtedy ogarnia mnie wstyd, że choć przez sekundę użalałem się nad 

sobą.  Daję sobie kopa w spodnie i mówię sobie: "Nie, nie mogę ich zawieść!  

Jeśli oni mogli wytrzymać i walczyć dalej, to ja też mogę!". 

   Dziewiąty: Przeciwności są po to, aby je pokonać, problemy są po to, aby je 

rozwiązać, wrogowie są po to, aby ich pokonać, Żydzi są po to, aby... 



Wypisy z mediów 
  

Pochwała od naszych przyjaciół dodaje nam otuchy.  Jednak uznanie ze 

strony naszych wrogów stanowi jeszcze bardziej przekonującą weryfikację 

naszej skuteczności.  Jest ono z pewnością tak samo szczere, ale mniej 

stronnicze na naszą korzyść.  A zatem tym bardziej przekonująca! 

  

   "Podziemna działalność NSDAP/AO na rzecz ponownego stworzenia 

faszystowskiego systemu w Niemczech i Europie Zachodniej czerpie swoją 

skuteczność w walce z zachodnioeuropejskimi państwowymi służbami 

bezpieczeństwa ze swojej ściśle konspiracyjnej pracy.  Jak sama nazwa mówi, 

młodzi narodowi socjaliści walczą o zniesienie zakazu NSDAP i o legalizację ich 

metodologii, ideologii i polityki, które są podburzające, anty-mniejszościowe i 

które promują nienawiść rasową. 

   "Dalsze ściśle tajne materiały o tej organizacji, która agituje na szerokim 

froncie poprzez swój system komórek, dają pewność, że w dużej mierze młodzi 

członkowie walczą z terrorystami, 

którzy są odpowiedzialni za palenie 

domów dla uchodźców, ataki na biura 

partii/organizacji lewicowych, 

obcokrajowców i inne nielegalne 

działania, takie jak włamania. 

   "Szkody wyrządzone przez 

NSDAP/AO są trudne do 

oszacowania.  O tym, że muszą być 

znaczne, świadczą stosunkowo 

wysokie wyroki więzienia wobec 

młodych działaczy, jeśli policja jest w 

stanie - co rzadko się zdarza - ich 

złapać, a także ogromna dystrybucja 

materiałów propagandowych i 

regaliów NS, która zalewa Europę 

Zachodnią i jest kierowana z USA. 

   "Długa lista działaczy NSDAP/

AO, którzy zginęli lub popełnili 

samobójstwo, jest najpewniejszym 

miernikiem tego, że ci bojownicy o 

sprawę narodowego socjalizmu są 



najbardziej zatwardziałymi i fanatycznymi wyznawcami Hitlera". - Die Reihen 

fest geschlossen autorstwa Georga Christiana (str. 249)   



 


