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Pokolenia" 

Nasze czasopisma 
  
 

PIERWSZE POKOLENIE  
  

Urodzony w latach 70. 

  

Niemieckojęzyczny NS KAMPFRUF rozpoczął działalność w 1973 r. w formacie 

biuletynu.  Jesienią tego samego roku rozszerzono go do formatu tabloidu. 

  

Anglojęzyczny NS REPORT zaczął ukazywać się w 1975 r. w formie biuletynu.  
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W 1977 r. rozszerzył się do formatu tabloidu.  Zmieniono nazwę na THE NEW 

ORDER. 

  

Obie publikacje ukazywały się regularnie - czasem dwumiesięcznik, czasem 

kwartalnik - przez ponad trzy dekady.  

  

Na przełomie wieków zostały one jednak zredukowane do formatu biuletynu. 

  

Co więcej, Wielka Recesja zmusiła ich do "hibernacji" w latach 2010-2015.  

Wiosną 2015 r. wyszły z hibernacji.  I od tego czasu pojawiają się co miesiąc.  

  

  

DRUGIE POKOLENIE 
  

Urodzony w latach 90. 

  

Osiem kolejnych gazet tabloidowych.  Ukazują się mniej więcej trzy razy w roku. 

  

W 1990 r. szwedzki stał się trzecią edycją językową. Język węgierski stał się 

czwartym w 1991 roku. Francuski, hiszpański, portugalski, włoski i niderlandzki 

narodziły się równocześnie w styczniu 1992 roku.  Duński stał się dziesiątym 

wydaniem w grudniu 1992 roku.  W 1993 r. NSDAP/AO częściowo sfinansowała 

rosyjski tabloid wydawany w Rosji.  

  

  

TRZECIE POKOLENIE 
  

Urodził się w pierwszej dekadzie tego wieku.  

  

W większości są to po prostu pomniejszone wersje istniejących dziesięciu tab-

loidów.  Plus kilka dodatkowych języków. Format biuletynów.  Tylko biuletyny 

niemieckie i angielskie były nadal wydawane regularnie.  Pozostałe ukazywały się 

z przerwami. 

  

  

CZWARTE POKOLENIE 
  

Urodził się w drugiej dekadzie tego stulecia. 
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Wydania niemiecko-, angielsko- i hiszpańskojęzyczne wyszły z hibernacji w 2015 

r.  Od tego czasu ukazują się regularnie co miesiąc.  Kilkanaście innych wydań 

językowych ukazywało się z przerwami. 

 

 

PIĄTE  
  

Urodzony w maju 2022 r. 

  

Najnowszym członkiem naszej "rodziny czasopism" jest wielojęzyczny biuletyn 

WEEKLY publikowany online w 23 językach.   

  

Miesięczniki "starszego rodzeństwa" nadal ukazują się co miesiąc.  Zwiększa się 

też liczba wydań językowych. 

  

Nasza ekspansja wydawnicza i ekspansja internetowa rozpoczęły się jed-

nocześnie w maju 2022 r. w ramach Ofensywy letniej.  

  

Nasz zespół ds. badań i rozwoju pracował dosłownie po 16 godzin dziennie przez 

ponad miesiąc, aby stworzyć systemy zdolne do tak ogromnej rozbudowy. 

  

  

MOŻESZ POMÓC! 

 

Już 15 minut dziennie daje w sumie 90 godzin rocznie. 

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 

nsdapao.org@pm.me 
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Pięć pierwszych stron internetowych "Lifeboat" zostało uruchomionych w ciągu 

dziewiętnastu dni między 24 maja a 11 czerwca 2022 r.  Strony te mają funkcjonalne 

domeny u co najmniej czterech rejestratorów w co najmniej czterech różnych krajach: 

USA, Islandii, Japonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  [Uwaga: W praktyce 

zwykle istnieje jedna lub więcej dodatkowych domen zarejestrowanych, ale jeszcze nieak-

tywnych, w jednym lub więcej dodatkowych krajach]. 
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Siła przez śmiech: 

Wprowadzenie 
  

Baron 
  

Wszyscy słyszeli dzikie plotki o "tajnych bazach". 

  

W Ameryce Południowej.  

  

Na biegunie południowym. 

  

Po ciemnej stronie księżyca. 

  

I, oczywiście, w Nebrasce! 

  

Co jest faktem? Co jest fikcją? 
  

Mogę pomóc! Ale znasz to stare powiedzenie: 

  

Mógłbym ci powiedzieć. 
Ale wtedy musiałbym cię zabić. 

  

Stawia mnie to przed dylematem. W końcu nasza firma ma ścisłą politykę, aby 

pozostać legalną. A zabójstwo nie jest legalne w stanie Nebraska. (Poza tym wy 

nie jesteście poganiaczami bydła!). 

  

Nie mogę więc zdradzić zbyt wiele. Ale mogę ujawnić trochę. 

  

Po pierwsze, pozwólcie, że udowodnię swoją uczciwość, przyznając, że kilka z 

tych plotek jest rzeczywiście prawdziwych (poza tym zaprzeczanie temu, co 

oczywiste, byłoby głupie i przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego). 

  

Mamy za dużo pracowników i za dużo płacimy. 

(I podobno nadmiernie seksowny). 
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Prywatne odrzutowce, biura w drapaczach chmur i piękne sekretarki są rzec-

zywiście miłe. 

  

Niektórym z nas zdarza się jednak pracować przez długie godziny.  

  

I jest jeszcze jedna rzecz. 

  

Niektórzy z naszych współpracowników są dziwni. 
  

Zwłaszcza kadra kierownicza wyższego szczebla! (Oraz pracownicy Działu Ba-

dań i Rozwoju). 

  

Naturalnie, czasami powoduje to tarcia.  

  

Niemniej jednak 

NASZE MORALE SĄ BARDZO DOBRE! 

  

Śmiejemy się z samych siebie. I z naszych kolegów.  

  

"Żarty" to 

ważna część 

nasza "kultura korporacyjna". 
  

Nasz Dział Kadr zorganizował dwie drużyny. Drużyny te rywalizują ze sobą. 

Celem jest sprawdzenie, która drużyna potrafi najbardziej dokuczyć drugiej 

drużynie. 

  

SIŁA PRZEZ ŚMIECH 

to nasza wersja 

SIŁA DZIĘKI RADOŚCI! 
  

Zawodnicy mają teraz DRUGI cel:  

  

ZABAW SIĘ! 
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