
1.Pár slov o tebe?  
 
Momentálne pracujem na mnohých nápadoch a nahrávkach, čo mi zaberá mnoho času. 
Robíme iba veľké koncerty, takže máme pár mesiacov na nahrávanie, ako sa kapela dostala 
von z Nemeckého väzenia, je čo doháňať.  
 
2.Tvoj vzťah k hnutiu Skinheads?  
 
Myslím si ,že Skinheadské hnutie je na tom veľmi dobre po dlhom čase, po celom Bielom 
svete Skinheadi a Biela mládež bojujú za svoju Rasu, Národný Socializmus je v pohybe a 
rozrastá sa.  
 
3.Aké kapely počúvaš najčastejšie?  
 
Počúvam mnoho kapiel, politické a apolitické rockové kapely. Nehovorím žiadnym iným 
jazykom ,takže sú to väčšinou Anglické skupiny ako No Remorse, Manowar, Motörhead, 
Squadron a Battle Zone.  
 
4.Na nahrávke "Blood and Honour" sa nachádza pieseň "Poland". Čo ťa viedlo k napísaniu 
tejto piesne?  
 
Pieseň "Poland" sme vytvorili z toho dôvodu aby sme oboznámili ľudí s neľudskými 
praktikami komunistov páchanými na Poľskom obyvateľstve a aby sme dali vedieť ľuďom z 
Poľska ,že niekto ich boj proti komunizmu podporuje a nech ten boj vydržia kým červená 
beštia nebude porazená.  
 
5.Pár slov o novej nahrávke Skrewdriveru?  
 
Skrewdriver má mnoho noviniek ,ktoré práve vyšli ,najnovší je album "Freedom, What 
Freedom", je to zväčša o slobode prejavu v Anglicku/Európe a o tom ako ju mi nikdy 
nedostaneme.  
 
6.Tvoje pohľady na zmeny vo Východnej Európe?  
 
Východná Európa sa veľmi rýchlo mení, ale možno je to až priveľmi rýchlo nakoľko ľudia 
nie sú na zmeny zvyknutí. Myslím si ,že Nacionalistické hnutie na východe silnie ,ale takisto 
aj antifašistické skupiny a židia. Takže si musíme dať pozor na dvojhlavého draka: 
komunizmus a kapitalizmus. Kapitalizmus je rovnako zlý ako komunizmus, ja tvrdím jedno, 
je tam veľa ťažko bojujúcich Nacionalistov ,ktorí nie sú ochotní vzdať sa.  
 
7.Hráš v niekoľkých kapelách - ktorú máš najradšej?  
 
V niekoľkých kapelách hrám z toho dôvodu ,že píšem strašne veľa materiálu v rôznych 
štýloch. Hrám v "The Klansmen","White Diamond","Skrewdriver" a tiež v sólovej "Ian Stuart 
and Rough Justice", svojim spôsobom sú všetky politické. Najradšej mám účinkovanie v 
Skrewdriveri a myslím si, že aj stále budem.  
 
8.Čo si myslíš o Poľskej Skinheadskej scéne?  
 



Poľsko prešlo mnohým za tých veľmi málo rokov, my v Skrewdriveri máme pred Poľskými 
Skinheadmi rešpekt kvôli ich boju za svoju zem a prajeme im veľa šťastia.  
 
9.Plány do budúcnosti?  
 
Máme plány hrať čo najviac pre našich fanúšikov vo viacerých krajinách po celom Bielom 
svete a pokračovať v boji za Bielu Silu.  
 
10.Posledné slová?  
 
Ďakujem ti za čas ,ktorý si mi poskytol na prejav k Bielej Poľskej mládeži. Pokračuj v boji za 
svoje presvedčenie a nikdy neprestaň bojovať za náš sen.... WHITE POWER 


