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Stowarzyszenie Romów w Polsce wyraża oburzenie 
 z powodu rasistowskich incydentów, do jakich doszło 

w Żywcu oraz mało stanowczej postawy żywieckiej policji. 
Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy w sytuacji zagrożenia 
Romów policja wykazuje się dziwną opieszałością, mimo że 
Romowie są obywatelami Polski i Konstytucja RP gwarantu-
je również im prawo do bezpieczeństwa. Oczekujemy więc 
zdecydowanej postawy organów ścigania wobec tych, któ-
rzy szerzą nienawiść i nawołują do waśni na tle narodowo-
ściowym. Jednocześnie zwracamy się z apelem do władz 
miasta i powiatu oraz lokalnego Kościoła o potępienie rasi-
stowskich praktyk i wdrożenie systemowych działań, które 
będą zapobiegać w przyszłości podobnym sytuacjom.

Z informacji,  jakie udało się zebrać SRwP, wynika, 
że 27.09.2007 na ulicy Dworcowej nieznani sprawcy roz-
kleili w witrynach sklepowych i innych widocznych miej-
scach ulotki o następującej treści: „Polska dla Polaków 
– Cyganom śmierć”.

W nocy z 27.09.2007 na 28.09.2007 agresywna gru-
pa licząca 5 do 7 osób dobijała się do drzwi budynku przy 
ul. Dworcowej 1, w którym mieszkają Romowie. Po nieuda-
nej próbie wyłamania drzwi napastnicy starali się sforsować 
drzwi od podwórka kamienicy. Zamieszkująca tam rodzina 
Romów zaalarmowała miejscową policję, która jednak od-
mówiła interwencji tłumacząc się brakiem funkcjonariuszy. 

Po kilkunastu minutach przed budynek przy Dwor-
cowej 1 zajechał jednak radiowóz na sygnale. Jak się póź-
niej okazało, byli to policjanci z Bielska-Białej. Sprawcy  
podobno zostali zatrzymani i po niedługim czasie zwol-
nieni.

Następnego dnia mieszkańcy kamienicy zauważy-
li swastykę oraz napis „Polska dla Polaków – Cyganom 
śmierć”. Podobne napisy pojawiły się też w innych miej-
scach przy tej ulicy. Również budynek przy ulicy Kościuszki 
„ozdobiono” swastykami i napisami m.in. „White power”.

Napisy te do dzisiaj nie zostały zamalowane. Doku-
mentacja fotograficzna sporządzona przez SRwP pochodzi 
z dnia 03.10.2007.

Stowarzyszenie złoży w tej sprawie doniesienie do 
Prokuratury Rejonowej w Żywcu, bowiem zdaniem SRwP 
czyn, jakiego dopuścili się sprawcy, musi być zakwalifi-
kowany jako „nawoływanie do waśni na tle narodowo-
ściowym”.

Warto podkreślić, że to nie pierwszy rasistowski incy-
dent, do jakiego doszło w Żywcu.

Chcemy wierzyć, że lokalne władze oraz podległe im 
służby, a także księża zrobią wszystko, by wyeliminować 
rasistowskie postawy i stworzyć mieszkającym w Żywcu 
Romom warunki do normalnego, spokojnego życia.
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Inicjatywa „Stop Wojnie” z oburzeniem i niesmakiem,
 ale nie z zaskoczeniem, przyjęła spot wyborczy Ligi

Polskich Rodzin dotyczący wojny w Iraku. ISW, od
swojego powstania w 2002 r., przyjęła założenie, że
otwarta jest na wszystkie jednostki i organizacje sprze-
ciwiające się krwawym wojnom i okupacjom prowa-
dzonym pod płaszczykiem „wojny z terrorem” – jed-
nak z wyjątkiem skrajnej, nacjonalistycznej prawicy. 
Naszym zdaniem, promowany przez nią, mniej lub 
bardziej otwarcie, rasizm jest ideologią nienawiści, 
która nie tylko jest przeszkodą w budowaniu ruchu an-
tywojennego, ale stoi w sprzeczności z jego podstawo-
wymi zasadami. Rzekomo „antywojenny” spot wybor-
czy LPR potwierdza słuszność podjętej przez nas decy-
zji. Pokazywanie, w kontekście wojny w Iraku, Lecha 
Kaczyńskiego w jarmułce ma wyraźnie antysemickie 
konotacje. u

Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce
w związku z rasistowskimi incydentami,
do jakich doszło w Żywcu  w dniach 27-28.09.2007

Oświadczenie Inicjatywy
„Stop Wojnie”

W  trosce o resztki dobrego imienia firmy oraz z sza-
 cunku do pracowników i klientów Poczty Polskiej 

wyrażamy oburzenie z faktu, iż za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej rozprowadza się materiały, wydawnictwa o tre-
ściach jawnie rasistowskich, antysemickich i odwołujących 
się do nacjonalistycznej ideologii. Niedopuszczalnym jest 
fakt sprzedaży w placówkach Poczty Polskiej czasopisma 
takiego, jak „Tajemnice Świata – Dziwny Jest Ten Świat”, 
w którego treści czytelnik bez trudu i specjalnego zagłębia-
nia się znajdzie zmasowane ataki na poszczególne osoby 
i mniejszości narodowe w Polsce. Redaktorem naczelnym 
tego chamskiego pisma jest Leszek Bubel, lider skrajnie na-
cjonalistycznej Polskiej Partii Narodowej, która szerzy nie-
nawiść rasową, narodową, religijną i kult nadczłowieka.

Wszystko to, niestety, odbywa się za pośrednic-
twem przedsiębiorstwa świadczącego swoje usługi spo-
łeczeństwu. Świadczącemu usługi wszystkim mieszkań-
com naszego kraju oraz wszystkim osobom tymczaso-
wo przebywającym w Polsce. Jako pracownicy Pocz-
ty Polskiej występujący w imieniu własnym oraz kole-
gów i koleżanek stanowczo domagamy się wstrzymania 
sprzedaży owego periodyku. Żądamy, aby Poczta Pol-
ska, chociaż w tym przypadku, umyła natychmiast swo-
je coraz brudniejsze łapy (odnośnik do traktowania pra-
cowników i klientów firmy), zanim kolejny raz przywita 
się z zwykłymi ludźmi.

OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA
Komisja Zakładowa Poczta Polska

Pocztowcy przeciwko nienawiści
szerzonej za pośrednictwem Poczty Polskiej


