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GRUDZIEŃ 2005
BIAŁYSTOK. 14 grudnia około godzinie 7.00, 
w pobliżu klubu „Stars” przy ulicy Białówny, 
bojówka miejscowych neofaszystów pobiła na 
śmierć 19-letniego Adriana R., jednego z przy-
wódców Pretorianów – grupy kibiców Jagiel-
lonii Białystok. Napastnicy skatowali go kija-
mi baseballowymi i zadali kilkadziesiąt ciosów 
nożem. Kiedy R. stracił przytomność po ciosie 
pałką w głowę, otrzymał trzy śmiertelne ciosy 
nożem w serce. Napad był wynikiem konfliktu 
między grupami kibiców Jagiellonii – nazi-ski-
ni do niedawna byli jednym ze stałych elemen-
tów kibicowskiego pejzażu Białegostoku. Jedną 
z osi ich konfliktu z Pretorianami o przywódz-
two na stadionie Jagielloni była ideologiczna 
przyjaźń z neonazistami z Lechii Gdańsk, do 
którego to klubu wrogo nastawiona jest resz-
ta fanów „Jagi”, oraz chęć propagowania na 
jej meczach rasizmu – przeciwnikami czego 
byli Pretorianie. Eskalacja konfliktu przebie-
gała bardzo szybko. W listopadzie 2005 roku 
ponad 800 kibiców Jagiellonii pojechało pocią-
giem na mecz z Widzewem Łódź, w jednym 
z wagonów doszło do bójek między Pretoria-
nami a skinami – w ruch poszły siekiery. Kilka 

dni później do pubu „Jaga” nazi-skini wrzuci-
li siekierę z kartką z pogróżkami wobec Stowa-
rzyszenia Sympatyków Jagiellonii, a 12 grud-
nia w okolicach osiedla Wysoki Stoczek ski-
ni pobili kilku Pretorianów. Ranni mieli urazy 
głowy i nóg oraz rany cięte po nożach. W re-
wanżu dwie godziny później Pretorianie pobi-
li Macieja J., ps. „Śledź”, jedną z ważniejszych 
osób w środowisku neofaszystów. Zemstą za 
to pobicie było zabójstwo Adriana R. Poli-
cja zatrzymała jego 
sprawców: Radosła-
wa Karpowicza, Ad-
riana Grygorczuka
i Adriana Jaśkiewi-
cza. Prokuratura wy-
dała też europejski 
nakaz aresztowania
czwartego z mor-
derców, Jarosława
Ostrówki, który 
zbiegł do Anglii lub 
Irlandii. Policja za-
trzymała również kil-
kudziesięciu innych 
nazi-skinów. U jed-

nego z ich przywódców mundurowi znaleźli 
kilka siekier i różnych pałek. 10 listopada 2006 
Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał Adriana 
Grygorczuka na 15 lat, Radosława Karpowicza 
na 12 i pół roku, a Adriana Jaśkiewicza na 11 
lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejo-
nowa przedstawiła zarzuty również dwóm in-
nym neofaszystom Wojciechowi T. i Arturowi 
S. – za namawianie do pobicia.

LUTY 2006
ZIELONA GÓRA. 24 lutego miejscowa Pro-
kuratura Rejonowa rozpoczęcie czynności 
sprawdzających wobec „kibiców” żużlowych 
klubu Falubaz Zielona Góra, którzy zniewa-
żyli Marszałka Województwa Lubuskiego An-
drzeja Bocheńskiego. Cała sprawa to efekt 
styczniowych protestów, po tym jak Komitet 
Sterujący przy Lubuskim Urzędzie Marszał-
kowskim przesunął inwestycję na zielonogór-
skim stadionie żużlowym z pierwszej pozycji 
na trzecią. Oznaczało to, że zabraknie unij-
nych pieniędzy na przebudowę stadionu żuż-
lowego. Wyżej w kolejce po dotacje z Unii 
znalazł się m.in. projekt rozbudowy bibliote-
ki w Gorzowie. W reakcji na tę decyzję „kibi-
ce” zorganizowali przy ul. Podgórnej w Zielo-
nej Górze pikietę przed Urzędem Marszałkow-
skim, połączoną z „happeningiem”, podczas 
którego wręczali marszałkowi ponad 50 ksią-
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żek dla biblioteki w Gorzowie. Niestety, w nie-
których książkach roi się od wulgarnych anty-
semickich wyzwisk i porównań, np.: „Bochen 
Żydzie je...ny” itp. swastyk i pozdrowień hi-
tlerowskich. 27 marca 2006 prokuratura uzna-
ła, że nazywanie marszałka „Żydem je...nym” 
nie jest znieważaniem urzędnika publicznego, 
a jedynie pomówieniem, i nie wszczęła postę-
powania z powodu „nie wyczerpania znamion 
czynu przestępczego”.

MARZEC 2006
OSTROWIEC ŚW. W pierwszych dniach mar-
ca do redakcji „Gazety Ostrowieckiej”, i in-
nych lokalnych mediów i „czynników” spo-
łecznych, wpłynął „List otwarty sympatyków 
KSZO Ostrowiec do zarządu klubu piłkarskie-
go KSZO, władz PZPN, Przedstawicielstwa 
Orange Ekstraklasa oraz mediów ogólnopol-
skich i lokalnych”, podpisany przez Stowarzy-
szenie „Polska Piłka Nożna”. List ten był pod-
szytym rasizmem i ksenofobią protestem prze-
ciwko grze w ostrowieckim klubie kameruń-
skiego futbolisty Abdela Salami. To samo sto-
warzyszenie sygnowało też rasistowski protest 
przeciwko podpisaniu przez IV-ligowy klub 
piłkarski Stal Mielec kontraktu z dwoma czar-
noskórymi zawodnikami: Jeanem Black Ngody 
oraz Mosesem Esingila Molongo z Kamerunu. 
Władze klubu KSZO oraz prawdziwi jego ki-
bice zareagowali na list oburzeniem, a Salami 
został w Ostrowcu przyjęty entuzjastycznie.
KRAKÓW. 12 marca w trakcie meczu derbo-
wego na szczycie pierwszej ligi piłki nożnej 
Cracovia Kraków – Wisła Kraków, rozgrywa-
nego w bardzo napiętej i nerwowej atmosfe-
rze, doszło do rasistowskich zachowań części 
kibiców drużyny gospodarzy wymierzonych 
w ciemnoskórego gracza Wisły Jeana Pauli-
stę z Brazylii. Rasiści wydawali przy każdym 
jego dojściu do piłki dźwięki naśladujące głosy 
małp. Drużyna Wisły była także w trakcie spo-
tkania obrzucona butelkami, monetami i bry-
łami lodu oraz opluta. Po meczu doszło na uli-
cach miasta do licznych burd i bójek między 
„fanami” obu klubów. W jednej z nich zabi-
ty został kibic Wisły, który został dźgnięty no-
żem w plecy.
SZCZECIN. 24 marca podczas meczu pierw-
szej ligi piłki nożnej Pogoń Szczecin – Wisła 
Kraków piłkarz drużyny gości Tomasz Kłos, 
wielokrotny reprezentant Polski, obrzucił ra-
sistowskimi wyzwiskami („Wy wszyscy jeste-
ście czarnymi małpami”) napastnika Pogoni, 
ciemnoskórego Brazylijczyka, Ediego. Po me-
czu Kłos powiedział, że takich słów nie użył. 
W załączniku do protokołu zajście opisał kie-
rownik Pogoni Szczecin Ryszard Mizak. 

KWIECIEŃ 2006
OPOLE. 1 kwietnia odbył się mecz na szczy-
cie trzeciej grupy (Lubuskie, Dolny Śląsk, 
Opolskie, Górny Śląsk) III ligi piłki nożnej po-
między Odrą Opole i Rakowem Częstochowa, 
klubami posiadającymi jednych z bardziej ska-
żonych rasizmem „kibiców” w kraju. Doszło 
na nim do prawdziwej erupcji rasistowskich 
manifestacji. Miejscowi nazi-kibice wywiesi-
li na płocie flagę z napisem: „KKK Mississippi 
Odra Opole” – KKK to skrót, pod którym kry-
je się nazwa skrajnie rasistowskiej organizacji 
Ku Klux Klan – z symbolem flagi rasistowskie-
go Południa w Wojnie Secesyjnej w XIX wie-
ku w USA, a także rysunkiem postaci „rycerza” 
Ku Klux Klanu. Natomiast sami siebie przeszli 
neofaszystowscy „fani” Rakowa, którzy wy-
eksponowali aż sześć rasistowskich transpa-
rentów: flagę z napisem „White Patriots (bia-

li patrioci) Częstochowa”; na fladze widocz-
na była charakterystyczna trupia czaszka, tak 
zwany Toten Kopf, identyczna jakiej używało 
SS, a współcześnie neohitlerowscy terroryści
z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry „1” 
i „8” to w neofaszystowskiej symbolice „za-
szyfrowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej
i ósmej pozycji jaką litery „a” i „h” zajmują 
w alfabecie); flagę amerykańskich południow-
ców (symbol międzynarodowego ruchu rasi-
stowskiego), dwie flagi z znakami krzyża cel-
tyckiego, rasistowskiego symbolu białej siły. 
Kolejnym rasistowskim akcentem była flaga
z hasłem: „Fanatycy. Nasze serca i pięści biją 
dla Rakowa” oraz rysunkiem charakterystycz-
nie stylizowanej zaciśniętej pięści, będącej ko-
lejnym z rasistowskich symboli białej siły (whi-
te power), stosowanej w szczególności przez 
ruch nazi-skinów. Szóstym, tym razem już
o jednoznacznie neonazistowskim charakte-
rze, był biało-czerwony transparent ze styli-
zowaną swastyką, tak zwanym „wilczym ha-
kiem”, nazistowskim symbolem używanym 
pierwotnie przez pancerne dywizje SS i post-
hitlerowską organizację terrorystyczną We-
rwolf. Obserwator spotkania z ramienia PZPN 
zażądał, pod groźbą przerwania meczu, usu-
nięcia szowinistycznych bannerów, co uczy-
niły służby porządkowe oraz sami „kibice” Ra-
kowa – pod presją policji. Część ze zdjętych 
flag została po kilku minutach wyeksponowa-
na pośród tłumu szalikowców na stadionowej 
trybunie – tym razem już bez konsekwencji.
WARKA. 1 kwietnia w czasie meczu grupy 
mazowieckiej IV ligi piłki nożnej KS Warka 
– Polonia II Warszawa grupa nazi-szalikow-
ców klubu gospodarzy wywiesiła na boisko-
wym ogrodzeniu flagę z symbolem hitlerow-
skiej „gapy” trzymającej w szponach wieniec 
laurowy, w który w miejscu swastyki wpisa-
ny był krzyż celtycki, rasistowski symbol bia-
łej siły. Ta sama flaga pojawiała się również na 
innych meczach z udziałem wareckich neofa-
szystów.

WROCŁAW. 1 kwietnia podczas meczu dru-
giej ligi piłki nożnej Śląsk Wrocław – Widzew 
Łódź rasistowscy pseudokibice miejscowe-
go klubu obrażali piłkarza Widzewa, Nigeryj-
czyka, Kelechiego Icheanacho. Każdemu jego 
dojściu do piłki towarzyszyło buczenie i od-
głosy, jakie wydają małpy. Wydział dyscypli-
ny PZPN ukarał wrocławski klub rozegraniem 
trzech meczów na swoim stadionie bez udzia-
łu publiczności. Dodatkowo za rasistowskie 
zachowanie publiczności wobec piłkarza Wi-
dzewa na Śląsk nałożona została kara finan-
sowa w wysokości 10 tysięcy złotych, a klub 
zobowiązano do publicznych przeprosin za-
wodnika. 
LUBLIN. Pod koniec kwietnia na wielu uli-
cach miasta pojawiły się rasistowskie plaka-
ty wymierzone w nigeryjskiego futbolistę Ber-
narda Ocholeche, który miał rozpocząć grę
w miejscowym trzecioligowym klubie piłkar-
skim Motor Lublin. Na czarno-białych pla-
katach znajdowało się przekreślone zdjęcie 

Ocholeche oraz hasła: „Motor biała druży-
na” i „Nie chcemy murzyna”. Autorami plaka-
tów byli prawdopodobnie nazi-kibice Motoru, 
znani ze swoich skrajnie rasistowskich poglą-
dów od lat. Władze klubu zdecydowanie od-
cięły się od incydentu, a policja wszczęła do-
chodzenie. 

MAJ 2006
BYTÓW. 3 maja podczas meczu IV ligi pił-
ki nożnej pomiędzy Bytovią Bytów i Gryfem 
95 Słupsk grupa członków Narodowego Od-
rodzenia Polski, partii postrzeganej powszech-
nie jako neofaszystowską, urządziła akcję 
werbunkową, podczas której rozprowadzała 
wśród kibiców materiały o treściach szowini-
stycznych. Przez cały mecz na płocie okalają-
cym boisko wisiał nopowski transparent. 
ZIELONA GÓRA. 3 maja podczas meczu III 
ligi piłki nożnej pomiędzy Arką Nowa Sól i Le-
chią Zielona Góra grupa nazi-skinów, człon-
ków klubu kibica drużyny gości, skandowała 
pod adresem piłkarza własnego klubu – Ugo 
Enyinnaya z Nigerii – „Polska dla Polaków”, 
„Europa dla białych” i „Ugo dziki, wyp... do 
Afryki”. W ferworze gry do futbolistów nie do-
cierała treści tych haseł. Po zakończeniu spo-
tkania podbiegli do ogrodzonego sektora dla 
szalikowców podziękować za kibicowanie. 
I wówczas nigeryjski napastnik Lechii został 
opluty i ponownie znieważony. W reakcji wła-
dze Lechii rozwiązały kuriozalny klub kibica, 
a policja wszczęła postępowanie przeciwko 
jego byłym rasistowskim członkom. 

CZERWIEC 2006
BIAŁYSTOK. 3 czerwca pod stadionem klubu 
Hetman Białystok na ulicy Słonecznej, na któ-
rym rozgrywa swoje mecze drużyna Jagiello-
nii, czterdziestoosobowa bojówka miejsco-
wych neofaszystów zaatakowała festyn orga-
nizowany przez sympatyków klubu gospoda-
rzy przed meczem II ligi piłki nożnej pomię-
dzy Jagiellonią Białystok a Widzewem Łódź. 
W skutek ataku ciężko ranny został jeden sza-
likowiec Jagi, trafił do szpitala w stanie kry-
tycznym, a kilku innych odniosło rany po cio-
sach nożem. Po pierwszym zaskoczeniu ata-
kiem nazi-skinów zgromadzeni pod stadio-
nem pogonili ich mocno obijając. Część na-
pastników zmuszona była szukać schronie-
nia u policjantów. Był to kolejny akt konflik-
tu między neofaszystami a kibicami Jagiellonii, 
sednem którego było przywództwo na stadio-
nie oraz stosunek do propagowania na nim ra-
sizmu. Proces sprawców napaści miał rozpo-
cząć się przed Sądem Rejonowym w Białym-
stoku 28 grudnia 2006, ale został odroczo-
ny z powodu nieobecności jednego z obroń-
ców. Wcześniej sąd wyłączył z tego postępo-
wania sprawę najpierw sześciu, a potem jesz-
cze dwóch oskarżonych, którzy złożyli wnio-
ski o dobrowolne poddanie się karze więzienia 
w zawieszeniu, grzywny i zakazu stadionowe-
go. Na wnioski trzech kolejnych prokurator 
się jednak nie zgodził, bo grozi im surowsza 
kara, nie w zawieszeniu. Jeden z nich oskar-
żony jest o użycie noża w czasie bójki. Osta-
tecznie oskarżonych zostało osiemnastu mło-
dych białostoczan. Sprawę dziewięciu nielet-
nich, którym także zarzucono udział w tej bój-
ce, kilka miesięcy wcześniej prokuratura skie-
rowała do sądu rodzinnego i nieletnich. Oskar-
żonym grozi do ośmiu lat więzienia. Ze wzglę-
du na ważny interes społeczny, po postawie-
niu zarzutów, w czasie śledztwa prokuratura 
ujawniła dane i wizerunki większości pełnolet-
nich aresztowanych osób w tej sprawie. Część 
uczestniczących w bójce zatrzymano na miej-
scu zdarzenia, innych – po pościgu z użyciem 
policyjnego śmigłowca, kolejnych zatrzymań 
dokonywano aż do września. Przy tych ostat-
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nich pomogły policji i prokuraturze nagrania 
telewizyjne z miejsca zajścia. Tuż po bójce 
policjanci zabezpieczyli siedem metalowych 
rurek, pięć noży i trzy siekiery. 
WROCŁAW. 3 czerwca dziennik „Trybuna” 
ujawnił, iż wrocławska Młodzież Wszechpol-
ska, liderem której był do niedawna Radosław 
Parda, były wiceminister sportu i poseł Ligi Pol-
skich Rodzin, współpracuje z Romanem Zieliń-
skim, znanym w regionie neonazistą, autorem 
książki „Jak pokochałem Adolfa Hitlera”. 31 
maja w trakcie meczu II ligi piłki nożnej pomię-
dzy Śląskiem Wrocław a Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki na trybunach rozdawana była ga-
zetka „Śląsk to my!”, redagowana przez Zie-
lińskiego. W piśmie obok rasistowskich treści 
typu: „Cygan Polakiem nie jest”, na ostatniej 
stronie znalazła się informacja, że „sponsorem 
tej gazetki jest Młodzież Wszechpolska”. Parda, 
który przez wiele lat był szalikowcem Śląska, na 
stadionie którego od lat prym wiodą nazi-skini, 
już jako wiceminister sportu krytykował Stowa-
rzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, bagatelizował sta-
dionowy rasizm i zaprzeczał pojawianiu się 
na meczach symboli rasistowskich: „Nie przy-
pominam ich sobie na polskich stadionach”, 
mimo, że kilkakrotnie jego klubowi groziły kary 
PZPN za rasistowskie treści na stadionie. 
KRAKÓW. 6 czerwca miejscowy dodatek „Ga-
zety Wyborczej” poinformował o kwietniowym 
numerze „Tarczy”, lokalnego pisma Młodzie-
ży Wszechpolskiej, w którym ukazał się artykuł 
na temat Marszu Tolerancji, pod tytułem „Czy ci 
mężczyźni penetrują swoje odbyty?”, w którym 
zamieszczone zostały zdjęcia, imiona i nazwiska 
młodych polityków Demokratów.pl, SLD, SdPL 
uczestniczących w Paradzie, a także wulgarne 
opisy ich rzekomych praktyk seksualnych: „Są 
to ludzie, którzy promują wzajemną masturba-
cję mężczyzn”. „Tarcza” rozdawana była na uli-
cach i podczas meczów Wisły Kraków, nazi-ki-
bice tego klubu byli główną siłą bojówkarską na 
organizowanych przez MW manifestacjach „an-
typaradowych”. W tekście znalazło się symp-
tomatyczne zdanie: „Miejmy nadzieję, że siła 
i pięść polskich kibiców zostanie wykorzysta-
na w dobrym celu (...) nie pozwólmy zamienić 
naszych barw klubowych na tęczowe!”. Pismo 
kolportowane było też w biurze ówczesnego wi-
cemarszałka Sejmu Marka Kotlinowskiego... Za 
publikację odpowiedzialny był między innymi 
Michał Sroka, członek zarządu MW, a zarazem 
redaktor „Tarczy”. Grzegorz Pietraszewski, jeden 
z obrażanych, działacz Demokratów – nazwany 
„zatwardziałym obrońcą gejów i wytrysków na 
skórę partnera”, zapowiedział skierowanie spra-
wy do sądu.

RUDA ŚL. 17 czerwca poli-
cja zatrzymała 32-letniego 
nazi-skina, bojówkarza Ru-
chu Chorzów, mieszkańca 
Rudy, podejrzanego o sze-
reg przestępstw, m.in. roz-
boje i włamanie do domu 
jednorodzinnego w Sos-
nowcu. Podczas przeszu-
kania w jego mieszkaniu 
policja znalazła flagę ze 
swastyką i książki o tre-
ściach faszystowskich. 

LIPIEC 2006
KOSTRZYN N. ODRĄ. 26 lipca, drugiego 
dnia trwania festiwalu „Przystanek Woodstock 
2006”, koordynator antyrasistowskich działań 
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na tej im-
prezie otrzymał telefony z groźbami pobawie-
nia życia. Anonimowy rozmówca oprócz wul-
garnych rasistowskich wyzwisk (standardo-
wych w takich przypadkach w naszej pracy), 
posunął się do gróźb: „Na tym Woodstocku 
dostaniesz kosę!”. Policja została poinformo-
wana o incydencie i wszczęła rutynowe czyn-
ności sprawdzające. Stowarzyszenie „NIGDY 
WIĘCEJ” od lat aktywne jest na „Przystanku”, 
między innymi organizując pod hasłem „Wy-
kopmy Rasizm ze Stadionów” Antyrasistow-
skie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej. 

SIERPIEŃ 2006
ŁÓDŹ. 19 sierpnia na meczu piłkarskiej pierw-
szej ligi ŁKS Łódź – Legia Warszawa warszaw-
scy nazi-kibice, znani ze swojego antysemic-
kiego nastawienia od lat, wywiesili na około-
boiskowym płocie transparent z napisem: „»Fi-
del« jeśli to ty… to 3m się!”. Ten wyraz soli-
darności dotyczył 33-letni mieszkańca War-
szawy Karola G. ps. „Fidel”, zatrzymanego 28 
czerwca przez policję, sprawcę ataku na Mi-
chaela Schudricha, Naczelnego Rabina Pol-
ski, którego dopuścił się 27 maja w centrum 
stolicy. Mężczyzna był znanym rasistowskim 
bojówkarzem piłkarskim Polonii Warszawa
i działaczem Polskiej Partii Narodowej.
SUWAŁKI. 26 sierpnia podczas spotkania 
trzeciej ligi piłki nożnej pomiędzy drużyną 
Wigier Suwałki a Radomiakiem Radom Mi-
łosz J. miejscowy „kibic” rozwinął, przy apro-
bacie stadionowych kompanów, biało-czer-
woną flagę z namalowaną swastyką oraz tzw. 
„falangą” (symbolem „ręki z mieczem” – zna-
kiem przedwojennych polskich faszystów, 
współcześnie używanym przez Narodowe 
Odrodzenie Polski, partię neofaszystowską). 
Nazi-kibice intonowali też przyśpiewki, w re-
frenie których powtarzało się „Auschwitz-Bir-
kenau, sia la la...”. Suwalski klub ukarany zo-
stał za te ekscesy przez PZPN grzywną finan-
sową. Jeden mecz musiał też rozegrać przy 
pustych trybunach. 21-letniemu Miłoszowi 
J., studentowi II roku historii lubelskiego Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który nie 
przyznał się do winy, Prokuratura Okręgowa 
postawiła zarzuty propagowania treści i sym-
boli faszystowskich. Był on jedynym oskar-
żonym. Zabrakło dowodów, że podobnego 
przestępstwa dopuścili się również jego sta-

dionowi koledzy. Jego proces rozpoczął się
6 marca 2007 przed Sądem Rejonowym
w Suwałkach. Groziła mu kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności. Nazi-kibice Wigier 
na tym samym meczu wyeksponowali jesz-
cze dwie flagi z krzyżami celtyckimi, rasi-
stowskimi symbolami białej siły oraz jedną 
z napisem: „North-East”, na którym w miej-
scu liter „T”, wstawione były runy tyr, uży-
wane w przeszłości przez Hitlerjugend, hitle-
rowską organizację młodzieżową, a współ-
cześnie przez różne grupy neonazistowskie 
i nazi-skinowskie.

WRZESIEŃ 2006
GDAŃSK. 20 września w trakcie meczu Pu-
charu Polski w piłce nożnej pomiędzy Lechią 
Gdańsk a Pogonią Szczecin nazi-kibice klu-
bu gospodarzy obrzucili bananami czarno-
skórych piłkarzy brazylijskich z drużyny go-
ści wychodzących na murawę boiska. Przez 
cały mecz „kibice” Lechii wznosili też okrzyki 
„Wzorem naszym jest Rudolf Hess” oraz wy-
dawali odgłosy naśladujące małpy. Hess był 
jednym z twórców nazizmu i najbliższych 
współpracowników Adolfa Hitlera, twórcy III 
Rzeszy. W 20. minucie neonaziści znowu po-
wtórzyli akcję z bananami. Najbardziej ucier-
piał wtedy lewy obrońca Pogoni Daniel, któ-
ry wyrzucał aut w pobliżu miejsca, gdzie sie-
dzieli „kibice” z Gdańska. „Wszyscy ludzie 
są równi, niezależnie od koloru skóry, niko-
go nie można dyskryminować” – ze łzami
w oczach powiedział mediom po meczu Bra-
zylijczyk Julcimar. Zbulwersowani byli rów-
nież piłkarze Lechii. „To była żenada, nie po-
doba nam się takie zachowanie. Nie chcemy 
tego więcej na naszych meczach” – powie-
dział kapitan drużyny Maciej Kalkowski. Na 
meczu z Pogonią był też Jacek Kurski, poseł 
PiS, kibic Lechii oraz były działacz gdańskie-
go klubu: „Widziałem tych bezmyślnych ludzi 
rzucających bananami w Brazylijczyków. Że-
nada, zwykła głupota, wystawianie się na ła-
twy strzał opinii publicznej i mediów. Nie 
ma w tym żadnej ideologii, tylko kretynizm”. 
Na trybunach stadionu Lechii od kilkunastu 
lat „rządzą” nazi-skini i neonaziści z gdań-
skiej komórki międzynarodowej sieci neofa-
szystowskiej Blood and Honour, który to fakt 
znany jest doskonale w całym kraju. Co cieka-
we banany leciały przede wszystkim z trybuny 
głównej, niedaleko miejsca, gdzie siedzi kie-
rownictwo klubu i VIP-y. Gdański skandal był 
przez kilka dni głównym tematem we wszyst-
kich największych mediach w Brazylli – w Po-
goni gra kilkunastu futbolistów z tego kraju. 
Przeciw rasistom wszczęte zostało postępo-
wanie z urzędu, prowadziła je Komenda Miej-
ska Policji w Gdańsku pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz. Spraw-
com rasistowskich zachowań grozi do trzech 
lat więzienia. Natomiast Wydział Dyscypliny 
Polskiego Związku Piłki Nożnej zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci zamknięcia 
dla publiczności stadionu gdańskiego klubu. 
Klub ukarano też karą finansową.
SANOK. 20 września podczas meczu Pucha-
ru Polski w Piłce Nożnej Stal Sanok – Legia 
Warszawa miejscowi nazi-kibice wywiesi-
li na okołoboiskowym ogrodzeniu flagę z na-
cjonalistycznym symbolem „ręki z mieczem”, 
tak zwanej „falangi” – znakiem przedwojen-
nych polskich faszystów, współcześnie uży-
wanym przez Narodowe Odrodzenie Polski. 
Musieli ją jednak szybko zdjąć, ponieważ de-
legat PZPN groził przerwaniem meczu i karą 
finansową. 
WIEDEŃ (AUSTRIA). 28 września trakcie spo-
tkania rundy eliminacyjnej pucharu UEFA po-
między FK Austrią Wiedeń a Legią Warsza-
wa polscy nazi-kibice obecni na meczu wy-
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wiesili kilka flag z wizerunkiem krzyża cel-
tyckiego, międzynarodowego symbolu białej 
siły oraz dużą flagę z napisem: „White SS Le-
gion” (White Legion to neonazistowska bojów-
ka Legii) i symbolem stylizowanej swastyki, tak 
zwanego„wilczego haka”, używanego pier-
wotnie przez pancerne dywizje SS i organiza-
cję terrorystyczną Werwolf. Również austriac-
cy „kibice” wznosili rasistowskie okrzyki (wy-
dawali odgłosy naśladujące małpy, skandowa-
li „sieg heil” oraz krzyczeli pod adresem Po-
laków: „Polaczki” i „Złodzieje samochodów” 
– co jest aluzją do ksenofobicznego stereotypu 
Polaków, który funkcjonuje w niektórych śro-
dowiskach społeczeństw zachodnich).

PAŹDZIERNIK 2006
WROCŁAW. 7 października podczas spotka-
nia II ligi piłki nożnej Śląsk Wrocław – Odra 
Opole nazi-kibice gospodarzy, znani od lat ze 
swej rasistowskiej postawy, po raz kolejny wy-
wiesili na okalającym boisko płocie flagę z ha-
słem „White Power” (biała siła) oraz obraża-
li czarnoskórych piłkarzy Odry. PZPN nało-
żył na klub karę. Jego decyzją do końca run-
dy piłkarze Śląska mieli grać na swoim stadio-
nie bez kibiców. 
ŁÓDŹ. 26 października w czasie meczu 12. 
kolejki Orange Ekstraklasy Widzew Łódź 
– Legia Warszawa czarnoskóry obrońca dru-
żyny gości Dickson Choto z Zimbabwe stał 
się obiektem rasistowskich okrzyków ze strony 
widzewskich nazi-kibiców. Doszło też do bój-
ki pomiędzy piłkarzami Widzewa, a brazylij-
skimi graczami Legii. Później legioniści twier-
dzili, że Brazylijczycy tylko zareagowali na 
brutalny faul piłkarza Widzewa Jakuba Rzeź-
niczaka. Sprawą zajęła się Komisja Ligi Ekstra-
klasy SA. Choto zeznał przed komisją, że ki-
bice Widzewa naśladowali małpy i krzycze-
li do ciemnoskórych legionistów: „Ty bambu-
sie”, a Brazylijczycy Elton i Junior potwierdzi-
li jego słowa. 
KRAKÓW. 28 października w trakcie meczu 
derbowego 12 kolejki Orange Ekstraklasy Wi-
sła Kraków – Cracovia Kraków doszło do rasi-
stowskich i antysemickich zachowań nazi-ki-
biców klubu gospodarzy (wyzwiska, skando-
wanie antysemickich haseł etc.). Po meczu 
w oficjalnym piśmie do UEFA władze Craco-
vii oskarżyły kibiców Wisły o antysemityzm,
a Nikolę Mijajlovicia o obsceniczne gesty i pro-
wokowanie kibiców przez cały czas gry. Na 
Mijailoviciu ciążyły już kary za rasistowskie za-
chowania wobec Benniego McCarthy z RPA, 
których dopuścił się podczas meczu Pucharu 
UEFA przeciwko Blackburn Rovers. UEFA uka-
rała go pięciomeczową dyskwalifikacją. 

GDAŃSK. 30 października przed budynkiem 
Gimnazjum nr 2 pikietowało kilkudziesięciu
członków Narodowego Odrodzenia Polski, 
Obozu Narodowo-Radykalnego, organizacji 
powszechnie uznanych za neofaszystowskie 

oraz nazi-kibiców piłkarskich Lechii Gdańsk. 
Pretekstem do szowinistycznego mityngu pod 
hasłem „Kara śmierci dla zwyrodnialców” była 
śmierć 14-letniej Ani, która popełniła samobój-
stwo prawdopodobnie na skutek publicznego 
upokorzenia ze strony pięciu kolegów z klasy. 
Podczas manifestacji faszyści skandowali szo-
winistyczne hasła i zachowywali się prowoku-
jąco wobec obserwatorów i dziennikarzy.

LISTOPAD 2006
POZNAŃ. 18 listopada 150 skrajnie prawico-
wych bojówkarzy próbowało zakłócić Marsz 
Równości. Uczestniczyło w nim około 450 
osób, chronionych przez 500 policjantów, któ-
rzy nie dopuścili do konfrontacji. Neofaszy-
ści, wśród których byli działacze Narodowe-
go Odrodzenia Polski i nazi-kibice Lecha Po-
znań, skandowali: „Zboczeńcy”, „Pedały do 
gazu!” i „Zrobimy z wami co Hitler z Żydami”. 
Policja zatrzymała jednego z wznoszących fa-
szystowskie hasła. Marsz w 2006 roku po raz 
pierwszy przebiegł zgodnie z planem organiza-
torów. Marsz w 2004 r. nie przeszedł ulicami 
Poznania, bo zablokowali go jego przeciwnicy. 
W 2005 zamiast marszu odbyła się nielegalna 
demonstracja, ponieważ zakazał go „ze wzglę-
dów bezpieczeństwa” prezydent Poznania.

GRUDZIEŃ 2006
OLSZTYN. 9 grudnia pod miejscowym ratu-
szem kilkudziesięciu członków Narodowego 
Odrodzenia Polski, członków Obozu Narodo-
wo-Radykalnego i kilku nazi-kibiców klubu pił-
karskiego Stomil Olsztyn manifestowało w cen-
trum miasta. Wznosili szowinistyczne hasła: 
„Tu jest Polska nie Bruksela” (lub opcjonalnie) 
„...Tel Aviv”, „Biała Polska”, „Pedały do gazu”, 
„Eutanazja dla pedałów”, „Obóz pracy dla les-
bijek”, a także „Narkomani, brudasy” (wymie-
rzone w antyfaszystów protestujących przeciw 
manifestacji). Oficjalnie miał to być sprzeciw 
wobec aborcji, lecz – jak przyznał jeden z orga-
nizatorów demonstracji: „chodziło o integrację 
środowisk narodowościowych z Pomorza oraz 
Warmii i Mazur”. 

ROK 2007
MARZEC
KRAKÓW. 2 marca podczas meczu otwierają-
cego sezon wiosenny polskiej ekstraklasy pił-
karskiej pomiędzy Cracovią Kraków a Legią 
Warszawa szowinistycznie nastawiona część 
stołecznych „kibiców” skandowała pod ad-
resem gospodarzy: „Żydzi, Żydzi, Żydzi cała 
Polska was się wstydzi”.

KWIECIEŃ 2007
CHARKÓW (UKRAINA). 1 kwietnia w trakcie 
meczu ukraińskiej pierwszej ligi piłki nożnej 
Metalist Charków – Dynamo Kijów obrońca 
reprezentacji Polski Seweryn Gancarczyk miał 
nazwać „czarną małpą” czarnoskórego obroń-
cę kijowskiego klubu Ayila Yussufa. Gancar-

czyk o zdarzeniu powiedział dziennikarzom: 
„To oczywiście nieprawda. Sytuacja wygląda-
ła tak: miałem wykonywać rzut wolny, tym-
czasem mimo moich próśb Ayila nie chciał od-
sunąć się od piłki. Kopnąłem więc futbolów-
kę, która trafiła prosto w niego. Chwilę później 
sędzia dał mu żółtą kartkę za utrudnianie gry.
A że było to drugie upomnienie, to chłopak 
musiał zejść z boiska. Chciał jakoś usprawie-
dliwić swoją głupotę, więc wymyślił sobie hi-
storyjkę, robiąc ze mnie rasistę na forum pu-
blicznym”. Dzień po meczu słowa Nigeryj-
czyka cytowała prasa na całej Ukrainie. Pod-
czas kolejnego spotkania ligowego Metalista, 
z Czernomorcem Odessa, z trybun padały ob-
raźliwe okrzyki pod adresem Polaka.
GDAŃSK. 29 kwietnia portal tyn24.pl ujaw-
nił, że kibice pierwszoligowego klubu żużlo-
wego Wybrzeże Gdańsk wyprodukowali so-
bie koszulki z hasłem: „Wierność to mój ho-
nor”, identycznym jakie dla zbrodniarzy z jed-
nostek SS, m.in. strażników obozów koncen-
tracyjnych wymyślił osobiście Adolf Hitler. Jak 
twierdzili sami kibice, być może było to zapo-
życzenie nieświadome. Przeczy temu jednak 
fakt, że nadruk na koszulkach wykonano przy 
użyciu liternictwa gotyckiego, stosowanego
w III Rzeszy. Trójmiejscy „kibice” cieszą się 
złą sławą od lat, dotąd jednak głownie za 
sprawą neonazistowskich bojówkarzy stadio-
nowych z piłkarskich klubów Bałtyk Gdynia,
a zwłaszcza  Lechia Gdańsk.
ŁÓDŹ. 29 kwietnia około godziny 15.00 na 
z Placu Wolności, przed Marszem Przeciwko 
Rasizmowi, gdy na miejscu było ledwie dzie-
sięcioro antyfaszystów (jedynie czterech męż-
czyzn), pojawiła się kilkunastoosobowa grupa 
neofaszystów i nazi-kibiców. Faszyści, w atmo-
sferze rasistowskich okrzyków, wyzwisk i prze-
pychanek, ukradli przeciwnikom flagi i trans-
parenty i  udali się na mecz klubu piłkarskiego 
ŁKS Łódź, pseudokibice którego należą do naj-
bardziej rasistowskich w kraju.

MAJ 2007
CHEŁM. 6 maja podczas meczu czwartej ligi 
pomiędzy Chełmianką Chełm a Ładą Biłgoraj 
doszło do prawdziwej manifestacji szowini-
zmu ze strony członków Narodowego Odro-
dzenia Polski. Wywiesili oni w trakcie spotka-
nia flagę z tzw. „falangą” – symbolem przed-
wojennych polskich faszystów, oraz wielki 
transparent, tzw. sektorówkę, ze znakiem ho-
mofobicznej akcji NOP – „Zakaz Pedałowa-
nia”. Tego samego dnia na terenie miasta po-
jawiło się też ponad 2 tys. sygnowanych przez 
NOP naklejek z szowinistycznymi i nacjonali-
stycznymi hasłami. 
SZCZECIN. 19 maja po meczu pierwszej ligi 
piłki nożnej pomiędzy Pogonią Szczecin i Cra-
kovią Kraków trener drużyny gospodarzy Bo-
gusław Baniak w wypowiedzi dla dziennika 
„Rzeczpospolita” powiedział o piłkarzu swo-
jej drużyny, Brazylijczyku Diego: „Takie rze-
czy to on sobie może robić u siebie w buszu,
a nie w Polsce na boisku”. Za swoją rasistow-
ską wypowiedź trener nie poniósł żadnych 
konsekwencji.

CZERWIEC 2007
GDAŃSK. 3 czerwca podczas starć pseu-
dokibiców z policją, w trakcie drugoligo-
wego meczu Lechii Gdańsk z Ruchem Cho-
rzów, rannych zostało siedmiu funkcjonariu-
szy, w tym dwóch ciężko. Zatrzymano sied-
miu pseudokibiców Lechii Gdańsk, którzy zo-
stali natychmiast przesłuchani. Wśród bojów-
karzy Lechii, jak zwykle w przypadku tego 
klubu, prym z zdarzeniach wiedli nazi-skini
i nazi-kibice – członkowie trójmiejskiej ko-
mórki neonazistowskiej organizacji Blood 
and Honour.

Nikola Mijajlović atakujący Benniego McCarthy
z Blackburn Rovers

Faszysta pierwszy z prawej ma w klapie wpinkę 
Lechii Gdańsk
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MAŁOGOSZCZ. 10 czerwca w czasie spotka-
nia trzeciej ligi piłki nożnej Wierna Małogosz-
czy – Wisłoka Dębica nazi-kibice klubu go-
spodarzy wywiesili na okołoboiskowym pło-
cie flagę „amerykańskich konfederatów”, sym-
bolizującą rasistowskie Południe w Wojnie Se-
cesyjnej w XIX wieku w USA – flaga ta jest jed-
nym z symboli używanych przez międzynaro-
dowy ruch rasistowski. Symbolu tego używa-
ją często jako swoistej deklaracji ideologicznej 
faszystowscy bojówkarze. W koszulkę z flagą 
konfederatów i napisem: „Sprawiedliwość Po-
łudnia” ubrany był Sebastian S., który w mar-
cu 2007 roku pod szczecińskim klubem Alter 
Ego zamordował muzyka Ronalda „Roniego” 
Kalinowskiego – byłego wokalistę Vespy, anty-
rasistowskiego zespołu ska. Flagę na małogo-
skim stadionie przejęli policjanci. Zatrzymali 
również dwóch mężczyzn, którzy ją powiesi-
li na płocie.
OŚWIĘCIM. 24 czerwca w czasie meczu kla-
sy A, grupy Oświęcim (odpowiednika siódmej 
ligi) piłki nożnej Unia Oświęcim – LKS Jawi-
szowice nazi-kibice klubu gospodarzy wywie-
sili na boiskowym płocie cztery flagi z neo-
faszystowską i rasistowską symboliką. Jedną 
z krzyżem celtyckim i napisami „88” (zaszy-
frowany salut „Heil Hitler” – od ósmej pozy-
cji litery H alfabecie) i „14” (czternaście słów 
– hasło rasistowskich terrorystów z amerykań-
skiej grupy The Order), drugą z tzw. „falangą” 
– symbolem polskich faszystów, trzecią – flagę 

amerykańskich secesjonistów z rasistowskiego 
południa USA oraz przedwojenną flagę Nie-
miec, współcześnie zakazaną przez tamtej-
sze władze, a używaną bardzo często przez 
współczesnych niemieckich neonazistów. 
Służby porządkowe nie interweniowały. 
LEGNICA. 25 czerwca zarząd drugoligowe-
go klubu piłkarskiego Miedź Legnica wprowa-
dził do swoich władz Jarosława Jednorała¸ któ-
ry miał odpowiadać za marketing i kontakty
z kibicami. Jednorał, były nazi-kibic Miedzi ps. 
„Adolf”, był działaczem Narodowego Odrodze-
nia Polski. Pisał 
też w faszyzują-
cym piśmie „Kru-
cjata” („Deporta-
cje wszelkich od-
szczepieńów po-
winny być odpo-
wiednim rozwią-
zaniem”), a współ-
cześnie na swojej 
stronie Interneto-
wej zamieścił port-
ret Adolfa Hi-
tlera. 

SIERPIEŃ 2007
WILNO (LITWA). 7 sierpnia w przerwie me-
czu piłkarskiego Pucharu Intertoto Vetra Wil-
no – Legia Warszawa polscy „kibice” wbiegli 
na boisko i rozpętali bijatykę z policją. Stadion 
przypominał pole bitwy. Mecz został prze-
rwany. Zamieszki przeniosły się ulice. 30 pol-
skich chuliganów zatrzymała policja, a druży-

nie z Warszawy orzeczono przegraną walko-
werem. Szowinistyczni bojówkarze Legii, któ-
rzy byli aktywną stroną zdarzeń, dzięki zdecy-
dowanym działaniom władz klubu w kraju nie 
mogą sobie już pozwolić na podobne burdy.

PAŹDZIERNIK 2007
WARSZAWA. 6 października podczas meczu 
II ligi piłki nożnej pomiędzy Polonią Warsza-
wa i Stalą Stalowa Wola za każdym razem, 
kiedy przy piłce był napastnik drużyny Stali, 
Kameruńczyk Abel Salami, rasistowscy „kibi-
ce” klubu gospodarzy wydawali okrzyki udają-
ce wycie małp. Obserwator PZPN nie odnoto-
wał tego wydarzenia w raporcie, nie zareago-
wał także żaden z ochroniarzy. 
GORZÓW WLKP. 18 października policja za-
trzymała dwóch nazi-skinów, 21-letniego Da-
riusza K. i 23-letniego Błażeja B. Są oni oskar-
żeni o propagowanie faszyzmu – obaj wzię-
li udział w reportażu brytyjskiej telewizji Sky 
One. Policja zarzuciła zatrzymanym także pu-
bliczne nawoływanie do zbrodni na tle raso-
wym. Jeden z nich mówił np. o Żydach: „Nie 
wszystkich wygazowali, trzeba to powtó-
rzyć”. Reportaz brytyjskiej telewizji dotyczą-
cy rasistowskich bojówek piłkarskich w Pol-
sce (m.in. o nazi-kibicach Stilonu Gorzów 
Wlkp.) powstał w bliskiej współpracy z redak-
cją „NIGDY WIĘCEJ”. Krótko po emisji w An-
glii umieszczony został w portalu You Tube
i za jego pośrednictwem dotarł do publiczno-

ści w Polsce.
RZESZÓW. 28 paź-
dziernika na derbo-
wym meczu III ligi 
piłki nożnej pomię-
dzy Stalą Rzeszów 
a Resovią Rzeszów 
pojawili się neonazi-
stowscy „kibice” klu-
bu gości i ich ideolo-
giczni kamraci z Nie-
miec z zaprzyjaźnio-
nego klubu Armi-
nia Bielefeld. Wśród 
piosenek i okrzyków 

skierowanych w stronę kibiców Stali nie obyło 
się bez „tradycyjnych” wątków antysemickich. 
Skandowali oni m.in.: „Jude ZKS”, „Zrobimy
z wami co Hitler z Żydami” itd.

LISTOPAD 2007
ŁÓDŹ. 9 listopada policja zatrzymała 30-let-
niego nazi-kibica Widzewa Łódź, który do-
puszczał się publicznego propagowania faszy-
zmu. Jak poinformował rzecznik policji w Ło-
dzi podinsp. Mirosław Micor, mężczyznę wy-
patrzyli podczas zabezpieczania meczów po-
licjanci z sekcji do walki ze stadionowym ban-
dytyzmem. Ustalono, że w okresie od kwietnia 
do czerwca 2007 roku dopuszczał się ośmio-
krotnego publicznego propagowania faszyzmu 
– wznosząc hitlerowski salut oraz wykrzykując 
faszystowskie hasła. Do incydentów dochodzi-
ło na meczach piłkarskich oraz na dworcach 
kolejowych. 30-latek przyznał się do winy i zło-
żył wniosek o dobrowolne poddanie się ka-
rze 2 lat pozbawienia wolności w zawiesze-
niu na 3 lata oraz 800 zł grzywny. Mężczyzna 
w przeszłości był karany za rozbój i pobicie.
POZNAŃ. 17 listopada grupa neofaszystów 
zakłóciła Marsz Równości odbywający się już 
tradycyjnie w stolicy Wielkopolski. Najpierw 
wszechpolacy i nazi-kibice Lecha Poznań ob-
rzucili kilkaset demonstrujących osób jajkami, 
a nastepnie skandowali pod ich adresem „zbo-
czeńcy” i „pedały”. Po Marszu faszyści próbo-
wali pobić kilka rozchodzących się do tram-
wajów osób, ale uniemożliwili im to policjan-
ci ochraniający manifestację.
BELGRAD (SERBIA). 21 listopada przed meczem
eliminacyjnym do Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej pomiędzy reprezentacjami Serbii i Pol-
ski kilkusetosobowa grupa polskich „kibiców” 
wszczęła bójki z policją i serbskimi fanami. Pol-
scy bojówkarze przyjechali czterema autobusa-
mi, było ich ok. 200. Na flagach, jakie mieli ze 
sobą, znajdowały się symbole nazistowskie.
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