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MARZEC 2011

KIJÓW. 6 marca w trakcie meczu dwudziestej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy1 Arsenał Kijów 
– Karpaty Lwów „kibice” gości wywiesili trans-
parent z krzyżem celtyckim (rasistowskim sym-
bolem białej siły).

LWÓW. 13 marca podczas meczu dwudziestej 
pierwszej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Kar-
paty Lwów – Szachtar Donieck pseudokibi-
ce drużyny gospodarzy zrobili tzw. kartoniadę 
(ułożenie z kolorowych kartonów trzymanych 
nad głowami przez dużą grupę kibiców okre-
ślonego elementu graficznego) z flagą Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów, wyekspono-
wali duży baner z portretem jej lidera Stepana 
Bandery, wywiesili kilka transparentów z krzy-
żami celtyckimi (rasistowski symbol białej siły), 
a także flagę ukraińskiej neonazistowskiej orga-
nizacji „Solidarność”. 

MARIUPOL. 13 marca w trakcie meczu dwudzie-
stej pierwszej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy 
Illicziweć Mariupol – Zoria Ługańsk pseudo-
kibice drużyny gości wywiesili wielki transparent

z krzyżem celtyc-
kim (rasistowskim 
symbolem białej 
siły).

KWIECIEŃ 2011

KRZYWY RÓG. 10 
kwietnia w trakcie 
dwudziestej czwar-
tej kolejki Ukraiń-
skiej Premier Lihy 

Krywbas Krzywy Róg – Metalurg Donieck 
pseudokibice drużyny gości wywiesili transpa-
rent z krzyżem celtyckim (rasistowskim symbo-
lem białej siły).

MAJ 2011

KIJÓW. 1 maja w trakcie dwudziestej siódmej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Dynamo Kijów 
– Szachtar Donieck stołeczni „kibice” wyekspo-
nowali flagę z krzyżem celtyckim (rasistowskim 
symbolem białej siły), a także transparent z na-
pisem „Good night left side” (charakterystyczny 
dla środowisk neofaszystowskich; ang.: dobra-
noc, lewaku).

LWÓW. 7 maja w trakcie dwudziestej ósmej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Karpaty Lwów 
– Dynamo Kijów pseudokibice drużyny gości 
wywiesili transparent z krzyżem celtyckim (ra-
sistowskim symbolem białej siły) oraz sztandar 
konfederatów (symbol rasistowskiego Południa 
w wojnie secesyjnej w XIX wieku w USA, współ-
cześnie używany np. przez Ku-Klux-Klan).

SYMFEROPOL. 15 maja w trakcie dwudziestej 
dziewiątej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Tawrija 
Symferopol – Obolon Kijów miejscowi pseudo-
kibice wyekspono-
wali niewielki trans-
parent z krzyżem 
celtyckim (rasistow-
skim symbolem bia-
łej siły).
KIJÓW. 15 maja w trakcie dwudziestej dziewią-
tej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Dynamo Kijów
– Wołyń Łuck kijow-
scy „kibice” wznie-
śli flagę z krzyżem 
celtyckim (rasistow-
skim symbolem bia-
łej siły).

LIPIEC 2011

SYMFEROPOL. 9 lipca podczas meczu pierw-
szej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Tawrija 
Symferopol – Zoria Ługańsk pseudokibice dru-
żyny gospodarzy wywiesili transparent z krzy-
żem celtyckim (rasistowskim symbolem białej 
siły). Mieli też szaliki z tym znakiem. 

KRZYWY RÓG. 15 lipca w trakcie meczu drugiej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Krywbas Krzy-
wy Róg – Dnipro Dniepropietrowsk pseudoki-
bice drużyny gospodarzy wywiesili transparent 
z flagą amerykańskich konfederatów (symboli-
zującą rasistowskie Południe w wojnie secesyj-
nej w XIX wieku w USA, obecnie używaną mię-
dzy innymi przez Ku-Klux-Klan).
LWÓW. 17 lipca podczas meczu drugiej kolejki 
Ukraińskiej Premier Lihy Karpaty Lwów – Czer-
nomorec Odessa pseudokibice gospodarzy wy-

wiesili na trybunach antysemickie transparen-
ty z napisem „Strefa wolna od Żydów”. Były 
one wymierzone w sympatyków drużyny gości 
(również na Ukrainie słowo „Żyd” jest używa-
ne przez pseudokibiców jako obelga). „Kibice” 
Karpat mieli także szaliki z krzyżami celtyckimi 
(rasistowskim symbolem białej siły). Rasistow-
skie transparenty oraz hasła zostały odnotowa-
ne przez obserwatora Ukraińskiego Związku Pił-
ki Nożnej (FFU) i przedstawione 11 sierpnia Ko-
misji Dyscyplinarnej Ukraińskiej Premier Lihy 
(UPL), która ukarała FC Karpaty Lwów grzywną 
25 tysięcy hrywien. Incydent został zaklasyfiko-
wany jako „obraźliwe hasła i transparenty”, bez 
wzmianki na temat ich rasistowskich konotacji.

SYMFEROPOL. 23 lipca w trakcie meczu trzeciej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Tawrija Sym-
feropol – Metalist Charków „kibice” gospodarzy 
wywiesili transparent z krzyżem celtyckim (rasi-
stowskim symbolem białej siły). Mieli też szali-
ki z tym znakiem.
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LISTOPAD 2011

ODESSA. 19 listopada w trakcie meczu siedem-
nastej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Czer-
nomorec Odessa 
– Karpaty Lwów 
„kibice” drużyny 
gospodarzy wy-
wiesili flagę Im-
perium Rosyjskie-
go (sprzed 1918 
roku), powszech-
nie używaną przez 
radykalnych pro-
rosyjskich nacjo-
nalistów.

GRUDZIEŃ 2011

POŁTAWA. 4 grudnia podczas meczu 19. ko-
lejki Ukraińskiej Premier Lihy Worskła Połtawa 
– Karpaty Lwów pseudokibice drużyny gości 
wywiesili transparent z napisem „Banderstadt” 
(niem.: „miasto Bandery”) oraz krzyżem celtyc-
kim (rasistowskim symbolem białej siły).

KIJÓW. 5 grudnia w trakcie meczu dziewiętnastej 
kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Dynamo Kijów 
– Metalurg Donieck „kibice” drużyny gospodarzy 
wywiesili transparent z krzyżem celtyckim, a tak-
że flagę z napisem „Jegor Swiridow – pamięta-
my”. Jegor Swiridow został zastrzelony podczas 
starcia rosyjskich nacjonalistów i pseudokibi-
ców z przedstawicielami mniejszości kaukaskich
w 2010 roku. Rasistowski symbol sugerował jed-
nak, że kibice 
upamiętniali 
raczej fakt za-
mieszek na tle 
etnicznym niż 
śmierć czło-
wieka.
DNIEPROPIETROWSK. 10 grudnia podczas me-
czu dwudziestej kolejki Ukraińskiej Premier Li-
hy Dnipro Dniepro-
pietrowsk – Czer-
nomorec Odessa 
„kibice” gości wy-
wiesili transparent
z napisem „Jegor 
Swiridow – pamię-
tamy. Biała solidar-
ność”.
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PRZYPIS
1 Українська Прем’єр-ліга (ukr.: Ukraińska Premier 

Liha) – pierwszy i zarazem najwyższy poziom roz-
grywek piłkarskich na Ukrainie.

Monitoring rasizmu i ksenofobii na 
ukraińskich stadionach powstał w ra-
mach projektu FARE – „Eastern Euro-
pean Development Project” wspiera-
nego przez UEFA.

SIERPIEŃ 2011

CHARKÓW. 6 sierpnia podczas meczu piątej ko-
lejki Ukraińskiej Premier Lihy Metalist Charków 
– PFK Oleksandria „kibice” drużyny gospodarzy 
na początku drugiej połowy wywiesili transpa-
rent z napisem „Metal Zoo Charków” oraz wi-
zerunkiem małpy. Był on wymierzony w zawod-
ników Charkowa pochodzenia latynoskiego (co 
wyjaśnili ultrasi na swoim blogu na portalu Li-
vejournal: ultras-kharkiv.livejournal).

KIJÓW. 7 sierpnia podczas meczu piątej kolejki 
Ukraińskiej Premier Lihy Dynamo Kijów – Kar-
paty Lwów pseudokibice gości wznieśli flagi
z portretami Stepana Bandery i Romana Szu-
chewycza [przywódców Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii w czasach II wojny światowej]. W 52. mi-

nucie meczu Andriej 
Salamatin (członek ob-
sługi technicznej w FC 
Dynamo Kijów, który
w trakcie incydentu nie 
miał na sobie służbo-
wego uniformu z odpo-
wiednimi oznaczenia-
mi) usiłował zdjąć je-
dną z flag, został za-
atakowany przez grupę
pseudokibiców Dyna-
ma. Służby porządko-
we nie zareagowały. 
Salamatina odwiezio-
no do szpitala z cięż-
kimi obrażeniami cia-
ła. Napastnicy zosta-
wili obok leżącej ofia-
ry kartkę papieru z na-

rysowaną swastyką. Incydent został nagłośniony 
przez media jako akt przemocy stadionowej. Wła-
dze klubu Dynamo wydały oświadczenie potępia-
jące przemoc na stadionach, zaznaczając jedno-
cześnie, że zdarzenie było wynikiem „politycz-
nej rywalizacji spoza stadionu, która nie ma nic 
wspólnego z tym, co się dzieje na samym sta-
dionie” (jak podały media, Andriej Salamatin wy-
głaszał na portalach społecznościowych poglądy 
bliskie rosyjskiemu nacjonalizmowi). 26 sierp-
nia Komitet Dyscyplinarny UPL po rozpatrzeniu 
sprawy ukarał Dynamo Kijów grzywną w wyso-
kości 100 tysięcy hrywien za niezgodne z pra-
wem zachowanie jego kibiców. Przywódcy ul-
trasów Dynama postawiono zarzut „uczestnictwa
w grupowym chuligaństwie”.
LWÓW. 13 sierpnia w trakcie meczu szóstej ko-
lejki Ukraińskiej Premier Lihy Karpaty Lwów 
– Zoria Ługańsk „kibice” Karpat wyeksponowa-
li podobiznę pobitego Andrieja Salamatina, któ-
ry tydzień wcześniej w Kijowie próbował usu-
nąć ze stadionowej trybuny banery z podobi-
znami przywódców OUN, z podpisem „To czeka 
każdego, kto podniesie rękę na pamięć bohate-

rów Ukrainy!”. W 2010 roku w ostatnich dniach 
sprawowania urzędu prezydent Ukrainy Wiktor 
Juszczenko nadał Romanowi Szuchewyczowi
tytuł „Bohatera Ukrainy”. Decyzja ta została 
uchylona przez sąd w 2011 roku.
KIJÓW. 13 sierpnia podczas meczu szóstej kolej-
ki Ukraińskiej Premier Lihy Obolon Kijów – Me-
talist Charków „kibice” stołecznej drużyny wywie-
sili flagę amerykańskich konfederatów (symboli-
zującą rasistowskie Południe w wojnie secesyjnej
w XIX wieku w USA, a współcześnie używaną 
między innymi przez Ku-Klux-Klan) wraz z pod-
pisem „«Dziękujemy» za czarną reprezentację”. 
Po interwencji przedstawiciela ochrony Metali-
sta oraz obserwatora Ukraińskiego Związku Pił-
ki Nożnej transparent usunięto.

ODESSA. 20 sierpnia podczas meczu siód-
mej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Czerno-
morec Odessa – Wołyń Łuck pseudokibice klu-
bu gości wywiesili transparent z krzyżem celtyc-
kim (rasistowskim symbolem białej siły) oraz
często pojawiający
się w tym sezonie 
transparent z runą 
Odala (symbolem 
dywizji SS „Prinz 
Eugen”).

PAŹDZIERNIK 2011

SYMFEROPOL. 15 października w trakcie me-
czu 13. kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Tawri-
ja Symferopol 
– Szachtar Do-
nieck „kibice” 
drużyny gospo-
darzy wznieśli 
flagę z krzyżem 
celtyckim.
KIJÓW. 26 października w trakcie meczu o Puchar 
Ukrainy Dynamo 
Kijów – Szachtar 
Donieck kijowscy 
„kibice” wywiesili 
transparent z krzy-
żem celtyckim.
LWÓW. 30 października w trakcie meczu pięt-
nastej kolejki Ukraińskiej Premier Lihy Karpaty 
Lwów – Dnipro Dniepropietrowsk „kibice”  gospo-
darzy wywiesili transparent z krzyżem celtyckim 
(rasistowskim symbolem białej siły). Incydent zo-
stał odnotowany przez obserwatora FFU i osądzo-
ny przez Komitet Dyscyplinarny UPL. Był to pierw-
szy raz, kiedy w decyzji Komitetu (decyzja nr 11
z 24 listopada 2011 roku) znalazło się wyraźne na-
wiązanie do eksponowania rasistowskich treści, 
bez ograniczania się tylko do ogólnych stwierdzeń 
na temat „obraźliwych zachowań”.


