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WITAMY,
w kolejnym numerze „STADIONU”, jedynego pi-

sma w Polsce w całości poświęconego opisywaniu i pięt-
nowaniu przestępstwa propagowania rasizmu, neofaszy-
zmu i szowinizmu narodowego oraz przypadków inspiro-
wanych nimi aktów agresji, do jakich dochodzi w obrębie 
polskiego sportu. Tym razem pragniemy zaprezentować 
P.P. Czytelnikom rezultat naszego dwuletniego monito-
ringu sportowych aren. Jego rezultaty pozwalają, z całą 
odpowiedzialnością i z wielką satysfakcją, stwierdzić, iż 
pod względem łamania prawa z pobudek szowinistycz-
nych na krajowych stadionach jest trochę lepiej niż jesz-
cze kilka lat temu. Liczba rasistowskich incydentów wy-
raźnie się zmniejszyła, a te, które się zdarzają, często nie 
są już tak ostentacyjne i bezkarne jak w przeszłości. Ma 
na to z całą pewnością wpływ nasza bliska i bardzo dobra 
współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wspólnie 
z którym realizujemy od czerwca 2006 r. „Projekt walki 
z rasizmem na polskich stadionach »Wykopmy Rasizm 
ze Stadionów«”. Prowadzimy go przy poparciu Unii Euro-
pejskich Związków Piłkarskich (UEFA). 

Z drugiej, ciemniejszej strony, te przypadki, z któ-
rymi mamy do czynienia, cechuje często ekstremalna 
forma i najskrajniejsze jak to tylko możliwe „przesła-
nie” ideologiczne. Widać także zdecydowane ożywie-
nie współpracy środowiska bojówkarzy piłkarskich z or-
ganizacjami i partiami skrajnej prawicy: Narodowym Od-
rodzeniem Polski, Młodzieżą Wszechpolską czy Obozem 
Narodowo-Radykalnym. Nazi-kibice stali się też prakty-
cznie stałym elementem skrajnie prawicowych wieców
i manifestacji.

Miejmy jednak nadzieję, że kolejne numery „STA-
DIONU”, w którym przedstawiać będziemy następne ra-
porty z antyrasistowskiego minitoringu sportowego, będą 
już dużo cieńsze. Życzymy interesującej lektury.
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STOWARZYSZENIE
„NIGDY WIĘCEJ”

KAMPANIA „WYKOPMY RASIZM ZE STADIONÓW”
MONITORING PRZEJAWÓW RASIZMU I SZOWINIZMU

NA POLSKICH STADIONACH PIŁKARSKICH 
1 września 2004 – 31 sierpnia 2005

ROK 2004
WRZESIEÑ

BELFAST (WIELKA BRYTANIA). 4 wrzeœnia w trakcie 
meczu eliminacyjnego do mistrzostw œwiata w pi³-
ce no¿nej pomiêdzy reprezentacjami narodowymi
Irlandii Pó³nocnej i Polski nazi-kibic Górnika Zabrze 
zerwa³ wisz¹c¹ na obiekcie flagê narodow¹ Izraela, 
po czym podepta³ j¹ i podar³.

G£OGÓW. 11 wrzeœnia w trakcie meczu trzeciej ligi 
pi³ki no¿nej pomiêdzy Chrobrym G³ogów a Œl¹-
skiem Wroc³aw nazi-skini od lat stanowi¹cy trzon 
wroc³awskich pseudokibiców wyeksponowali na 
stadionowym ogrodzeniu du¿¹ flagê z napisem 
„Skinheads”.

SOSNOWIEC. 11 wrzeœnia rasistowsko nastawie-
ni „kibice” Kolportera Korony Kielce po raz kolej-
ny wywiesili na stadionie flagê z rasistowskim na-
pisem „Bia³y Honor Bia³a Duma”. Tym razem odby³o 
siê to przy okazji meczu drugiej ligi pi³ki no¿nej
z Zag³êbiem Sosnowiec.

GRODZISK WLKP. 18 wrzeœnia lubiñscy rasiœci obec-
ni wœród kibiców przyby³ych na mecz I ligi pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Groclinem Dyskoboli¹ Grodzisk 

Wlkp. a Zag³êbiem Lubin wywiesili na ogrodze-
niu okalaj¹cym boisko flagê z has³em „Albi bellato-
res”, co po w³osku oznacza „Biali wojownicy”. Czêœæ
z nich mia³a na sobie szaliki z krzy¿ami celtyckimi, 
rasistowskimi symbolami bia³ej si³y.

BRZESKO. 15 wrzeœnia nazi-kibice dru¿yny gospoda-
rzy wywiesili na stadionowym p³ocie rasistowsk¹ 
flagê z napisem „Hooligans” i znakiem krzy¿a cel-
tyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. Zda-
rzenie mia³o miejsce podczas meczu IV ligi pi³ki 
no¿nej Okocimski Brzesko – Tarnovia Tarnów.

CZÊSTOCHOWA. 25 wrzeœnia nazi-kibice Rako-
wa Czêstochowa zorganizowali prawdziwy pokaz 
swych rasistowskich pogl¹dów podczas meczu IV 
ligi z GKS 71 Tychy. Na trybunach widoczny by³ na-
pis „Nie dla UE”. Do tego wywieszono flagê z napi-
sem „White Patriots (biali patrioci) Czêstochowa”. 
Na tej samej fladze widoczna by³a charakterystycz-
na trupia czaszka, zwana Toten Kopf, identyczna ja-
kiej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy 
terroryœci z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry 
„1” i „8” to w neofaszystowskiej symbolice „zaszy-
frowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej 
pozycji jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). 
Ten sam symbol znajdowa³ siê te¿ na drugiej fladze

z napisem: „ZKS Stal”. Nazi-
kibice Rakowa wywiesli
tak¿e flagê z tak zwan¹ 
„konfederatk¹” symbolizu-
j¹c¹ rasistowskie Po³udnie 
w Wojnie Secesyjnej w XIX 
wieku w USA. Rasistowskie
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incydenty maj¹ miejsce na wiêkszoœci spotkañ
z udzia³em klubu Raków Czêstochowa.

LUBIN. 25 wrzeœnia podczas pierwszoligowego me-
czu Zag³êbia Lubin z Wis³¹ Kraków kibice-rasiœci 
wywiesili flagê z napisem „Albi Bellatores”, co po 
w³osku oznacza (Biali Wojownicy). Flaga ta wywie-
szana była na wiêkszoœci meczów jakie Zag³êbie roz-
grywało na swoim stadionie. Czasami pojawiała siê 
tak¿e na meczach wyjazdowych.

ŁÓDŹ. 25 wrzeœnia w czasie meczu II ligi pi³ki no¿nej £KS 
£ódŸ – Kolporter Korona Kielce nazi-kibice dru¿yny 
gości wywiesili na ogrodzeniu wokó³ murawy bo-
iska flagê z rasistowskim napisem: „Bia³y honor, bia³a 
duma”. Identyczne has³o pojawiało siê równie¿ stale na 
niektórych szalikach noszonych przez nazi-kibiców 
kieleckiego klubu oraz na kilku rodzajach naklejek po-
pularnych wœród „kibiców” Korony.

W£OC£AWEK. 25 wrzeœnia podczas meczu drugiej ligi 
pi³ki no¿nej Kujawiak W³oc³awek – Arka Gdynia, ra-
sistowscy „kibice” z Gdyni wywiesili na ogrodze-
niu oddzielaj¹cym stadionowe trybuny od boiska 
dwie szowinistyczne flagi – jedn¹ z krzy¿em celtyc-
kim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y, drug¹ tak 
zwan¹ „konfederatów”, symbolem rasistowskiego 
Po³udnia w Wojnie Secesyjnej w XIX wieku w USA,
a wspó³czeœnie u¿ywan¹ np. przez Ku Klux Klan.

WODZIS£AW ŒL. 25 wrzeœnia w trakcie meczu pierw-
szej ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Odr¹ Wodzis³aw a Le-
chem Poznañ, zwi¹zani z wielkopolskim klubem 
„nazi-kibice” wywiesili na oko³oboiskowym p³ocie 
transparent z wizerunkiem krzy¿a celtyckiego, ra-
sistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

TORUÑ. 29 wrzeœnia trakcie meczu III ligi Elany Toruñ 
z Obr¹ Koœcian rasistowscy kibice przyjezdni wy-
wiesili wœród swoich flag miêdzynarodowy sym-
bol bia³ej si³y, czyli tak zwany krzy¿ celtycki. Czêœæ 
nazi-skinów bêd¹cych na tym meczu maskowa³a 
swe twarze kominiarkami w obawie przed rozpozna-
niem i mo¿liwoœci¹ ustalenia ich personaliów przez 
s³u¿y porz¹dkowe.

£ÓD�. 30 wrzeœnia ³ódzki dodatek „Gazety Wyborczej” 
ujawni³ treœæ rozmowy miêdzy rzecznikiem praso-
wym klubu pi³karskiego £KS £ódŸ, Jaros³awem Pa-
pisem i kibicami tej dru¿yny, na temat zbli¿aj¹cego 
siê, jesiennego (5 listopada 2004) meczu derbowe-
go z dru¿yn¹ Widzewa £ódŸ. Na pytanie od kibiców 
„Ile biletów dostanie Widzew na listopadowe derby 
£odzi?”, rzecznik Papis odpowiedzia³: „¯ydzi chcie-
li 3 tys., ale dam im najwy¿ej 1700. I pod warun-
kiem, ¿e bêdê mia³ na piœmie, ¿e dostaniemy tyle 

samo na rewan¿. Musz¹ pod nim podpisaæ siê: poli-
cja, my i ¯ydzi”. Papis, który podczas spotkania z ki-
bicami ani razu nie powiedzia³ o widzewiakach in-
aczej jak „¯ydzi”, występował jako rzecznik praso-
wy £KS lub prokurent sekcji pi³karskiej, a w klu-
bie był praktycznie cz³owiekiem nr 2 (po Danie-
lu Goszczyñskim, najwiêkszym sponsorze). Pod-
czas meczów rzucał siê w oczy tym, ¿e nosił na szyi 
szalik w klubowych barwach z rasistowskim has³em 
„White Power” (bia³a si³a) oraz krzy¿em celtyckim, 
miêdzynarodowym symbolem rasizmu. W polskim 
œrodowisku pi³karskim znana jest niewyt³umaczalna 
sk³onnoœæ kibiców obu klubów do antysemityzmu
i do wzajemnego okreœlania obu dru¿yn i ich sym-
patyków mianem: „¯ydzi”, przy czym okreœlenie to 
nosi znamiona najciê¿szej obelgi. Napisy „¯ydzew”
lub „£KS jude” mo¿na zobaczyæ na murach ca³e-

go miasta. Przewodni-
cz¹cy ³ódzkiej gmi-
ny ¿ydowskiej Sym-
cha Keller, proszony

przez dziennikarzy o komentarz, stwierdzi³, ¿e „wy-
powiedŸ Papisa jest zbyt g³upia i prymitywna, by j¹ 
komentowaæ”. 

WARSZAWA. 30 wrzeœnia w trakcie meczu o Pu-
char UEFA pomiêdzy Legi¹ Warszawa a FK Au-
stri¹ Wiedeñ warszawscy nazi-kibice wznosili rasi-
stowskie okrzyki pod adresem Rabiu Afolabi i Tosi-
na Dosunmu, dwóch czarnoskórych pi³karzy z Nige-
rii graj¹cych w wiedeñskim klubie. 

PA�DZIERNIK 2004

£OM¯A. 2 paŸdziernika rasistowscy nazi-kibice £KS £om-
¿a podczas trzecioligowego meczu z Okêciem Warsza-
wa wyeksponowali na ogrodzeniu flagê z krzy-
¿em celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y.

TORUÑ. 2 paŸdziernika nazi-kibice Elany Toruñ wywie-
sili na p³ocie okalaj¹cym boisko flagê z krzy¿em cel-
tyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Incydent 
mia³ miejsce podczas meczu III ligi Elana Toruñ – Ko-
twica Ko³obrzeg.

WARSZAWA. 2 paŸdziernika w trakcie meczu pierwszej 
ligi pi³ki no¿nej Polonia Warszawa – Zag³êbie Lubin 
na ogrodzeniu otaczaj¹cym boisko wisia³a flaga „Fa-
natics Polonia” – z trupi¹ czaszk¹, identyczn¹ jakiej 
u¿ywa³o w III Rzeszy SS, a wspó³czeœnie neohitlerow-
scy terroryœci z angielskiej organizacji Combat 18 (cy-
fry „1” i „8 ” to w neofaszystowskiej symbolice „zaszy-
frowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej po-
zycji jak¹ litera „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie).

KRAKÓW. 3 paŸdziernika podczas derbowego meczu 
pierwszej ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Wis³¹ Kraków 
a Cracovi¹ Kraków czêœæ „kibiców” dru¿yny gospo-
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darzy wznosi³a pod adresem kibiców goœci antyse-
mickie okrzyki miêdzy innymi: „¯ydów pokonamy...”, 
„¯ydy Hitler o was zapomnia³? Cyklon B Mamy dla 
was, won st¹d do Auschiwitz Birkenau” itd. Wœród 
flag, którymi kibice wiœlaków wymachiwali w trakcie 
meczu, by³a co najmniej jedna z wizerunkiem krzy¿a 
celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

BYTOM. 9 paŸdziernika podczas czwartoligowego 
spotkania pomiêdzy Szombierkami Bytom a MKS 
S³awków wœród bytomskich „kibiców” widoczna 
by³a flaga z krzy¿em celtyckim, u¿ywanym przez fa-
szystów na ca³ym œwiecie symbolem bia³ej si³y.

SUWA£KI. 9 paŸdziernika podczas meczu IV ligi ze 
Spart¹ Augustów, znani ze swych faszystowskich 
inklinacji „kibice” Wigier Suwa³ki powiesili na p³o-
cie okalaj¹cym boisko flagê z krzy¿em celtyckim, ra-
sistowskim symbolem bia³ej si³y. Flaga owa wywie-
szana jest przez nazi-kibiców Wigier bardzo czêsto. 
Rasistowska dzia³alnoœæ suwalskich faszystów fut-
bolowych przejawia siê na prowadzonej przez nich 
stronie internetowej, gdzie bardzo czêsto publiko-
wane s¹ zdjêcia i artyku³y otwarcie nawo³uj¹ce do 
nienawiœci i propaguj¹ce pogl¹dy neonazistowskie. 

POZNAÑ. 17 paŸdziernika w czasie meczu III ligi pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Lechem II Poznañ i Lechi¹ Gdañsk 
rasistowscy kibice gospodarzy z pilskiego fan-clubu 
po raz kolejny wywiesili na ogrodzeniu stadionu na 
Bu³garskiej transparent z symbolem krzy¿a celtyc-
kiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

GDAÑSK. 23 paŸdziernika podczas meczu na szczycie 
grupy drugiej III ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Lechi¹ 
Gdañsk a Elan¹ Toruñ KP dosz³o do bójek wszczy-
nanych przez pseudokibiców dru¿yny gospodarzy, 
w których brali tak¿e aktywny udzia³ nazi-kibice obu 
zespo³ów. Tak¿e wœród flag wywieszonych przez 
„kibiców” obu dru¿yn na stadionowym ogrodze-
niu znalaz³y siê transparenty manifestuj¹ce obec-

noœæ na trybunach pseudokobicowskich rasistów 
z Trójmiasta i Torunia. Nazi-kibice z Lechii wyeks-
ponowali na jednym z p³otów rozdzielaj¹cych po-
szczególne sektory stadionowych trybun transpa-
rent z napisem „Lechia Forever” oraz wizerunkiem 
krzy¿a celtyckiego, symbolu bia³ej si³y. Natomiast 
toruñscy neofaszyœci obok transparentu z has³em 
„Elana Toruñ Hooligans. Grupa trzymaj¹ca w³adzê” 
wywiesili flagê, w identycznej kolorystyce jak flaga 
NSDAP, z okresu III Rzeszy – z krzy¿em celtyckim
w miejscu swastyki.

OSTRAVA (CZECHY). 23 paŸdziernika przed meczem 
czeskiej I ligi pi³ki no¿nej Banic Ostrava – Sparta Pra-
ga, grupa rasistowskich „kibiców” praskiego klubu 
obrzuci³a nacjonalistycznymi wyzwiskami, miêdzy 
innymi: „Jesteœcie syfem czeskiej ligi, jesteœcie pol-
scy ̄ ydzi”, sympatyków miejscowej dru¿yny . Do zda-
rzenia dosz³o na ostrawskim dworcu kolejowym. Za-
trzymanym pra¿anom grozi do trzech lat wiêzienia za 
propagowanie rasizmu. Podobne has³a skandowa³a 
grupa ok. 80 osób, które przyjecha³y z Pragi, poli-
cja postawi³a dotychczas zarzuty oœmiu z nich. 
„Publicznie krzyczeli obraŸliwe has³a pod adresem 
ludnoœci polskiej i ¿ydowskiej” – t³umaczy³a dzien-
nikarzom rzecznik policji w Ostrawie. Dowód w spra-
wie stanowi¹ policyjne nagrania wideo. Zatrzymani 
byli w wieku od 19-40 lat. Jeden z nich dopuœci³ siê 
recydywy, odpowiada³ ju¿ za podobny czyn, które-
go dopuœci³ siê w maju 2004, równie¿ w Ostrawie. 
Czêœæ „kibiców” Sparty Praga jest od lat znana z ra-
sistowskich inklinacji. Obiektem ich nienawiœci s¹ 
miêdzy innymi kibice z le¿¹cej kilkanaœcie kilome-
trów odgranicy z Polsk¹ Ostrawy, wœród których 
jest trochê przedstawicieli mniejszoœci polskiej.

WARSZAWA. 23 paŸdziernika w czasie pierwszoligo-
wego spotkania Polonii Warszawa kontra Groc-
lin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski nazi-kibice
dru¿yny gospodarzy wywiesili na okalaj¹cym mu-
rawê stadionu ogrodzeniu flagê z napisem „Fana-
tics Polonia”, z trupi¹ czaszk¹, tak¹ sam¹ jakiej
w hitlerowskich Niemczech u¿ywali zbrodniarze
z SS, a wspó³czeœnie neohitlerowcy z angielskiej 
organizacji terrorystycznej Combat 18 (cyfry „1” 

i „8” to w neofaszystowskiej sym-
bolice „zaszyfrowany” napis Adolf 
Hitler – od pierwszej i ósmej po-
zycji jak¹ litera „a” i „h” zajmuj¹
w alfabecie).
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CZÊSTOCHOWA. 30 paŸdziernika w czasie meczu der-

bowego III ligi pomiêdzy KS Stradomem Czêsto-
chowa a Rakowem Czêstochowa, nazi-kibice dru-
¿yny goœci wywieszili flagê z napisem „White 
Patriots (biali patrioci) Czêstochowa”. Na tej sa-
mej fladze widoczna by³a charakterystyczna tru-
pia czaszka, tak zwany Toten Kopf. Symbolu tego 
w czasie II wojny œwiatowej u¿ywali zbrodnia-
rze z SS, a wspó³czeœnie stosuj¹ neohitlerow-
scy terroryœci z angielskiej organizacji Combat 
18 (cyfry „1” i „8” to w neofaszystowskiej sym-
bolice „zaszyfrowany” napis Adolf Hitler – od 
pierwszej i ósmej pozycji jak¹ litery „a” i „h” zaj-
muj¹ w alfabecie). Nazi-kibice Rakowa wywiesi-
li tak¿e flagê „konfederatów” symbolizuj¹c¹ ra-
sistowskie Po³udnie w Wojnie Secesyjnej w XIX 
wieku w USA.

LISTOPAD 2004

£ÓD�. 5 listopada podczas meczu derbowego 
pomiêdzy £KS £ódŸ a Widzewem Łódź „kibi-
ce” £KS-u wywiesili transparenty ze swastyka-
mi i krzy¿ami celtyckimi (krzy¿ celtycki jest po-
wszechnie u¿ywanym przez rasistów symbolem 
bia³ej si³y), a w ramach prezentacji pirotechnicz-
nej u³o¿yli ogromn¹ swastykê ze œwietlnych rac. 
Z kolei nazi-kibice Widzewa wywiesili transparen-
ty z krzy¿em celtyckim i z symbolem „rêki z mie-
czem” – znakiem przedwojennych polskich faszy-
stów, wspó³czeœnie u¿ywanym przez Narodowe 
Odrodzenie Polski, partiê powszechnie uzna-
wan¹ za neofaszystowsk¹. Na jednym z widzew-
skich transparentów widoczny by³ te¿ antysemic-
ki napis: „To s¹ Wasze korzenie – Taubwurcel, Hir-
szberg, Kajman”. W trakcie meczu z obu stron 
pada³y antysemickie okrzyki i przyœpiewki. Fakt 
wszechobecnej symboliki rasistowskiej i antyse-
mickiej podczas derbów £odzi odnotowa³y gazety 
w wielu krajach europejskich. Wydzia³ Dyscypli-
ny PZPN na³o¿y³ na organizatorów tego spotkania 
kuriozalnie nisk¹ karê (5 tys. z³.), z zawieszeniem 
jej wykonania do koñca czerwca 2005 (sic!).

WARSZAWA. 5 listopada podczas derbowego spo-
tkania I ligi pi³ki no¿nej Legia Warszawa – Polonia 
Warszawa na oko³oboiskowym ogrodzeniu pojawi³a 
siê znowu flaga z napisem „White SS Legion” i lek-
ko przys³oniêtym symbolem stylizowanej swasty-
ki, tak zwanego„wilczego haka”, u¿ywanego pier-
wotnie przez pancerne dywizje SS i posthitlerowsk¹ 
organizacjê terrorystyczn¹ Werwolf. White Legion 
to neonazistowska bojówka czêœci pseudokibiców 
Legii. W trakcie meczu wisia³a tak¿e druga flaga go-
spodarzy z neofaszystowsk¹ symbolik¹ – z dwoma 
rysunkami trupiej czaszki, tak zwanego Toten Kop-
fa, identycznymi jakich podczas II wojny œwiatowej 
u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy ter-
roryœci z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry
„1” i „8” to w neofaszystowskiej symbolice „zaszy-
frowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej 
pozycji jak¹ litera „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). 

SOSNOWIEC. 7 listopada w trakcie meczu II ligi pi³ki 
no¿nej na trybunach okalaj¹cych murawê wy-
wieszono flagê z krzy¿em celtyckim bêd¹cym 
rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Incydent
ten mia³ miejsce podczas meczu pomiêdzy Zag³ê-
biem Sosnowiec a Podbeskidziem Bielsko-Bia³a, 
jednak rasistowska flaga by³a w³asnoœci¹ nazi-ki-
biców BKS Stal Bielsko, którzy zasiedli na trybu-
nie gospodarzy, a nastêpnie wraz z nimi wtargnêli 
na boisko tocz¹c regularn¹ bitwê z ochron¹. Jest to 
kolejny przyk³ad na to, jak czêsto awantury stadio-
nowe inspirowane s¹ przez rasistowsk¹ czêœæ kibi-
ców pi³karskich.

WARSZAWA. 10 listopada podczas meczu rozgry-
wek fazy grupowej Pucharu Polski w pi³ce no¿nej 
pomiêdzy Legi¹ Warszawa a Œwitem Nowy Dwór 
po prawej stronie odkrytej trybuny stadionu przy 
£azienkowskiej zawis³a flaga z symbolem stylizowa-
nej swastyki i napisem „White SS Legion”. White Le-
gion to neonazistowska bojówka czêœci pseudokibi-
ców Legii. Flaga ta od lat co jakiœ czas pojawia siê na 
warszawskim stadionie.

KALISZ. 11 listopada „kibice” miejscowego klubu Kali-
szanka KKS Kalisz powiesili na p³ocie s¹siaduj¹cym 
z boiskiem flagê z symbolem krzy¿a celtyckiego, któ-
ry jest rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Incydent 
mia³ miejsce podczas meczu IV ligi KKS Kalisz kontra 
Wis³a Borek Wielkopolski. 

GDYNIA. 12 listopada podczas meczu IV ligi pomiê-
dzy Ba³tykiem Gdynia a rezerwami Arki Gdynia,
wspomagaj¹cy „kibiców” gospodarzy zaprzyjaŸnieni 
z nimi nazi-kibice Pogoni Lêbork wywiesili na p³ocie 
okalaj¹cym murawê boiska flagê Pogoni Lêbork
z trzema krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi sym-
bolami bia³ej si³y. Na tej samej fladze znajdowa³ 
siê napis: „Pogoñ Lêbork. Stadionowi ekstre-
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miœci” oraz podobizna „rycerza” Ku Klux Kla-
nu, amerykañskiej organizacji rasistowskiej odpo-
wiedzialnej za tysiące rasistowskich przestêpstw,
w tym setki morderstw. Kibice, zarówno Ba³tyku 
Gdynia, jak i Pogoni Lêbork, znani s¹ z rasistow-
skich incydentów. 

BIA£YSTOK. 13 listopada na meczu II ligi pi³ki no¿nej 
Jagiellonia Bia³ystok kontra Arka Gdynia, pojawili 
siê zaprzyjaŸnieni z gdynianami nazi-kibice Lecha 
Poznañ z Pi³y z nieod³¹czn¹ dla nich flag¹ z has³em: 
„Legion Pi³a Krew Naszej Rasy” i symbolem krzy¿a 
celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y oraz 
kilkunastu nazi-kibiców Wigier Suwa³ki.

SZCZECIN. 13 listopada w trakcie meczu 12. kolej-
ki I ligi pi³ki no¿nej MKS Pogoñ Szczecin – Craco-
via Kraków grupa nazi-kibiców dru¿yny gospoda-
rzy wznosi³a rasistowskie okrzyki pod adresem za-
wodników Cracovii. Jeden z „kibiców” rzuci³ tak¿e 
butelk¹ w kierunku ³awki rezerwowych krakowskiej 
dru¿yny. 25 listopada Wydzia³ Dyscypliny PZPN 
orzek³ wobec szczeciñskiego klubu karê ³¹czn¹ w wy-
sokoœci 5 tysiêcy z³otych.

WARSZAWA. 13 listopada nazi-kibice Polonii War-
szawa powiesili na p³ocie okalaj¹cym murawê 
stadionu flagê z napisem „Fanatics Polonia”,
z trupi¹ czaszk¹, identyczn¹ jakiej u¿ywa³o SS, 
a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci z an-
gielskiej organizacji Combat 18 (cyfry 1 i 8 to 
w neofaszystowskiej symbolice “zaszyfrowany” 
napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozy-
cji jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Incy-
dent ten mia³ miejsce podczas meczu ekstrakla-
sy pi³ki no¿nej, w którym Polonia zmierzy³a siê 
z Górnikiem Zabrze. Nazi-kibice Polonii bardzo
czêsto eksponuj¹ tê flagê, zw³aszcza podczas spot-
kañ wyjazdowych.

ZABRZE. 14 listopada na meczu IV ligi Górnik II Zabrze 
– Raków Czêstochowa rasistowscy kibice przyjezd-
nego klubu wywiesili na p³ocie flagê rasistowskie-
go Po³udnia z czasów Wojny Secesyjnej w XIX wie-
ku w USA, a wspó³czeœnie u¿ywan¹ np. przez Ku 
Klux Klan. Flaga ta jest czêsto u¿ywana jako sym-
bol manifestuj¹cy rasistowskie pogl¹dy.

OSTRO£ÊKA. 20 listopada podczas meczu IV ligi 
pomiêdzy miejscowym klubem Narew Ostro³êka 
a Dolcanem Z¹bki nazi-kibice zespo³u gospoda-
rzy wywiesili na stadionie flagê z napisem „Whi-
te Korps” i charakterystyczn¹ trupi¹ czaszk¹, iden-
tyczn¹ jakiej u¿ywa³o w czasie II wojny œwiatowej 
SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci z an-
gielskiej organizacji Combat 18 (cyfry 1 i 8 to w neo-
faszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” napis 
Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ lite-
ra „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). 

POZNAÑ. 20 listopada podczas odbywaj¹cego siê
w centrum miasta, w okolicy Zamku, Marszu Rów-
noœci, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Ko-
biet „Konsola”, Lambdê-Poznañ, Zielonych 2004
i Now¹ Lewicê, dosz³o do zamieszek spowodowa-
nych przez cz³onków i sympatyków M³odzie¿y 
Wszechpolskiej, Ligi Polskich Rodzin i miejsco-
wych bojówkarzy pi³karskich, g³ównie Lecha Poz-
nañ, które spowodowa³y przerwanie wolnoœciowej 
manifestacji. Uczestnicy Marszu zostali najpierw 
obrzuceni wyzwiskami, miêdzy innymi: „Obóz pra-
cy dla lesbijek”, „Pedalskie œmieci wara od dzieci”
i „Urz¹dzimy wam Chile”, przez pikietê  wszechpola-
ków i LPR, a nastêpnie zaatakowani przy pomocy ja-
jek, kamieni i petard, a w koñcu bezpoœrednio przez 
ponad stu nazi-kibiców. Do starcia nie dopuœci³a po-
licja chroni¹ca Marsz, w którym bra³y udzia³ rów-
nie¿ matki z dzieæmi i osoby na wózkach inwalidz-
kich. W Poznaniu d³u¿szy czas przed 20 listopada 
trwa³a nagonka ze strony skrajnej prawicy na orga-
nizatorów Marszu, a na meczach Lecha pojawia³y 
siê ulotki werbuj¹ce bojówkarzy do „antymarszo-
wych” wyst¹pieñ, sygnowane homofobicznym logo, 
u¿ywanym przez Narodowe Odrodzenie Polski. Po 
Marszu szowinistyczni bojówkarze napadli i pobili 
kilku jego uczestników wracaj¹cych do domu.

GDYNIA. 28 listopada w czasie meczu pi¹tej kolejki run-
dy grupowej Pucharu Polski w pi³ce no¿nej pomiêdzy 
Ark¹ Gdynia i Lechem Poznañ wœród kibiców po-
znañskiego klubu po raz kolejny pojawi³a siê flaga
z napisem „Legion Pi³a Krew naszej Rasy” i krzy¿em cel-
tyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Obecnoœæ 
tej flagi na meczach wyjazdowych poznañskiej dru¿yny 
sta³a siê ju¿ niestety ponur¹ norm¹.

GRUDZIEÑ 2004

RADOM. 18 grudnia podczas ostatniego w 2004 roku me-
czu serii B I ligi siatkówki mê¿czyzn pomiêdzy Jada-
rem Czarnymi Radom a Avi¹ Œwidnik „kibice” Jada-
ru dopingowali swoj¹ dru¿ynê w kapturach wzorowa-
nych na takie, jakie nosz¹ cz³onkowie amerykañskiej 
organizacji rasistowskiej Ku-Klux-Klan, i z zapalo-
nymi œwiecami, imituj¹cymi pochodnie, w d³oniach.
O skandalicznej postawie „kibiców”, œwiadomie nawi¹-
zuj¹cych do stylistyki rasistowskich linczów, powia-
domiony zosta³ Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej, a re-
dakcja internetowego portalu „Strefa Siatkówki”, obu-
rzona rasistowskim incydentem, wys³a³a oficjal-
ne pismo protestacyjne do w³adz KS Jadar Radom 
oraz do firmy sponsoruj¹cej radomskich siatkarzy
z proœb¹ o zajêcie oficjalnego stanowiska. Prezes Jada-
ru b³yskawicznie wyst¹pi³ z oficjalnymi przeprosinami: 
„Zarz¹d Klubu Sportowego Jadar Radom informuje, ¿e 
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nie popiera i nigdy nie bêdzie popiera³ zachowañ o treœci 
rasistowskiej, ani ¿adnych organizacji propaguj¹cych 
z³o lub przemoc. Pragniemy równie¿ poinformowaæ, ¿e 
zgodnie z zapewnieniami Prezesa i Zarz¹du Klubu Kibi-
ca, zachowanie podczas meczu pewnej m³odej grupy ki-
biców zosta³o Ÿle zinterpretowane i w ¿adnym wypadku 
nie mia³o na celu obraziæ niczyich uczuæ ani orientacji.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, Prezes i Zarz¹d Klubu Ki-
bica pragnie wszystkich przeprosiæ, a Klub Sportowy Ja-
dar Radom do³o¿y starañ, aby ci z gruntu bardzo m³odzi 
ludzie bardziej rozwa¿nie dobierali formê dopingu swo-
jej ukochanej dru¿yny. Zarz¹d Klubu pragnie zapewniæ, 
¿e na organizowanych przez nas meczach i turnie-
jach pi³ki siatkowej nigdy w najmniejszym stopniu nie 
by³o zagro¿one bezpieczeñstwo osób uczestnicz¹cych
w widowisku sportowym, a doping kibi0ców i atmosfera 
na trybunach w Radomiu zawsze by³y wspania³e”. 

BE£CHATÓW. W grudniowym numerze „To My Kibi-
ce” – pisma subkultury kibicowskiej – znalaz³a siê 
du¿a reklama rasistowskiej firmy muzycznej „Oli-
fant Records” promuj¹cej pod p³aszczykiem „mu-
zyki dla kibiców” neonazistowskie zespo³y muzycz-
ne, miêdzy innymi: BTM, Sztorm 69 i Surowa Gene-
racja. W tym samym numerze znalaz³o siê, trady-
cyjnie w tym piœmie, kilka artyku³ów ujawniaj¹cych 
skrajnie prawicowe sympatie redakcji, pisanych 
przez autora ukrywaj¹cego siê pod pseudonimem 
JasiuP („kibica” Pogoni Lêbork i Lechii Gdañsk, 
klubów znanych z neonazistowskich pogl¹dów czê-
œci swych sympatyków). Identyczna reklama zna-
laz³a siê tak¿e w grudniowym numerze drugie-
go pisma kibicowskiej subkultury, wychodz¹cego
w £odzi „G³osu Stadionu”. 

GŁOGÓW MŁP. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia
na osiedlu S³onecznikowym bojówka nazi-kibiców
Resovii Rzeszów napad³a grupê bawi¹cej siê m³o-
dzie¿y. Jeden z m³odych ludzi, 18-letni punk, zosta³ 
w trakcie ataku ugodzony no¿em. Powodem zbrodni 
by³a ideologicznie motywowana nienawiœæ do ludzi 
o wygl¹dzie uznanym za odmienny.

ROK 2005
STYCZEÑ

RZESZÓW. 1 stycznia w czasie nocy sylwe-
strowej grupa oko³o 50 nazi-skinów i nazi-kibi-
ców Resovii Rzeszów bawi¹cych siê w restau-
racji przy Rzeszowskim Oœrodku Sportu i Re-
kreacji pobi³a dwóch mê¿czyzn, którzy przy-
szli do restauracji kupiæ piwo. Zajœcie mia³o 
pod³o¿e homofobiczne. Pobici, którzy brali 
udzia³ w balu maskowym i mieli na twarzach 
makija¿, zostali przez neofaszystów wziêci za 
gejów.

LUTY 2005

KRAKÓW. 5 lutego w czasie meczów turnieju pi³ki 
no¿nej kibiców „Cracovia Cup 2005”, rozgrywanego 
w hali Tomexu, w którym udzia³ wziê³y reprezenta-
cje kibiców 12 klubów, na jednej z trybun pojawi³ siê 
transparent Cracovii Kraków z krzy¿em celtyckim, 
rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Flaga ta nie po-
jawia siê ju¿ od dawna na oficjalnych meczach kra-
kowskiej dru¿yny, niestety ci¹gle spotkaæ j¹ jeszcze 
mo¿na na sparingach i w trakcie spotkañ mniej ofi-
cjalnych.

KRAKÓW. 24 lutego w krakowskim dodatku „Gazety 
Wyborczej” ukaza³ siê artyku³ autorstwa Rafa³a Ro-
manowskiego ujawniaj¹cy, i¿ w sklepie z pami¹tkami 
klubu Wis³a Kraków „Wiœlacki Œwiat”, mo¿na by³o 
kupiæ rasistowskie naklejki, na których znajdowa³y 
siê: przekreœlona gwiazda Dawida, postaæ w bia³ym 
kapturze Ku-Klux-Klanu z karabinem w rêku i na-
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pis „White Power” (bia³a si³a). 
Jak ustalono, partiê naklejek, 
wœród których by³ ów rasi-
stowski wzór, dostarczono do 
sklepiku pod koniec 2004 roku. 
Rzecznik Tele-Foniki, g³ówne-
go sponsora klubu, nie mia³ 
w¹tpliwoœci, i¿ „Przyjêcie na-
klejki White Star Power do 
sprzeda¿y stanowi³o powa¿ne 
naruszenie obowi¹zków przez 
pracownika odpowiedzialnego 
za dzia³alnoœæ sklepu. Po wyjaœnieniu szczegó³ów 
wobec osoby odpowiedzialnej zostan¹ wyci¹gniête 
surowe konsekwencje dyscyplinarne”. Natomiast 
inny, pragn¹cy zachowac anonimowoœæ, dzia³acz 
Wis³y bagatelizowa³ ca³e zdarzenie ¿artuj¹c, ¿e 
„gdyby by³ z³oœliwy, to wmawia³by nam (tj. dzienni-
karzom „Gazety Wyborczej” – dop.red.), ¿e postaæ 
w bia³ym kapturze to nie dzia³acz Ku-Klux-Klanu, 
ale... przykryty œniegiem Œwiêty Miko³aj”. 

KRAKÓW. 24 lutego równie¿ w krakowskim dodatku 
„Gazety Wyborczej” podano informacje na temat 
pogardliwych, zawieraj¹cych elementy antysemic-
kie, piosenek kibiców, które znajdowa³y siê na ofi-
cjalnej stronie internetowej Wis³y Kraków. Wed³ug 
rzecznika prasowego klubu, Jerzego Jurczyñskiego 
„Wis³a Kraków SSA nie akceptuje wszelkich przeja-
wów dyskryminacji rasowej i nienawiœci religijnej”, 
co nie zmienia faktu, ¿e piosenka z tekstem: „Boi siê 
nas gumiorski Hutnik, boj¹ siê nas ¿ydowskie psy”, 
znik³a z oficjalnej strony Wis³y dopiero po ujawnie-
niu tej informacji w mediach.

MARZEC 2005

GDAÑSK. 8 marca bojówka oko³o piêædziesiêciu nazi-
skinów, nazi-kibiców Lechii Gdañsk i sympatyków 
M³odzie¿y Wszechpolskiej zaatakowa³a „manifê” 
z okazji miêdzynarodowego dnia kobiet zorganizo-
wan¹ przez organizacje kobiece, Uniê Lewicy, Zielo-
nych 2004 i Kampaniê Przeciw Homofobii. Dzia³ania 
przeciwników manifestacji koordynowa³ Grzegorz
Sielatycki, gdañski radny Ligi Polskich Rodzin.
Bojówkarze obrzucili uczestników „manify”, prze-
wa¿nie kobiety, bry³ami lodu, zmarzniêtego œniegu 
i kamieniami. Skandowali przy tym: „Lesbijki do 
gazu” i „Jeb… policję”.

KRAKÓW. 12 marca podczas meczu pierwszej kolejki 
rewan¿owej ekstraklasy pi³karskiej pomiêdzy Wis³¹ 
Kraków a GKS Katowice na trybunach pojawi³y 
siê transparenty z antysemickimi has³ami. Jed-
no: „Na Cracovii przygarniêci to Metala konfiden-
ci” (z wpisan¹ w literê „o” gwiazd¹ Dawida), wy-

mierzone zosta³o w kibiców konkurencyjnej Craco-
vii. Natomiast drugie: „RoMan to ¿ydowski konfi-
dent”, dotyczy³o Rafa³a Romanowskiego, dziennika-
rza „Gazety Wyborczej”, autora teksów opisuj¹cych 
skandale z rasistowskimi naklejkami dostêpnymi
w klubowym sklepiku Wis³y oraz z tekstami anty-
semickich przyœpiewek publikowanych na oficjalnej 
stronie internetowej Wis³y. Transparenty nie znik³y, 
ani po apelach spikera, ani po interwencji ochronia-
rzy. Zdjêto je dopiero po 26 minucie, gdy obserwator 
PZPN Roman Walczak nakaza³ przerwanie meczu,
a mediacje z kibicami podjêli wiceprezes Wis³y An-
drzej Pawelec i obroñca Marcin Baszczyñski. 

LUBIN. 19 marca w trakcie meczu pi³karskiej ekstra-
klasy Zag³êbie Lubin – Odra Wodzis³aw na p³ocie 
okalaj¹cym lubiñskie boisko wisia³a rasistowska fla-
ga z has³em „Albi bellatores” (w³. „Biali wojownicy” ). 
Jest to widomy znak wzrastania na zag³êbiowskim 
stadionie aktywnoœci grupy nazi-kibiców.

P£OCK. 19 marca podczas meczu I ligi futbolowej 
Wis³a P³ock – Lech Poznañ na boiskowym ogrodze-
niu zawis³a flaga z has³em: „Legion Pi³a Krew Naszej 
Rasy” i symbolem krzy¿a celtyckiego, miêdzynaro-
dowego symbolu bia³ej si³y. 

KIELCE. 20 marca w czasie drugoligowego me-
czu pomiêdzy Kolporterem Koron¹ Kielce i Wi-
dzewem £ódŸ grupa rasistowskich „kibiców” go-
spodarzy, odg³osami, jakie wydaje ma³pa i bu-
czeniem, powita³a pojawienie siê na boisku Nige-
ryjczyka, Franka Egharevbê, zawodnika ³ódzkie-
go klubu. „Nie s³ysza³em, by nasi kibice obra¿ali 
pi³karza Widzewa”, skomentowa³ rasistowski skan-
dal rzecznik prasowy Korony, Maciej Topolski. Pro-
blemów ze s³uchem nie mia³ natomiast trener Wi-
dzewa Stefan Majewski, mimo ¿e by³ zaabsor-
bowany meczem, s³ysza³ rasistowskie zachowa-
nie publicznoœci. „Szczególnie na pocz¹tku me-
czu – mówi³ po spotkaniu. – Na ca³ym œwiecie wal-
czy siê z rasizmem i mam nadziejê, ¿e coœ takie-
go nie zdarzy siê ju¿ na naszych stadionach”. Na-
zajutrz, w Miêdzynarodowym Dniu Walki z Rasi-
zmem, setki ³odzian wziê³y udzia³ w „Kolorowej To-
lerancji”, tradycyjnej ju¿ w tym mieœcie akcji za-
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malowywania antysemickich i rasistowskich na-
pisów na murach ³ódzkich budynków. Wœród tych 
napisów jedne z najczêœciej siê pojawiaj¹cych to 
„¯ydzew”, „£KS Jude”, „RTS ¯ydzi”. Do antyrasi-
stowskiej akcji w³¹czyli siê tak¿e pi³karze obu ³ódz-
kich dru¿yn – Widzewa i £KS-u, a wœród nich Egha-
revbe. „Mo¿e to coœ zmieni w podejœciu Polaków 
do czarnoskórych, przecie¿ wszyscy jesteœmy tacy 
sami” – mówi³ afrykañski pi³karz. 

RADOM. 20 marca w czasie spotkania III ligi pi³ki 
no¿nej Radomiak Radom – Górnik Polkowice 
nazi-kibice radomskiej dru¿yny wywiesili na sta-
dionowym p³ocie flagê z napisem „Radomiak 1910” 
oraz krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem 
bia³ej si³y.

WARSZAWA. 20 marca w trakcie meczu pierwszej 
ligi pi³ki no¿nej Polonia Warszawa – Wis³a Kra-
ków na ogrodzeniu otaczaj¹cym boisko wisia³a fla-
ga „Fanatics Polonia” – z trupi¹ czaszk¹, tak zwa-
nym Toten Kopfem, identyczn¹ jakiej podczas II woj-
ny œwiatowej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohi-
tlerowscy terroryœci z angielskiej organizacji Com-
bat 18 (cyfry 1 i 8 to w neofaszystowskiej symbo-
lice „zaszyfrowany” napis Adolf Hitler – od pierw-
szej i ósmej pozycji jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹
w alfabecie). 

£ÓD�. 31 marca na meczu II ligi pi³ki no¿nej Wi-
dzew £ódŸ i GKS Be³chatów rasistowscy „kibi-
ce” dru¿yny gospodarzy wyeksponowali na jednej 
ze stadionowych trybun kilkudziesiêciometrowej 
d³ugoœci transparent z has³em: „Towarzystwo nie 
do wyj...nia” z wpisanymi w liternictwo trzema rasi-
stowskimi symbolami krzy¿a celtyckiego oraz swa-
styk¹ o zaokr¹glonych ramionach.

KWIECIEÑ 2005
 
POZNAÑ. 16 kwietnia podczas meczu pierwszej ligi 

pi³ki no¿nej pomiêdzy Lechem Poznañ a Zag³êbiem 
Lubin grupa rasistowskich „kibiców” dru¿yny go-
spodarzy wywiesi³a na boiskowym ogrodzeniu flagê 
z has³em „Albi bellatores”, co po w³osku oznacza 
„Biali wojownicy”.

TORUÑ. 16 kwietnia w czasie meczu 21 kolejki czwartej 
ligi pomiêdzy Toruñskim KP Elan¹ Toruñ a Uni¹ Ja-
nikowo czarnoskóry zawodnik dru¿yny goœci Asma-
ne Ousseni Gnegne, dziewiêtnastolatek z Burkina Faso, 
zosta³ ohydnie potraktowany przez siedz¹cych na ³uku 
stadionu rasistowskich „kibiców” Elany. Naœladowali 
oni, przy ka¿dym dojœciu janikowskiego pi³karza do 
pi³ki, odg³osy maj¹ce kojarzyæ siê z ma³p¹. Po meczu
w komentarzach na stronie internetowej Elany znalaz³ 
się nawet wpis jednego z nazi-kibiców, ¿e szkoda, i¿ nie 
zabrali ze sob¹ na mecz bananów.

KRAKÓW. 23 kwietnia podczas spotkania ekstraklasy 
pi³ki no¿nej Cracovia Kraków – Lech Poznañ po raz 
kolejny grupa rasistowskich „kibiców” wielkopol-
skiego klubu prezentowa³a flagê z has³em „Legion 
Pi³a Krew Naszej Rasy” i symbolem krzy¿a celtyckie-
go, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

MIELEC. 23 kwietnia na meczu IV ligi podkarpackiej 
w pi³ce no¿nej Stal Mielec kontra Resovia Rzeszów 
pojawi³a siê grupa nazi-kibiców, wœród których by³o 
dwóch neofaszystowskich „kibiców” drugoligo-
wej dru¿yny niemieckiej Arminia Bielefeld. Stoj¹c 
wœród innych pseudikibiców goœci przyby³ych na to 
spotkanie, wyeksponowali oni przedwojenn¹ flagê 
Niemiec, wspó³czeœnie zakazan¹ przez tamtejsze 
w³adze, a u¿ywan¹ bardzo czêsto przez niemiec-
kich neonazistów. 

RADZIONKÓW. 23 kwietnia w czasie trzecioligowej 
konfrontacji pi³karskiej miêdzy Ruchem Radzion-
ków a Górnikiem Jastrzêbie Zdrój miejscowi nazi-ki-
bice wywiesili na p³ocie okalaj¹cym boisko flagê
z krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej 
si³y, u¿ywanym powszechnie przez nazi-kibiców.

DZIKOWIEC. 24 kwietnia na meczu rundy wiosennej IV 
ligi podkarpackiej pi³ki no¿nej Zryw Dzikowiec – Siar-
ka Tarnobrzeg pojawi³a siê du¿a grupa tarnobrze-
skich kibiców, wœród których by³a niestety grupa ra-
sistów. Zaznaczy³a ona swoj¹ obecnoœæ na stadionie 
wywieszaj¹c na ogrodzeniu flagê z charakterystyczn¹ 
trupi¹ czaszk¹, tak zwany Toten Kopf, identyczn¹ ja-
kiej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy 
terroryœci z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry 
1 i 8 to w neofaszystowskiej symbolice „zaszyfrowa-
ny” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji 
jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie).

MAJ 2005

KRAKÓW. 6 maja w trakcie rozgrywanego na stadionie 
przy ulicy Ka³u¿y pierwszoligowego meczu derbowego 
pomiêdzy Cracovi¹ Kraków a Wis³¹ Kraków dosz³o do 
skandalicznych zachowañ „kibiców” obu klubów. Naj-
pierw, jeszcze przed meczem rasistowscy pseudoko-
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bice Wis³y wywiesili transparent pisany literami styli-
zowanymi na alfabet hebrajski: „Nie wierz nigdy ¿ydów-
ce”.  W odpowiedzi fani Cracovii spalili kilkadziesi¹t sza-
lików Wis³y, których zdjêcie chwilê wczeœniej nakaza³ 
delegat PZPN Wies³aw Wieczorek. Tu¿ po pierwszym 
gwizdku sêdziego, rozpoczynaj¹cym drug¹ po-
³owê spotkania, chuligani Cracovii rozpoczêli regu-
larn¹ bitwê z policj¹. Porz¹dek na trybunach uda³o siê 
zaprowadziæ dopiero po u¿yciu broni g³adkolufowej. 
Przez ca³e spotkanie kibice obu klubów nie przebierali 
w wulgarnych okrzykach. Popis g³upoty da³ tak¿e spiker 
Cracovii, który w koñcówce meczu zaintonowa³ œpiewkê 
obra¿aj¹c¹ Wis³ê. PZPN zapowiedzia³ surowe kary. „Po 
meczu w Krakowie zebraliœmy powa¿ny materia³ do-
wodowy, którego analiz¹ zajmie siê Wydzia³ Dyscypli-
ny PZPN. Winni zostan¹ surowo ukarani. Nie bêdziemy 
tolerowali chamstwa na stadionach” – zapowiedzia³ pre-
zes Listkiewicz. Zdarzenia z tego meczu s¹ tym bar-
dziej bulwersuj¹ce, ¿e mia³ on byæ spotkaniem pojed-
nania miêdzy oboma klubami, dedykowanym zmar³emu 
niewiele ponad miesi¹c wczeœniej papie¿owi Janowi 
Paw³owi II – najs³awniejszemu sympatykowi Cracovii. 
Stadion przy ulicy Ka³u¿y nosił od niedawna jego imiê.

GDAÑSK. 7 maja podczas spotkania czwartej ligi pi³ki no¿-
nej pomiêdzy Lechi¹ Gdañsk a Uni¹ Janikowo zna-
ni od lat ze swych zbrodniczych sympatii ideologi-
cznych neonazistowscy „kibice” gospodarzy, przy
ka¿dym kontakcie z pi³k¹ czarnoskórego zawodni-
ka Unii, Asmane Ousseni Gnegne,
naœladowali dŸwiêki wydawa-
ne przez ma³py. Rasistowskie
zachowania nie przeszkodzi³y 
jednak janikowskiemu pi³karzowi
z Burkina Faso w ustanowieniu 
zwyciêskiego dla Unii wyniku
2:0. W pewnym momencie pod-
bieg³ on tak¿e do sektora sta-
dionu zajmowanego przez 
gdañskich nazi-kibiców i poka-
za³ im czarno-bia³¹ bransoletkê 
– symbol antyrasistowskiej ak-
cji „Stand up speak up”, zainicjo-
wanej przez francuskiego na-
pastnika Thierrego Henry (vide 
zdjêcie obok).

JAWORZNO. 7 maja w 
trakcie drugoligowego
spotkania Szczakowia-
nka Jaworzno kontra
Zag³êbie Sosnowiec 
kilku „kibiców” goœci 
zaczê³o naœladowaæ 
odg³osy ma³p, gdy 
przy pi³ce by³ czarno-
skóry napastnik Szcza-

kowianki Benson Ejike Anih z Nigerii. Zachowanie 
grupki rasistów spotka³o siê jednak ze zdecydowan¹ 
i szybk¹ reakcj¹ reszty kibiców, której takie zacho-
wanie na stadionie zdecydowanie nie odpowiada³o. 
Rasiœci zostali szybko uciszeni. Gdy, w 69. minucie, 
na stadionie pojawi³ siê drugi Nigeryjczyk, Sunday 
Akanni Wasiu, do podobnych manifestacji pod jego 
adresem ju¿ nie dochodzi³o. Zachowanie rasistów 
spotka³o siê ze zdecydowan¹ krytyk¹ na interneto-
wym forum sosnowieckiech kibiców. 

KIELCE. 7 maja w czasie spotkania II ligi pi³ki no¿nej 
Korona Kielce – £KS £ódŸ znowu dali o sobie znaæ 
kieleccy nazi-kibice. Ponownie wywiesili oni na 
oko³oboiskowym ogrodzeniu flagê z rasistowskim 
napisem „Bia³y Honor Bia³a Duma”. Tym razem jed-
nak swoje rasistowskie pogl¹dy eksponowa³a tak-
że grupa nazi-kibiców dru¿yny goœci, która wœród 
swoich klubowych flag wywiesiła równie¿ transpa-
rent z krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem 
bia³ej si³y.

BYDGOSZCZ. 11 maja podczas meczu rozgrywek 
III ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Zawisz¹ Bydgoszcz
a Lechem II Poznañ, nazi-kibice obecni wœród sym-
patyków goœci wywiesili na boiskowym ogrodze-
niu transparent z has³em „Legion Pi³a Krew Naszej 
Rasy” i dwoma znakami krzy¿a celtyckiego, rasi-
stowskiego symbolu bia³ej si³y.

BYTOM. 11 maja w trakcie spotkania trzeciej ligi pi³ki 
no¿nej Polonia Bytom kontra Ruch Radzionków 
dosz³o po raz kolejny do skandalicznych zachowañ 
neonazistowskich „kibiców” dru¿yny gospodarzy, 
którzy, schowani w t³umie normalnych sympatyków 
futbolu, zaczêli machaæ du¿¹ flag¹ ze swastyk¹. Po 
jakimœ czasie, na skutek interwencji czêœci prawdzi-
wych bytomskich kibiców, hitlerowski transparent 
znikn¹³, ale niesmak pozosta³. Nie by³a to jednak od-
osobniona tego dnia manifestacja rasizmu w wyko-
naniu polonijnych „kibiców”. Wœród klubowych flag 
na p³ocie okalaj¹cym boisko wywiesili oni niedu¿ych 
rozmiarów transparent „Blood & Honour Górny 
Œl¹sk” (Blood & Honour to nazwa miêdzynarodowej 
organizacji neonazistowskiej, która swoje oddzia³y 
posiada równie¿ w Polsce), a w t³umie kibiców po-
wiewali flagami na kijach z wizerunkami krzy¿a cel-
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tyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. Do 
tego poziomu dostroi³a siê, niestety, równie¿ grup-
ka nazi-kibiców z Radzionkowa, którzy poœród flag 
swego klubu wyeksponowali te¿ du¿y transparent
z krzy¿em celtyckim. Poza tym na meczu dosz³o tak¿e 
do wywo³anych przez bytomian przepychanek z po-
licj¹ i demonstracyjnego spalenia szalików radzion-
kowskiego klubu. 

POZNAÑ. 11 maja podczas meczu podwy¿szonego 
ryzyka, w trakcie pierwszej rundy æwieræfina-
³owej Pucharu Polski w pi³ce no¿nej, 
pomiêdzy zwaœnionymi ze sob¹ Lechem
Poznañ i Legi¹ Warszawa dosz³o do skan-
dalicznego incydentu z udzia³em kilku 
nazi-kibiców ze sto³ecznego klubu, któ-
rzy wywiesili na okalaj¹cym boisko ogro-
dzeniu flagê ze swastyk¹. Flaga po kilku minu-
tach zosta³a zdjêta, na skutek sprzeciwu nor-
malnych warszawskich fanów. W³adze KP Legia
w wydanym dzieñ po meczu oœwiadczeniu zde-
cydowanie potêpi³y osoby, które wywiesi³y ha-
niebn¹ flagê: „Nie chcemy mieæ z tymi ludŸmi 

nic do czynienia! Nie chcemy 
ich obecnoœci na naszych me-
czach! Ludzie ci nie s¹ godni, 
aby nazywaæ siê kibicami Le-
gii! Nie ma dla nich miejsca
w naszych szeregach, nie ma
¿adnego usprawiedliwienia, nie
ma i nie bêdzie wybaczenia!”. 
Podobnie zareagowa³o tak¿e 
Stowarzyszenie Kibiców Le-
gii: „To, ¿e swastyka wisia³a na 
p³ocie, jest dla nas powodem 
do ogromnego wstydu”. Wy-
dzia³ Dyscyplinarny Polskie-
go Zwi¹zku Pi³ki No¿nej uka-
ra³ sto³eczny klub za ten incy-

dent kar¹ finansow¹ w wysokoœci szeœciu tysiêcy 
z³otych. 

JAS£O. 14 maja na meczu IV ligi podkarpackiej pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Rafineri¹/Czarnymi Jas³o i Stal¹ 
Sanok pojawi³a siê flaga z symbolem tak zwane-
go „wilczego haka”, rodzaju stylizowanej swastyki, 
u¿ywanego pierwotnie przez pancerne dywizje SS 
i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹ We-
rwolf oraz has³em „Niepoprawni politycznie”. Ten 
sam transparent zawis³ równie¿ na boiskowym 

ogrodzeniu w czasie spotkania Czarnych z Wis³ok¹ 
Dêbica, rozegranego 3 maja. 

WARSZAWA. 17 maja dziennik „Super Express” opisa³ 
rasistowski incydent, który mia³ zdarzyæ siê podczas 
wczeœniejszego o kilka dni æwieræfina³owego spotka-
nia Pucharu Polski w pi³ce no¿nej, Lech Poznañ – Legia 
Warszawa. Czarnoskóry obroñca Legii Dickson Choto 
ujawni³, ¿e lider poznañskiej dru¿yny Piotr Reiss krzy-
cza³ do niego w trakcie meczu „Ty czarna ma³po”. Cho-
to, reprezentacyjny obroñca Zimbabwe, przyzna³, i¿ 
w drugiej czêœci spotkania w Poznaniu po jednym ze 
staræ nadepn¹³ na nogê poznaniaka. „To by³o przy-
padkowe” – stwierdzi³. Na telewizyjnych powtórkach 
widaæ, ¿e napastnik Lecha krzyczy coœ w stronê Cho-
to. „Obra¿a³ mnie. Us³ysza³em miêdzy innymi, ¿e je-
stem »czarn¹ ma³p¹«. Kiedy zbli¿a³ siê do mnie, wy-
dawa³ odg³osy, podobne do tych, którymi próbuj¹ 
deprymowaæ mnie kibice dru¿yn, z którymi gra Legia”. 
Wed³ug Choto takie rasistowskie zachowania zdarza-
ły siê Reissowi czêœciej. „Jak tylko sêdzia rozpoczyna 
mecz Legii z Lechem, on ju¿ zaczyna »gadaæ«“ – twier-
dził Dickson. Opowiadał, i¿ „zdarzało siê, ¿e w ferwo-
rze walki któryœ z zawodników powie mu »coœ nie-
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przyjemnego«”. „Ale to sporadyczne przypadki. Na-
tomiast Reiss za ka¿dym razem mówi do mnie np. 
»spier..., Murzynie«. Zreszt¹ nie tylko on, zdarza siê to 
te¿ innemu lechicie, Zakrzewskiemu”. Wyznania Cho-
to s¹ tym bardziej szokuj¹ce, ¿e kapitan lechitów, jeden
z najpopularniejszych zawodników w polskiej lidze, był 
jednym z sygnatariuszy antyrasistowskiej akcji „Stand 
up speak up” i na znak tego nosił na rêku czarno-bia³¹ 
opaskê. „Po co mu ona, chyba dla dekoracji” – ironizuje 
Choto. „To prowokacja!” – oburzał siê Reiss. „Zarzuty 
Choto s¹ œmieszne. Wed³ug mnie, ten atak na mnie ma 
podnieœæ jeszcze bardziej temperaturê przed dzisiej-
szym rewan¿owym meczem æwieræfina³u Pucharu Pol-
ski z Legi¹. To oznacza, ¿e sto³eczny zespó³ po prostu 
boi siê Lecha, bo gramy agresywnie” – argumentowa³ 
napastnik „Kolejorza”. „Jak bym móg³ zachowywaæ 
siê w taki sposób? Przecie¿ jestem uczestnikiem ak-
cji »Stop rasizmowi na stadionach«. Poza tym mo¿ecie 
zapytaæ siê czarnoskórego pi³karza Lecha, Ibo, w jaki 
sposób go traktujê” – wyjaœnia³ dziennikarzom „Su-
per Expressu” Reiss.
„Ktoœ mu to podpowie-
dzia³, ¿eby wyprowa-
dziæ mnie z równowagi
przed rewan¿em z Le-
gi¹. Nawet gdyby taka
sytuacja, o której mówi 
Choto, mia³a miejsce, to 
nie leci siê do prasy, tyl-
ko za³atwia we w³asnym 
gronie”.

WROC£AW. 18 maja w trakcie meczu 17 kolejki trze-
ciej ligi pi³ki no¿nej Œl¹sk Wroc³aw – Odra Opole 
kilkudziesiêciu „kibiców” dru¿yny przyjezdnej, zna-
nych od kilkunastu lat ze swoich neonazistowskich 
pogl¹dów, ustawi³o siê na jednej z poroœniêtych mu-
raw¹ „trybun” stadionu (na tak zwanej Górce) w wi-
zerunek swastyki. Jest to ju¿ nie pierwszy tego ro-
dzaju „popis” neonazistów z Opola propaguj¹cych 
pod p³aszczykiem klubowych przekonań pi³kar-
skich swoje sympatie do zbrodniczych ideologii. 
O pogl¹dach nazi-kibiców Odry œwiadcz¹ niektóre
z flag, jakie zwykli oni eksponowaæ podczas me-

czów swojej dru¿yny (vide za³¹czone zdjêcia rasi-
stowskich transparentów z has³ami: „Aryjscy Chu-
ligani”, „Skinheads Niemodlin” z runem Odali, fa-
szystowskim symbolem Hitlerjugend oraz „KKK 
Mississippi Odra Opole” – KKK to skrót, pod któ-

rym kryje siê nazwa skrajnie rasistowskiej or-
ganizacji Ku Klux Klan – z flag¹ rasistowskiego 
Po³udnia w Wojnie Secesyjnej w XIX wieku w USA, 
a wspó³czeœnie znakiem KKK i rysunkiem postaci 
„rycerza” Ku Klux Klan). 

RZESZÓW. 21 maja po meczu 27 kolejki trzeciej ligi pi³ki 
no¿nej Stal Rzeszów – Heko Czermno trener dru¿yny 
goœci Pawe³ Kowalski, zaproszony przez kierownika 
Stali na konferencjê prasow¹, odpowiedzia³: „Na kon-
ferencji to ja by³em w Ja³cie, a do Moj¿eszowa to ja 
chodziæ nie bêdê”. Wies³aw Dulski, kierownik dru¿yny 
gospodarzy, który jak po ka¿dym meczu zaprasza³ tre-
nerów obu dru¿yn na konferencjê prasow¹, nie kry³ 
swego wzburzenia antysemick¹ wypowiedzi¹ trene-
ra z Czermna: „To zupe³ny brak profesjonalizmu i kul-
tury. Dlaczego trener z Czermna obra¿a nasz¹ dru¿ynê
i wszystkich mieszkañców Rzeszowa”. Natomiast nic 
karygodnego w postêpowaniu swojego trenera nie 
zauwa¿y³ prezes i w³aœciciel Heko Henryk Konieczny: 
„Nie bêdê komentowa³ wypowiedzi i zachowania trene-
ra Kowalskiego. To doros³y cz³owiek i to jak siê zacho-
wuje to jego sprawa”. Inaczej ni¿ Kazimierz Greñ, szef 

prowadz¹cego rozgrywki III ligi pi³karskiej 
Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, który 
nie mia³ w¹tpliwoœci, co do oceny zachowania 
trenera Heko: „Je¿eli trener Kowalski tak po-
wiedzia³ to jest to niedopuszczalne i karygod-
ne. Trener klubu który zamierza awansowaæ 
nie mo¿e tak siê zachowywaæ. (…) S¹ pew-
ne standardy, których trzeba przestrzegaæ. 
Je¿eli jakiœ wniosek w tej sprawie dotrze do 
nas od Stali to na pewno wydzia³ dyscypliny 
siê tym zajmie”.
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GDAÑSK. 28 maja w trakcie spotkania 29 kolejki III 
ligi pi³ki no¿nej Lechia Gdañsk kontra Kotwica 
Ko³obrzeg dosz³o do kolejnej na trójmiejskich me-
czach pi³karskich manifestacji rasizmu. Rasiœci nie-
podzielnie rz¹dz¹cy na stadionie Lechii wywiesi-
li na boiskowym ogrodzeniu kilkudziesiêciometrowej 
d³ugoœci transparent z rysunkiem zakapturzonego „ry-
cerza” Ku Klux Klan, amerykañskiej organizacji ra-
sistowskiej, znêcaj¹cego siê nad zakutym w kajda-
ny, klêcz¹cym czarnoskórym oraz napisem: „Bia³e s¹ 
nosy a zielone liœcie. Na Lechii jest zajebiœcie. Wycho-
wani w nienawiœci. To my lechiœci KKK”. Tradycyjnie 
tak¿e na tym stadionie rasiœci obecni w t³umie kibi-
ców powiewali flagami na kijach z wizerunkami krzy¿a 
celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. Rasi-
stowscy „kibice” obecni byli równie¿ wœród fanów Ko-
twicy, byli to zaprzyjaŸnieni z nimi nazi-kibice Ba³tyku 
Gdynia z Lêborka, którzy wyeksponowali transpa-
rent z has³em: „SKS Ba³tyk Gdynia Lêbork” i dwoma 
krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi symbolami bia³ej 
si³y (white power). 

CZERWIEC 2005

BE£CHATÓW. W czerwcowym numerze pisma kibi-
cowskiego „To My Kibice”, czêsto jawnie sympaty-
zuj¹cego z obecnoœci¹ na polskich stadionach rasi-
stowskich i skrajnie prawicowych postaw, pojawi³a 
siê zilustrowana zdjêciem informacja o nowej fladze 
neonazistowskich „kibiców” Lechii Gdañsk. Przedsta-
wiała ona rysunek zakapturzonego „rycerza” Ku Klux

Klan, amerykañskiej organizacji rasistowskiej, znê-
caj¹cego siê nad klêcz¹cym czarnoskórym zakutym
w kajdany. Rysunkowi towarzyszy napis: „Bia³e s¹ 
nosy a zielone liœcie. Na Lechii jest zajebiœcie. Wycho-
wani w nienawiœci. To my lechiœci KKK” (na zdjêciu 
fragment flagi). Transparent ten wisia³ tu¿ przy mu-
rawie boiska w trakcie meczu III ligi Lechia Gdañsk 
– Obra Koœcian, 25 maja. Gdañski klub jest ca³kowicie 
zdominowany przez neonazistów, w tym w du¿ej mie-
rze przez trójmiejski oddzia³ miêdzynarodowej organi-
zacji neohitlerowskiej Blood & Honour.

BAKU (AZERBEJD¯AN). 4 czerwca na meczu eliminacyj-
nym Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej pomiêdzy repre-
zentacjami Azerbejd¿anu i Polski pojawi³a siê grupa pol-
skich nazi-kibiców paraduj¹cych w szalikach z krzy¿ami 
celtyckimi, rasistowskimi symbolami bia³ej si³y, a w jed-
nym przypadku nawet w koszulce z napisem „88” (licz-
ba „88” to „zaszyfrowany” hitlerowski salut „Heil Hi-
tler” – od ósmej pozycji litery „h” w alfabecie). W trak-
cie meczu zaczepiali oni i prowokowali prawdziwych ki-
biców polskiej jedenastki, a ich zachowanie i powrotny 
lot samolotem po meczu opisane zosta³y przez „Gazetê 
Krakowsk¹” w artykule pod znamiennym tytu³em „Na-
zikibice…”. Faszyœci terroryzowali swoim zachowa-
niem innych uczestników lotu, chóralnie œpiewali pio-
senki ku czci hitlerowskiego zbrodniarza Rudolfa Hes-
sa i o Polsce od morza do morza oraz skandowali „Sieg 
heil”. Co ciekawe, azerbejd¿añska wyprawa tej samej 
grupy doczeka³a siê entuzjastycznej relacji napisanej 
przez jednego z jej uczestników na ³amach miesiêcznika 
„kibiców” „To My Kibice” (lipiec 2005). Jej autorem 
jest sta³y wspó³pracownik tego pisma Janusz Pomor-
ski, pos³uguj¹cy siê pseudonimem JasiuP. Relacja
obfitowa³a tak¿e w zdjêcia autorstwa Pomorskiego epa-
tuj¹ce neofaszystowsk¹ symbolik¹ ³ysog³owych osi³ków,
oraz innego sta³ego wspó³pracownika pisma, Marka
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Górczyñskiego, podpisuj¹cego siê 
wszystko mówi¹cym pseudonimem
NoName88 (notabene obaj oni s¹
równie¿ na owych fotografiach). Na
za³¹czonym zdjêciu, w koszulce z na-
pisem „88” („zaszyfrowany” hitlerow-
ski salut „Heil Hitler”) znajduje siê Ma-
rek Górczyñski.

£ÓD�. 8 czerwca podczas derbowego meczu na szczy-
cie drugiej ligi pi³ki no¿nej Widzew £ódŸ kontra £KS 
£ódŸ dosz³o do incydentów, w tym tak¿e rasistow-
skich, prowokowanych przez „kibiców” obu dru¿yn. 
Najpierw pseudokibice Widzewa wszczêli bójki z policj¹ 
i s³u¿bami porz¹dkowymi. Nastêpnie nazi-kibice £KS, 
jedni z najbardziej zajad³ych rasistów wykorzystuj¹cych 
obszar futbolu jako pretekst do swoich manifesta-
cji ideologicznych, wyeksponowali w pobli¿u p³otu 
okalaj¹cego murawê boiska transparenty z symbolami 
krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

RADOM. 8 czerwca podczas spotkania II ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Radomiakiem Radom a Kolporterem Ko-
ron¹ Kielce kieleccy nazi-kibice po raz kolejny eks-
ponowali w ci¹gu meczu œwiêtokrzyskiego klubu flagê
z rasistowskich has³em: „Bia³y Honor Bia³a Duma”.

POZNAÑ. 9 czerwca w czasie meczu ekstraklasy pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Lechem Poznañ a Wis³¹ Kraków rasistowscy 
„kibice” dru¿yny gospodarzy wywiesili na boiskowym 
p³ocie flagê z napisem „Naszym honorem jest lojalnoœæ. 
Bia³e Imperium” oraz charakterystycznym rysunkiem 
zaciœniêtej piêœci umieszczonej na tarczy z utr¹conym ro-
giem. Jest to jeden z symboli bia³ej si³y (white power), 
stosowany przez miêdzynarodowy ruch rasistowski,
a w czasie II wojny œwiatowej u¿ywanym przez Waffen 
SS. Ten sam rasistowski transparent wisia³ na dwóch 
pierwszych meczach poznañskiej dru¿yny w nowym se-
zonie ligowym: 26 lipca Lech Poznañ – Polonia Warsza-
wa oraz 30 lipca lech Poznañ – Arka Gdynia.

KIELCE. 11 czerwca podczas meczu drugiej ligi pi³ki no¿nej 
Korona Kielce – Ruch Chorzów kieleccy rasiœci wywie-
sili na oko³oboiskowym ogrodzeniu flagê z rasistow-
skim has³em „Bia³y Honor, Bia³a Duma” oraz transparent
z krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. 
Wydzia³ Dyscyplinarny Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej 
ukara³ kielecki klub za ten incydent kar¹ finansow¹
w wysokoœci piêciu tysiêcy z³otych. Ten sam transpa-
rent pojawi³ siê równie¿ na wczeœniejszym meczu GKS 
Be³chatów – Kolporter Korona Kielce, 1 czerwca (poniż-
sze zdjêcie pochodzi z meczu z Radomiakiem 8 czerw-
ca 2005). 

LUBIN. 15 czerwca w czasie konfrontacji dru¿yn Zag³êbia 
Lubin i Wis³y Kraków, w rundzie rewan¿owej Pucharu 
Polski w pi³ce no¿nej, na boiskowym ogrodzeniu wisia³a 
flaga z napisem „Albi Bellatores”, (po w³osku Biali Wo-
jownicy). Ta sama flaga znalaz³a siê tak¿e na obu me-
czach fina³owych Pucharu Polski Groclin Dyskobolia 
Grodzisk Wlkp kontra Zag³êbie, 18 i 21 czerwca.

KROSNO. 18 czerwca w trakcie spotkania IV ligi podkar-
packiej pi³ki no¿nej Kroœnianka-Karpaty Krosno – Re-
sovia Rzeszów kroœnieñscy nazi-kibice po raz kolejny 
wywiesili transparent z krzy¿em celtyckim, powszech-
nie u¿ywanym przez wspó³czesnych faszystów sym-
bolem bia³ej si³y (white power).

KIELCE. 25 czerwca dosz³o do szokuj¹cego incyden-
tu w czasie spotkania prezesa pierwszoligowego klu-
bu pi³karskiego Kolporter Korona Kielce, Wies³awa 
Tkaczuka, z przedstawicielami miejscowych „kibi-
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ców”. W jego trakcie ludzie mieni¹cy siê fanami fut-
bolu i sympatykami Korony postawili dzia³aczom 
klubu veto przeciwko transferowi z Górnika Zabrze 
ciemnoskórego pi³karza z Brazylii, Hernaniego. Je-
den z rasistów w wypowiedzi dla mediów stwierdzi³: 
„Postawiliœmy sprawê jasno: albo my, albo on. Koro-
na to bia³y klub i zawsze taki by³. Na ka¿dym meczu 
mamy flagê »Bia³y Honor, Bia³a Duma«. To nasz naj-
starszy transparent. Nie wierzê, ¿e w 40-milionowym 
kraju nie znajdzie siê jeden dobry bia³y obroñca. A jak 
nie, to trzeba poszukaæ w Rosji, na Ba³kanach, gdzie-
kolwiek”. Mened¿er Korony Piotr Burlikowski odmówi³ 
odpowiedzi na pytanie, czy to mo¿liwe, by nazi-kibice 
uniemo¿liwili klubowi przeprowadzenie transferu. 

WROC£AW. 26 czerwca na pierwszoligowym meczu 
¿u¿lowym Atlasu Wroc³aw z Poloni¹ Bydgoszcz gru-
pa nazi-kibiców (zjawisko nieznane dot¹d nieomal na 
speedway’ejowych torach) wywiesi³a na stadionowym 
p³ocie transparent z napisem „White Power” (bia³a 
si³a) i nazistowskim symbolem tak zwanego „wilczego 
haka”, rodzaju stylizowanej swastyki, u¿ywanego pier-
wotnie przez pancerne dywizje SS i posthitlerowsk¹ 
organizacjê terrorystyczn¹ Werwolf. Rasistowska ma-
nifestacja wymierzona by³a w debiutuj¹cego w bar-
wach Atlasu czarnoskórego ¿u¿lowca, Antonio Lind-
baecka. Transparent zawis³ na p³ocie przed meczem. 
Wisia³ na nim jeszcze podczas prezentacji. W³aœnie 
wtedy Lindbaeck musia³ go dostrzec – na prezentacji 
wraz z kolegami z dru¿yny pozdrawia³ bowiem kibiców 
z samochodu. PóŸniej, na szczêœcie, s³u¿by ochroniar-
skie usunê³y transparent z p³otu, mimo protestów gru-
py „kibiców”. ¯u¿el uprawia na œwiecie prawdopodob-
nie tylko jeden czarnoskóry zawodnik, w³aœnie Lind-
baeck, tym bardziej ponurym wydaje siê wiêc „popis” 
wroc³awskich rasistów.

CZÊSTOCHOWA. 29 czerwca podczas spotkania ba-
ra¿owego IV ligi I grupy œl¹skiej pi³ki no¿nej pomiêdzy 
Rakowem Czêstochowa a Koszaraw¹ ¯ywiec dosz³o do 
wyj¹tkowego, nawet jak na polskie warunki, spiêtrzenia 
iloœci akcentów rasistowskich. Po pierwsze, wœród 

czêstochowskich nazi-kibiców zasiadaj¹cych na stadio-
nowej trybunie pojawi³a siê flaga ze swastyk¹. Powiewa³o 
ni¹ kilku neofaszystów, którzy zamaskowali twarze sza-
likami z krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi symbolami 
bia³ej si³y. Po drugie, na p³ocie okalaj¹cym murawê boiska 
zawis³ pojawiaj¹cy siê na meczach Rakowa transparent
z napisem „White Patriots Czêstochowa” (Biali Patrioci 
Czêstochowa) i tak zwanym Toten Kopfem, charaktery-
styczn¹ trupi¹ czaszk¹, identyczn¹ jakiej w czasie II woj-
ny œwiatowej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerow-
scy terroryœci z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry 

1 i 8 to w neofaszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” 
napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ lite-
ry „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Kolejnym rasistowskim 
akcentem by³a flaga z has³em „Fanatycy. Nasze serca
i piêœci bij¹ dla Rakowa” oraz rysunkiem charakterystycz-
nej zaciœniêtej piêœci, bêd¹cej jednym z symboli bia³ej si³y 
(white power), stosowanej przez miêdzynarodowy ruch 
rasistowski, w szczególnoœci ruch nazi-skiów. 

LIPIEC 2005

KIELCE. 26 lipca w trakcie meczu pierwszej kolejki eks-
traklasy pi³ki no¿nej Korona Kielce kontra Cracovia 
Kraków dosz³o do rasistowskiego incydentu wymie-
rzonego w czarnoskórego pi³karza z Brazylii, Herna-
niego, graj¹cego w dru¿ynie gospodarzy. Przy ka¿dym 
jego dojœciu do pi³ki obecni na stadionie nazi-kibice 
wydawali odg³osy naœladuj¹ce ma³py oraz wznosili ra-
sistowskie okrzyki. Szokuj¹c¹, oprócz samego wyda-
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rzenia, okolicznoœci¹, jest fakt, ¿e Hernani by³ obiek-
tem rasistowskich wyzwisk ze strony czêœci „kibi-
ców” swojej w³asnej dru¿yny. Tym razem jednak ostro 
i zdecydowanie zareagowa³y same w³adze klubu, któ-
re natychmiast odciê³y siê od rasistowskich pseudo-
kobiców, przekaza³y policji ich zdjêcia ze stadionowe-
go monitoringu oraz og³osi³y, ¿e nie bêd¹ oni wpusz-
czani na stadion Korony. Podobne stanowisko zajê³a 
zdecydowana wiêkszoœæ fanów kieleckiej dru¿yny, 
która stanê³a w obronie brazylijskiego futbolisty. 
Kielecki incydent wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê w me-
diach i na forum publicznym, bardzo aktywn¹ stron¹ 
dyskusji by³o Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, 
postuluj¹ce zdecydowane dzia³ania wobec neofaszy-
stów wykorzystuj¹cych do swojej propagandy wido-
wiska sportowe. 30 lipca przed meczem drugiej kolejki 
ekstraklasy Kolporter Korona Kielce – Odra Wodzis³aw 
Œl¹ski na kasach stadionowych zawis³y zdjêcia nazi-ki-
biców, którzy wznosili rasistowskie okrzyki pod adre-
sem Hernaniego, a ochroniarze nie wpuszczali ich na 
mecz. Natomiast kieleccy pi³karze wyszli na boisko
w koszulkach z has³em kampanii Stowarzyszenia 
„NIGDY WIÊCEJ” – „Wykopmy Rasizm ze Stadio-
nów”, a kieleccy kibice nagradzali rzêsistymi oklaska-
mi ka¿de zagranie Hernaniego. 

KIELCE. 29 lipca na oficjalnej stronie internetowej klubu Kol-
porter Korona Kielce opublikowane zosta³y zdjêcia miej-
scowych nazi-kibiców, którzy w trakcie rozgrywanego
trzy dni wczeœniej meczu gospodarzy z Cracovią Kraków
skandowali rasistowskie has³a i wyzwiska pod adresem 

debiutuj¹cego w ich
dru¿ynie czarnoskó-
rego pi³karza z Bra-
zylii, Hernaniego
oraz poparli ra-
sistowskie te za-
chowania (a tak¿e 
wczeœniejsze prote-
sty przeciwko jego 
zatrudnieniu w Kiel-
cach) w reporta¿u 
nadanym przez tele-
wizjê Polsat. Niektó-
rzy ze sfotografowa-
nych rasistów pró-
bowali na pocz¹tku 
meczu pobiæ kibi-
ców dopinguj¹cych 
Hernaniego. Decyzj¹ 
zarz¹du klubu oso-
by, których wize-
runki zosta³y opu-
blikowane otrzyma³y 
do¿ywotni zakaz 
wstêpu na obiekty
Kolportera Korony.
Zdjêcia nazi-kibiców
zosta³y przekazane
przez klub Komen-
dzie Miejskiej Po-
licji z wnioskiem
o wszczêcie postêpo-
wania maj¹cego na 
celu ich zatrzymanie 
i ukaranie.

GDAÑSK. 30 lipca w ci¹gu meczu II ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Lechi¹ Gdañsk a Jagielloni¹ Bia³ystok ra-
sistowscy „kibice” gospodarzy eksponowali dwie fla-
gi z krzy¿em celtyckim, miêdzynarodowym symbo-
lem bia³ej si³y. Jedna z nich, z napisem „Lechia. Pri-
de of Gdansk” (t³um.: „Lechia. Duma Gdañska”), wi-
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sia³a w trakcie meczu na oko³oboiskowym ogrodze-
niu, a drug¹, umieszczon¹ na kiju, macha³ jeden nazi-
skin, stoj¹cy na stadionowej trybunie wœród grupy 
innych kibiców gdañskiego klubu. Lechia Gdañsk 
jest chyba jak ¿aden inny klub w Polsce zinfiltrowa-
na przez neofaszystów, miêdzy innymi z trójmiejskiej 
komórki miêdzynarodowej organizacji neonazistow-
skiej Blood & Honour. Rasiœci ca³kowicie zdomino-
wali stadion przy ulicy Traugutta, normalnych kibi-
ców spychaj¹c na niewidoczny margines, a w³adze 
klubu nie chc¹, albo nie potrafi¹ niczego w tej sytu-
acji zmieniæ.

WROC£AW. 31 lipca w ci¹gu trwania meczu pierwszej 
kolejki II ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Œl¹skiem Wroc³aw 
a Kujawiakiem W³oc³awek na p³ocie okalaj¹cym bo-
isko wyeksponowana by³a flaga z napisem „Skinhe-
ads”, bêd¹ca od lat manifestacj¹ obecnoœci wœród ki-
biców dolnoœl¹skiego klubu du¿ej grupy rasistów.

SIERPIEÑ 2005

JAS£O. 7 sierpnia w trakcie spotkania IV ligi pi³ki no¿nej 
Czarni Jas³o – Resovia Rzeszów nazi-kibice dru¿yny 
goœci wywiesili na ogrodzeniu wzd³u¿ jednej z bocz-
nych trybun du¿¹ flagê z krzy¿em celtyckim, rasistow-
skim symbolem bia³ej si³y. 

MA£OGOSZCZ. 7 sierpnia na meczu IV ligi pi³ki no¿nej 
Wierna Ma³ogoszcz – Sandecja Nowy S¹cz pojawi-
li siê nazi-kibice z Korony Kielce maj¹cy zakaz sta-
dionowy na obiekcie w³asnego klubu po rasistow-
skiej prowokacji, której dokonali wobec brazylijskie-
go obroñcy kieleckiej dru¿yny, Hernaniego, 26 lip-
ca. W ci¹gu meczu nieomal bez przerwy nazi-kibi-
ce wznosili rasistowskie okrzyki i œpiewali rasistow-
skie przyœpiewki.

WARSZAWA. 8 sierpnia odby³ siê towarzyski mecz po-
kazowy pomiêdzy dru¿ynami Legii Warszawa i Bayer-
nu Monachium, jednej z najs³awniejszych futbolowych 
jedenastek na œwiecie. Mimo sielankowej atmosfery 
i przyjacielskiego przes³ania imprezy pojawi³a siê na 
niej grupa neonazistowskich „kibiców”, zwi¹zanych 
z rasistowsk¹ bojówk¹ White Legion. Wywiesili oni 
na ogrodzeniu okalaj¹cym boisko swoj¹ „firmow¹” 
flagê z napisem: „White Legion” i symbolem stylizo-
wanej swastyki, która jednak przez wiêksz¹ czêœæ me-
czu zas³oniêta by³a napisem „Krzysiu walcz!” (vide 
za³¹czone zdjêcie). 

BRZESKO. 9 sierpnia w czasie spotkania II rundy Pu-
charu Polski w pi³ce no¿nej Okocimski Brzesko 
– Ruch Chorzów w grupie kibiców dru¿yny gospo-
darzy wymachuj¹cych na trybunie flagami „na kijach” 
pojawi³a siê jedna z du¿ym wizerunkiem krzy¿a celtyc-
kiego (rasistowskiego symbolu bia³ej si³y).

KOŒCIAN. 10 sierpnia na meczu III ligi grupy 2 (Pomo-
rze Zachodnie, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy i Po-
morze) miêdzy Obr¹ Koœcian i Wart¹ Poznañ nazi-ki-
bice gospodarzy wywiesili na p³ocie oddzielaj¹cym 
publicznoœæ od murawy boiska flagê ze znakiem 
krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej 
si³y.

WARSZAWA. 11 sierpnia podczas meczu rundy wstê-
pnej Pucharu UEFA pomiêdzy Legi¹ Warszawa i 
FC Zurich na ogrodzeniu okalaj¹cym murawê bo-
iska zawis³a po raz kolejny flaga z symbolem stylizo-
wanej swastyki i napisem „White SS Legion”. Whi-
te Legion to neonazistowska bojówka czêœci pseu-
dokibiców Legii, której liderzy zamordowali w 1998 
roku we W³adys³awowie, z pobudek rasistowskich, 
studenta Przemys³awa WoŸniaka. Stylizowana swa-
styka, tak zwany „wilczy hak”, nazistowski sym-
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bol u¿ywany pierwotnie przez pancerne dywizje SS
i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹ Wer-
wolf, by³a nieznacznie zas³oniêta. 

JASTRZÊBIE. 13 sierpnia podczas meczu III ligi pi³ki 
no¿nej GKS Jastrzêbie kontra Raków Czêstochowa 
nazi-kibice dru¿yny goœci wywiesili na boiskowym 
ogrodzeniu flagę z has³em „Fanatycy. Nasze serca i 
piêœci bij¹ dla Rakowa” oraz rysunkiem charaktery-
stycznej zaciœniêtej piêœci, bêd¹cej jednym z sym-
boli bia³ej si³y (white power), stosowanej przez 
miêdzynarodowy ruch rasistowski, w szczególnoœci 
ruch nazi-skiów. Po obu stronach tej flagi zawis³y 
bannery ze stylizowan¹ swastyk¹, tak zwanym „wil-

czym hakiem”, nazistowskim symbolem u¿ywanym 
pierwotnie przez pancerne dywizje SS i posthitle-
rowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹ Werwolf, z jed-
nej oraz krzy¿em celtyckim, powszechnie u¿ywanym 
przez wspó³czesnych faszystów symbolem bia³ej si³y 
(white power), z drugiej strony.

OSTRO£ÊKA. 13 sierpnia podczas meczu IV ligi pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Narwi¹ Ostro³êka i ¯bikiem Na-
sielsk grupa neofaszystowskich „kibiców” dru¿yny 
gospodarzy wywiesi³a na boiskowym ogrodzeniu 
flagê z napisem „Duma Kurpi” oraz krzy¿em celtyc-
kim, powszechnie u¿ywanym przez wspó³czesnych 
faszystów symbolem bia³ej si³y (white power). By³ 
to kolejny przyk³ad przenikania treœci rasistowskich 
na stadionowe trybuny do ni¿szych klas rozgrywko-
wych w regionach, w których manifestacje pogl¹dów 
neofaszystowskich by³y jak dot¹d odosobnionymi in-
cydentami. 

£ĘCZNA. 20 sierpnia w trakcie me-
czu czwartej kolejki I ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Górnikiem £êczna a GKS 
Be³chatów grupa miejscowych nazi-ki-
biców wywiesi³a na okalaj¹cej bo-
isko barierze flagê bêd¹c¹ ho³dem dla 
zmar³ego na pocz¹tku sierpnia, po wy-

padku samocho-
dowym, Mariu-
sza Szczerskie-
go ps. Szcze-
ry, wokalisty neonazistowskiego zespo³u rockowego Ho-
nor – jednej z najbardziej skrajnych tub propagowania rasi-
zmu w Europie. Na fladze widnia³ napis „R.I.P. (R.I.P. – rest 
in peace – spoczywaj w pokoju – dop.red.) Szczery”. 
Zbli¿one treœciowo flagi pojawi³y siê tak¿e na odbywaj¹cych 
siê w tym czasie meczach, znanego z du¿ej i aktywnej grupy 
neofaszystowskich „kibiców”, Piasta Gliwice (w drugoligo-
wym meczu z Górnikiem Polkowice, 13 sierpnia). Na gliwic-

kiej fladze oprócz napisu „Szczery” 
znalaz³y siê równie¿ dwa symbole 
runów œmierci – jednego ze znaków 
ruchów neonazistowskich, min. 
amerykañskiego National Aliance, 
rasistowskiej organizacji za³o¿onej 

przez Willima 
Pearce’a, auto-
ra „Dzienników 
Turnera” – ra-
sistowskiej biblii 
bêd¹cej inspira-
cj¹ dla autora za-
machu terrory-
stycznego na bu-
dynek federalny w Oklahoma City (167 zabitych). Kolejnym 
stadionem, na którym neofaszyœci ¿egnali swojego ido-
la, by³ obiekt Motoru Lublin, na którym tak¿e od lat skraj-
nie prawicowy element wykorzystuje pi³kê no¿n¹ i klubow¹ 
identyfikacjê jako pretekst do manifestacji zbrodniczych ide-
ologii. Lubelscy nazi-kibice na wywieszonym transparen-
cie zawarli zdjêcie Szczerskiego, nazwê jego zespo³u na 
dwóch flagach w bia³o-czerwonych barwach oraz bêd¹cy 
nawi¹zaniem do pisanych przez Szczerskiego tekstów Ho-
noru napis: „W obronie krwi, dla której dziœ tak wiele zna-
czysz. On poœwiêci³ wszystkie swoje dni”. 
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ŒWIDNIK. 21 sierpnia w trakcie spotkania III ligi pi³ki 

no¿nej pomiêdzy Avi¹ Œwidnik a Hetmanem Zamoœæ 
dosz³o do bójek sprowokowanych przez stadionowych 
chuliganów z Zamoœcia. Miejscowi kibice, wœród któ-
rych od lat prym wiod¹ nazi-skini, nie pozostali im 
d³u¿ni. Wœród flag wywieszonych przez œwidnickich 
fanów znalaz³a siê tak¿e flaga w ¿ó³to-niebieskich bar-
wach klubowych z napisem: „Œwidnik do nas nale¿y. 
Skinheads. Byliœmy tu i zawsze bêdziemy”. Flaga ta to-
warzyszy meczom Avii od d³u¿szego czasu. 

OSTRO£ÊKA. 24 sierpnia na meczu grupy mazowiec-
kiej IV ligi pi³ki no¿nej Narew Ostro³êka – Nadnar-
wianka Pu³tusk grupa nazi-kibiców dru¿yny gospoda-
rzy wyeksponowa³a na boiskowym ogrodzeniu flagê
z napisem „Duma Kurpi” oraz krzy¿em celtyckim, po-
wszechnie stosowanym przez neofaszystów symbo-
lem bia³ej si³y (white power).

MATTERSBURG (AUSTRIA). 27 sierpnia po meczu I ligi 
pi³ki no¿nej pomiêdzy SC Mattersburg i Sturmem Graz 
dosz³o przed kamerami austriackiej telewizji ATV Plus 
do awantury i bójki miêdzy by³ym reprezentantem Pol-
ski Adamem Ledwoniem, a aktualnym reprezentantem 
Austrii Dietmarem Kuehbauerem. Obu pi³karzy cechu-
je wieloletnia wrogoœæ i przy ka¿dej okazji ich spotka-
nia koñcz¹ siê w ten sam sposób. Tym razem Kueh-
bauer oœwiadczy³ do kamery, i¿: „Z tym œmierdzielem 
(mowa o Ledwoniu – dop. red.) wywiadu nie udzielê! 
Œmierdzisz Polsk¹!”. W rewan¿u zosta³ nazwany przez 

Ledwonia wieœniakiem. Polak krzycza³ te¿, ¿e go zabije
i zadeklarowa³: „Kto temu wieœniakowi z³amie nos, 
temu stawiam wielkie piwo!”. Incydent ten dopro-
wadzi³ do histerii w polskich mediach, podgrzewanej 
zw³aszcza przed meczem reprezentacji Polski i Au-
strii, 3 wrzeœnia w Chorzowie. W nagonce na austriac-
kich pi³karzy celowa³o zw³aszcza popularne pismo bul-
warowe „Super Express”. Na zdarzeniu próbowa³ te¿ 
¿erowaæ Wojciech Wierzejski, europarlamentarzy-
sta i jeden liderów Ligi Polskich Rodzin, a wczeœniej 
M³odzie¿y Wszechpolskiej, który zg³osi³ do Prokuratu-
ry Okrêgowej w Katowicach zg³oszenie o pope³nieniu 
przestêpstwa zniewa¿enia Polski i ¿¹da³ przes³uchania 
Kuehbauera przy okazji chorzowskiego meczu. Pod 
koniec wrzeœnia Ledwoñ przeprosi³ w Austrii za swo-
je prowokacyjne zachowanie, o czym ju¿, niestety, nie 
poinformowa³o ¿adne z polskich mediów.

WROC£AW. 27 sierpnia w czasie meczu drugiej ligi 
pi³ki no¿nej Œl¹sk Wroc³aw kontra Zag³êbie Sosno-
wiec na boisko wesz³o kilku miejscowych nazi-kibi-
ców i powiesi³o na oko³oboiskowym p³ocie obok jed-
nej z bramek du¿¹, mniej wiêcej dziesiêciometrowej 
d³ugoœci, flagê z has³em: „White Power” (bia³a si³a). 
Rasistowski transparent bez problemu wisia³ do koñca 
meczu. Co ciekawe, prezes Œl¹ska Rafa³ Sobañski fla-
gi nie widzia³, a delegat PZPN Andrzej Tomaszewski 
choæ widzia³ nie chcia³ interweniowaæ, by nie psuæ… 
wspania³ej atmosfery na trybunach. Transparent ten 
na wroc³awskim stadionie pojawi³ siê po raz pierwszy 
13 sierpnia, podczas meczu Œl¹sk Wroc³aw – Podbe-
skidzie Bielsko Bia³a. Wisia³ spokojnie przez ca³y mecz 
naprzeciwko trybuny g³ównej (vide zdjêcie obok). 

Redaguje MARCIN KORNAK 
Wspó³praca JACEK PURSKI 

Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”
PO Box 6, 03-700 Warszawa 4, POLAND

tel. +48 (0) 601 36 08 35
e-mail: redakcja@nigdywiecej.pl
www.nigdywiecej.org
konto: Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”
PKO BP I Oddzia³ Centrum
Warszawa 25 1020 1013 0000 0902 0129 5898
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STOWARZYSZENIE
„NIGDY WIĘCEJ”

KAMPANIA „WYKOPMY RASIZM ZE STADIONÓW”
MONITORING PRZEJAWÓW RASIZMU I SZOWINIZMU

NA POLSKICH STADIONACH PIŁKARSKICH 
1 września 2005 – 31 sierpnia 2006

ROK 2005
WRZESIEÑ

JAWORZNO. 2 wrzeœnia w pierwszych minutach dru-
giej po³owy meczu eliminacyjnego Mistrzostw Eu-
ropu dru¿yn U-21 Polska – Austria grupa nazi-kibi-
ców wywiesi³a na oko³oboiskowym ogrodzeniu trans-
parent z krzy¿em celtyckim, rasistowskim symbolem 
bia³ej si³y. Po kilku minutach zosta³ on zdjêty na sku-
tek interwencji s³u¿b porz¹dkowych. 

KOŒCIAN. 3 wrzeœnia podczas spotkania III ligi (grupa 
2 – Pomorze Zachodnie, Pomorze, Wielkopolska, Ku-
jawy i Pomorze) pi³ki no¿nej pomiêdzy Obr¹ Koœcian
a Mieszkiem Gniezno, nazi-kibice miejscowego klubu 
wywiesili na p³ocie oddzielaj¹cym publicznoœæ od mu-
rawy boiska flagê ze znakiem krzy¿a celtyckiego, rasi-
stowskiego symbolu bia³ej si³y. 

LE¯AJSK. 4 wrzeœnia w czasie meczu III ligi pi³ki no¿nej 
Pogoñ Le¿ajsk – Motor Lublin grupa miejscowych 
rasistów wywiesi³a na boiskowym ogrodzeniu flagê 
„amerykañskich konfederatów” symbolizuj¹c¹ rasi-
stowskie Po³udnie w Wojnie Secesyjnej w XIX wie-
ku w USA – flaga ta jest jednym z symboli u¿ywanych 
przez  miêdzynarodowy ruch rasistowski.

KRAKÓW. 10 wrze-
œnia podczas me-
czu szóstej kolejki 
pierwszej ligi pi³ki 
no¿nej Wis³a Kra-

ków – Pogoñ Szczecin na
stadionie pojawi³y siê dwie 
szowinistyczne flagi wy-
eksponowane przez kra-
kowskich nazi-kibiców, 
jedna z krzy¿em celtyc-
kim, rasistowskim sym-
bolem bia³ej si³y i druga, 
z antysemickim has³em 
„Anty jude”.

TARNÓW. 10 wrzeœnia w cza-
sie derbowego spotka-
nia czwartoligowych dru¿yn Tarnovii Tarnów i Unii 
Tarnów dosz³o do kolejnej rasistowskiej manifestacji
z udzia³em „kibiców” drugiego z klubów. Wywie-
sili oni na boiskowym ogrodzeniu flagê z napisem 
„White UniaTed. Skinheads Tarnów” (w rasistowskie 
has³o, t³um.: „Zjednoczeni biali skinheadzi z Tarno-
wa”, wpisana zosta³a nazwa klubu) oraz symbolem 
krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego znaku bia³ej si³y.

LUBLIN. 11 wrzeœnia podczas meczu III ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Motorem Lublin i Avi¹ Œwidnik dosz³o do 
burd pomiêdzy „kibicami” obu dru¿yn, wœród których 
po obu stronach bra³o udzia³ wielu nazi-skinów, którzy 
od lat wiod¹ prym na stadionach obu klubów. Policja 
u¿y³a gumowych kul i zatrzyma³a oko³o czterdziestu 
najbardziej agresywnych bojówkarzy. W trakcie me-
czu lubelscy nazi-kibice wywiesili na oko³oboiskowym 
ogrodzeniu flagê z napisem „Motor Lublin” i krzy¿em 
celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y.
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WRONKI. 11 wrzeœnia podczas spotkania szóstej ko-

lejki ekstraklasy pi³ki no¿nej Amica Wronki kontra 
Lech Poznañ na jednym z p³otów odgradzaj¹cych 
murawê boiska od stadionowych trybun poznañscy 
nazi-kibice wywiesili wielki transparent z krzy¿em 
celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Fla-
ga wisia³a spokojnie przez ca³y mecz, dok³adnie na 
wprost kamer transmituj¹cej spotkanie telewizji Ca-
nal+ i by³a dok³adnie wyeksponowana kilkadziesi¹t 
razy w trakcie relacji na ¿ywo. S³u¿by porz¹dkowe 
nie zareagowa³y. Za ten czyn na poznañski klub 
na³o¿ona zosta³a przez Wydzia³ Dyscypliny PZPN 
kara finansowa w wysokoœci szeœciu tysiêcy 
z³otych.

WARSZAWA. 23 wrzeœnia w czasie meczu derbowe-
go I ligi pi³ki no¿nej Legia Warszawa kontra Po-
lonia Warszawa na oko³oboiskowym p³ocie wisia³a 
flaga z napisem: „95”, wpisanym w kszta³t krzy¿a 
celtyckiego, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y
i stylizowanej swastyki z zakrzywionymi ramiona-
mi (vide zdjêcie obok). Ta sama flaga wisia³a na 
ka¿dym praktycz-
nie meczu legioni-
stów bez ¿adnych 
k o n s e k w e n c j i 
– powoduje to za-
pewne niejedno-
znaczny charakter 
symbolu graficz-
nego zamieszczo-
nego na transpa-
rencie.

JAWORZNO. 27 wrzeœnia w czasie meczu II ligi pi³ki 
no¿nej Szczakowianka Jaworzno – Jagiellonia 
Bia³ystok wœród kibiców z Bia³egostoku pojawi³a 
siê te¿ grupa rasistów. Jeden z nich wywiesi³
w trakcie gry flagê amerykañskich „po³udniowców”, 
symbol rasistowskiego Po³udnia w Wojnie Sece-
syjnej w XIX wieku w USA, wspó³czeœnie u¿ywan¹ 
np. przez amerykañsk¹ organizacjê rasistowsk¹ Ku 
Klux Klan.

KRAKÓW. 29 wrzeœnia w trakcie rewan¿owego me-
czu rundy eliminacyjnej Pucharu UEFA Wis³a 
Kraków kontra Vitoria Guimaraes na stadiono-
wym p³ocie zawis³a flaga zawieraj¹ca miêdzy inny-
mi przys³oniêty rysunkiem twarzy kibica krzy¿ cel-
tycki, rasistowski symbol bia³ej si³y (white power) 
i has³em: „Fanatycy Bia³ej Gwiazdy”. Ta sama fla-
ga wisia³a równie¿ na meczu eliminacyjnym do Ligi 
Mistrzów Wis³a – Panathinaikos Ateny, rozgrywa-
nym na krakowskim stadionie 9 sierpnia oraz na 
wielu meczach ligowych – nie jest zdejmowana
przez s³u¿by porz¹dkowe prawdopodobnie z uwa-
gi na niejednoznaczny graficznie symbol krzy¿a cel-

tyckiego). Na meczu 
z Vitori¹ na ogro-
dzeniu wisia³a tak¿e 
flaga z mniej zaka-
muflowanym rasi-
stowskim przeka-
zem. By³a to po-
pularna wœród ra-
sistów flaga „po³ud-
niowców”, sym-
bol rasistowskie-
go Po³udnia w Wojnie Secesyjnej w XIX wieku
w USA, wspó³czeœnie u¿ywana np. przez Ku Klux 
Klan i inne organizacje rasistowskie na ca³ym 
œwiecie. Flaga ta pojawi³a siê na krakowskim sta-
dionie nie po raz pierwszy, wczeœniej jednak by³y to 
zazwyczaj mecze polskiej ligi. 

PA�DZIERNIK 2005

BYDGOSZCZ. 1 paŸdziernika podczas spotkania III ligi 
grupy drugiej (Pomorze Zachodnie, Pomorze, Wiel-
kopolska, Kujawy i Pomorze) pomiêdzy Chemikiem 
Bydgoszcz a Toruñskim KP Elan¹ Toruñ nazi-kibi-
ce pojawiaj¹cy siê regularnie na meczach toruñskiej 
dru¿yny powiesili na boiskowym p³ocie, obok flagi
z napisem „W³adcy Torunia”, banner z krzy¿em celtyc-
kim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y.

£OMŻA. 1 paŸdziernika podczas spotkania III ligi 
pomiêdzy £KS £om¿a a Wigry Suwa³ki miejsco-
wa grupa rasistowskich kibiców wyeksponowa³a na 
oko³oboiskowym ogrodzeniu transparent z krzy¿em 
celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. 

WROC£AW. 2 paŸdziernika na meczu II ligi pi³ki no¿nej 
Œl¹sk Wroc³aw – Radomiak Radom nazi-skini, sta³y 
element meczów wroc³awskiej dru¿yny od lat, wy-
wiesili na stadionowym ogrodzeniu flagê z napisem 
„Skinheads”. Aby obejœæ zakaz PZPN eksponowania 
na meczach pi³karskich transparentów z symbolami 
i napisami rasistowskimi, szowinistycznymi, faszy-
stowskimi, agresywnymi itp. i móc bez konsekwen-
cji wieszaæ opisan¹ flagê, nazi-skini pojawiaj¹cy siê na 
meczach Œl¹ska zawi¹zali pro forma „stowarzyszenie” 
pod nazw¹: Stowarzyszenie Krzewienia I Naucza-
nia Honoru Etyki Afirmacji Ducha Sportu – w skró-
cie SKINHEADS.

JASTRZÊBIE. 7 paŸdziernika podczas trzecioligowego 
meczu pomiêdzy GKS Jastrzêbie a Odr¹ Opole – jed-
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nym z bardziej rasistowskich klubów tej klasy roz-
grywkowej – na stadionowym ogrodzeniu pojawi³y 
siê rasistowskie flagi przyjezdnych nazi-kibiców, jed-
na z postaci¹ „rycerza” amerykañskiej organizacji ra-
sistowskiej Ku Klux Klan i napisem „KKK Mississi-
pi Odra Opole” oraz druga z has³em „Aryjscy Chu-
ligani”.

£ÊCZNA. 14 paŸdziernika podczas meczu Orange Eks-
traklasy (pierwszej ligi) pomiêdzy Górnikiem £êczna 
a Lechem Poznañ nazi-kibice z Wielkopolski po raz 
kolejny dopuœcili siê rasistowskich wyst¹pieñ i za-
k³óceñ porz¹dku (m.in. wywiesili transparent o tre-
œci rasistowskiej – z krzy¿em celtyckim, rasistow-
skim symbolem bia³ej si³y) za co poznañski klub 
ukarany zosta³ przez Wydzia³ Dyscypliny Polskiego 
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej kar¹ finansow¹ w wysokoœci 
szeœciu tysiêcy z³otych oraz zakazem udzia³u zor-
ganizowanych grup kibiców w dwóch meczach wy-
jazdowych. 

SUCHEDNIÓW. 15 paŸdziernika podczas meczu czwar-
tej ligi grupy œwiêtokrzyskiej pi³ki no¿nej Orlicz Su-
chedniów – Korona II Kielce nazi-kibice dru¿yny 
goœci wyeksponowali na ogrodzeniu suchedniow-
skiego stadionu flagê z rasistowskim przes³aniem: 
„Bia³y honor, bia³a duma”. Grupa nazi-kibiców, któ-
rzy pojawili siê na stadionie Orlicza, to miêdzy in-
nymi neofaszyœci maj¹cy po rasistowskich incy-
dentach wobec Hernaniego pod koniec lipca 2005 
roku do¿ywotni zakaz wejœcia na g³ówny obiekt 
Kolportera Korony Kielce. Kieleccy rasiœci na znak 
protestu wobec konsekwentnej walki w³adz klubu
z neofaszyzmem na swoim stadionie podjêli boj-
kot spotkañ pierwszej dru¿yny i zaczêli pojawiaæ siê 
wy³¹cznie na czwartoligowych rozgrywkach drugiej 
dru¿yny Kolportera.

GDAÑSK. 16 paŸdziernika w trakcie meczu 12. kolejki
II ligi pi³ki no¿nej Lechia Gdañsk – £KS £ódŸ, dru¿yn 
znanych z jednych z najbardziej zajad³ych nazi-kibiców 
w Polsce, „tradycyjnie” pojawi³y siê flagi z symbolik¹ 
rasistowsk¹, min. z krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi 
symbolami bia³ej si³y. Symbole te wywo³a³y reakcjê de-
legata PZPN na tym spotkaniu. Nakaza³ on ich usuniêcie 
pod sankcj¹ przerwania meczu. Po kilkunastominuto-
wej przerwie pozwoli³ jednak na kontynuowanie spo-
tkania. Wczeœniej tego samego dnia w Toruniu bojów-
ka „kibiców” Elany Toruñ napad³a na fanów £KS £ódŸ 
jad¹cych do Gdañska, dosz³o miêdzy nimi do staræ. 
Interweniowa³a policja i stra¿ miejska. Dziesiêciu funk-

cjonariuszy odnios³o rany. Mimo ¿e wœród bojówkarzy 
obu tych klubów jest wielu neofaszystów, miêdzy obo-
ma klubami panuje otwarta wrogoœæ. 

WROC£AW. 16 paŸdziernika w trakcie meczu 12. kolej-
ki II ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Œl¹skiem Wroc³aw a Po-
loni¹ Bytom – jednym z powa¿niej zinfiltrowanych 
przez rasistów klubów w Polsce – pojawi³a siê gru-
pa zaprzyjaŸnionych z nim nazi-kibiców z Odry Opole. 
Wywiesili oni na boiskowym ogrodzeniu flagê z po-
staci¹ „rycerza” amerykañskiej organizacji rasistow-
skiej Ku Klux Klan i napisem „KKK Mississipi Odra 
Opole”. Wroc³awscy nazi-kibice tym razem nie rzu-
cali siê w oczy.

E£K. 21 paŸdziernika w trakcie spotkania IV ligi pi³ki 
no¿nej Mazur E³k – OKS 1945 Olsztyn rasiœci obecni 
wœród kibiców dru¿yny przyjezdnej wznosili rêce na-
zistowskim geœcie heil Hitler, wykrzykiwali rasistow-
skie has³a i wydawali zwierzêce odg³osy, gdy przy 
pi³ce znajdowa³ siê czarnoskóry pi³karz e³ckiego Ma-
zura – Ulinzwenimana Vedaste z Belgii. „Za takie za-
chowanie swoich sympatyków olsztyñski klub ponie-
sie zapewne karê finansow¹” – powiedzia³ miejscowej 
gazecie lokalnej jeden z dzia³aczy klubu z E³ku.

£ÓD�. 21 paŸdziernika podczas meczu II ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy dru¿ynami £KS £ódŸ i Œl¹ska Wroc³aw ob-
serwator PZPN, Andrzej Tomaszewski nakaza³ prze-
rwanie gry w trakcie pierwszej po³owy spotkania. 
Interwencjê obserwatora wywo³a³y flagi wywieszo-
ne przez kibiców obu klubów na boiskowym p³ocie, 
miêdzy innymi flaga Œl¹ska z napisem „Skinhead”, któ-

ra towarzyszy nazi-kibicom wroc³awskiej 
dru¿yny od lat (flagi gospodarzy zakwestio-
nowane przez obserwatora tym razem nie 
mia³y charakteru szowinistycznego). Po bli-
sko pó³godzinnych pertraktacjach dzia³aczy 
klubowych i kibiców, którzy nie chcieli zdj¹æ 

transparentów, obserwator zagrozi³ zakoñczeniem spo-
tkania i og³oszeniem obopólnego walkowera. Po jego 
zdecydowanej reakcji szowinistyczne flagi zosta³y 
zdjête i mecz móg³ byæ kontynuowany. Wydzia³ Dys-
cypliny PZPN na³o¿y³ na £KS £ódŸ karê finansow¹
w wysokoœci piêciu tysiêcy z³otych – za brak odpowied-
niego zabezpieczenia porz¹dku na stadionie zap³aci karê 
w wysokoœci 1,5 tysi¹ca z³otych. Natomiast na Œl¹sk 
Wroc³aw na³o¿ono karê finansow¹ w wysokoœci piêciu 
tysiêcy z³otych za wywieszenie przez jego kibiców „(…) 
flagi z has³em propaguj¹cym ruch nacjonalistyczny i ra-
sistowski (»Skinheads«)”. Wykonanie kary postano-
wiono zawiesiæ na okres szeœciu miesiêcy.
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£OM¯A. 22 paŸdziernika podczas meczu Pucharu Pol-

ski w pi³ce no¿nej pomiêdzy £KS £om¿a a Górnikiem 
£êczna miejscowi rasiœci obecni na stadionie wywiesili 
na oko³oboiskowym ogrodzeniu transparent z krzy¿em 
celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. 

SIERADZ. 22 paŸdziernika podczas meczu grupy ³ódz-
kiej IV ligi pi³ki no¿nej Warta Sieradz kontra Pogoñ-
-Ekolog Zduñska Wola „kibice” 
dru¿yny ze Zduñskiej Woli wzno-
sili rasistowskie okrzyki pod ad-
resem ciemnoskórego napastni-
ka Warty – Valente Fabiano z Brazylii oraz wywiesili na 
oko³oboiskowym p³ocie flagi zawieraj¹ce miêdzy inny-
mi symbole rasistowskie.       

GRODZISK WLKP. 28 paŸdziernika podczas spotkania
I ligi pi³ki no¿nej Orange Ekstraklasy, pomiêdzy Dysko-
boli¹ Groclin Grodzisk Wielkopolski a Lechem Poznañ, 
poznañscy nazi-kibice wywiesili na boiskowym ogro-
dzeniu trzy rasistowskie flagi, jedn¹ z napisem „Ter-
rormachine” oraz rysunkiem zaciœniêtej piêœci umiesz-
czonej na tarczy z utr¹conym rogiem. Jest to jeden
z rasistowskich symboli bia³ej si³y (white power), stoso-
wany przez miêdzynarodowy ruch rasistowski, a w cza-
sie II wojny œwiatowej u¿ywany przez Waffen SS. Drug¹ 
rasistowsk¹ flag¹ by³ wielki transparent z krzy¿em cel-
tyckim, kolejnym rasistowskim symbolem bia³ej si³y, 
a trzeci¹ – flaga „po³udniowców”, u¿ywana przez ra-
sistowskie Po³udnie w Wojnie Secesyjnej w XIX wie-
ku w USA, stosowana wspó³czeœnie przez rasistowską 
organizacjê Ku Klux Klan.

 
LISTOPAD 2005

JAWORZNO. 6 listopada podczas meczu IV ligi pi³ki 
no¿nej Victoria Jaworzno – BKS Bielsko-Bia³a obecna 
wœród kibiców gospodarzy grupa rasistów wywiesi³a 
flagê z napisem „Victoria” i charakterystyczn¹ trupi¹ 
czaszk¹ zwan¹ Toten Kopf, identyczn¹ jakiej u¿ywa³o 
SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci z an-

gielskiej organizacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to 
w neofaszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” na-
pis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ 
litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Krótko po-
tem interweniowa³a ochrona meczu, która nakaza³a 
zdjêcie rasistowskiej flagi, a nastêpnie skonfiskowa³a 
j¹ i zniszczy³a. Drug¹ rasistowsk¹ flagê Victorii, ode-
bran¹ jej wczeœniej przez obecnych na meczu chuli-
ganów Walcowni Czechowice-Dziedzice, spalili kibice 
dru¿yny goœci. Widnia³ na niej napis „100% biali”.

£OM¯A. 6 listopada podczas meczu III ligi pi³ki no¿nej 
£KS £om¿a – MZKS Kozienice nazi-kibice dru¿yny go-
spodarzy po raz kolejny wywiesili na ogrodzeniu swo-
jego stadionu banner z wizerunkiem krzy¿a celtyckie-
go, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. 

MA£OGOSZCZ. 9 listopada w czasie spotkania III ligi pi³ki 
no¿nej Wierna Ma³ogoszcz i AKS Busko neofaszyœci 
obecni na stadionie miejscowego klubu wywiesili na 
boiskowym p³ocie flagê z napisem „White Boys 18 
MKS Wierna Ma³ogoszcz” oraz charakterystyczn¹ 
trupi¹ czaszk¹ zwan¹ Toten Kopf, identyczn¹ jakiej 
u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci 
z angielskiej organizacji Combat 18. Obecne na fladze 
cyfry „1” i „8” to w neofaszystowskiej symbolice „za-
szyfrowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej 
pozycji jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie).

GLIWICE. 13 listopada w trakcie drugoligowe-
go meczu derbowego pomiêdzy dwoma najbar-
dziej przenikniêtymi przez stadionowych rasistów 
górnoœl¹skimi klubami Piast Gliwice – Polonia By-
tom dosz³o do rozrób z policj¹. Wœród uczestników 
burd bardzo aktywn¹ grupê stanowili nazi-kibice.

POLKOWICE. 13 listopada na drugoligowym meczu roz-
grywanym pomiêdzy dru¿ynami Górnika Polkowice
a Œl¹ska Wroc³aw „kibice” Œl¹ska, których bardzo ak-
tywn¹ i agresywn¹ czêœæ stanowi¹ od lat rasiœci, wy-
wiesili na oko³oboiskowym ogrodzeniu flagê z napi-
sem „Skinheads”.

GRUDZIEÑ 2005

BE£CHATÓW. W grudniowym numerze sympatyzu-
j¹cego ze skrajn¹ prawic¹ pisma „To My Kibice” 
ukaza³ siê wywiad z Konradem Bendarskim, jed-
nym z lokalnych liderów Narodowego Odrodze-
nia Polski, partii uznawanej powszechnie za neo-
faszystowsk¹. Zaatakowano w nim antyrasistow-
skie dzia³ania Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i jego 
prezesa Micha³a Listkiewicza, kampaniê „Wykopmy 
Rasizm ze Stadionów” oraz Emmanuela Olisadebe. 
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Jednoczeœnie Bednarski bagatelizowa³ pojawianie 
siê na stadionach swastyk, uznaj¹c je za: „Pewn¹ 
prowokacjê, na zasadzie »ostrego« odró¿niania 
siê od przeciwników”. Wywiad przeprowadzi³ sta³y 
wspó³pracownik tego pisma – Janusz Pomorski, 
pos³uguj¹cy siê pseudonimem JasiuP, który na 
jego ³amach nieraz propagowa³ swoje skrajnie szo-
winistyczne sympatie.

BYTOM. Na pocz¹tku grudnia „kibice” Szombie-
rek Bytom wydrukowali seriê vlepek (naklejek) 
„reklamuj¹cych” swoj¹ dru¿ynê. Wœród dwunastu 
wzorów znalaz³y siê tak¿e dwa o charakterze neo-
nazistowskim – jeden z napisem: „Blood & Hono-
ur. Szombierki” oraz trójramienn¹ swastyk¹, tzw. 
trystyk¹, (symbolem u¿ywanym m.in. przez Ku Klux 
Klan, Afrikaner Weerstandsbeweging – Afrykaner-
ski Ruch Oporu, rasistowsk¹ partiê z RPA i niektó-
rych neofaszystów) wkomponowan¹ w miejsce an-
gielskiego symbolu „&” oznaczaj¹cego „and”, czy-
li „i”. Na drugiej naklejce o charakterze szowini-
stycznym znajdowa³ siê napis „Kraina Cieni. Szom-
bierki” oraz krzy¿em celtyckim, rasistowskim sym-
bolem bia³ej si³y, w miejscu litery „o”. W ostatnich 
latach w niektórych krêgach pi³karskich szalikow-
ców upowszechni³a siê swoista „moda” na neona-
zistowskie pogl¹dy. Dotyczy to zw³aszcza Œl¹ska
i klubów takich, jak Bolonia Bytom, Piast Gliwice, 
Odra Opole czy Œl¹sk Wroc³aw. Ujawnienie tej ten-
dencji w przypadku „fanów” Szombierek œwiadczy
o zaka¿aniu ni¹ kolejnych klubów.

WARSZAWA. 2 grudnia podczas meczu pierwszej ligi 
pi³ki no¿nej Polonia Warszawa – Lech Poznañ dosz³o 
do staræ miêdzy grupami chuliganów zwi¹zanymi
z oboma klubami. W trakcie rozróby warszawscy sza-
likowcy zniszczyli flagê z napisem „Legion Pi³a Krew 
naszej Rasy”, któr¹ od kilku lat wywieszali podczas 
spotkañ wielkopolskiego klubu nazi-kibice z pilskie-
go fan-klubu Lecha. Zazwyczaj fladze tej towarzyszy³ 
równie¿ banner z bia³o-czerwon¹ flag¹ i krzy¿em cel-
tyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y. Tym ra-
zem jednak banner ten nie zosta³ wyeksponowany na 
oko³oboiskowym p³ocie.

WARSZAWA. 3 grudnia podczas meczu pierwszej ligi 
pomiêdzy Legi¹ Warszawa a Ark¹ Gdynia wœród ki-
biców sto³ecznego klubu pojawi³a siê te¿ grupa lu-
dzi wykorzystuj¹cych spotkania pi³karskie do mani-
festowania swoich skrajne prawicowych pogl¹dów 
politycznych. Wywiesili oni wœród kibicowskich flag 
banner z symbolem charakterystycznej trupiej czasz-
ki zwanej Toten Kopf, identycznej jakiej u¿ywa³o SS, 

a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci z angiel-
skiej organizacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to w neo-
faszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” napis Adolf 
Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ litery „a”
i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Na okalaj¹cym boisko 
p³ocie wisia³a te¿ flaga z napisem „95” wpisanym
w kszta³t krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego symbolu 
bia³ej si³y i stylizowanej swastyki z zakrzywionymi ra-
mionami (vide zdjêcie poni¿ej). 

KRAKÓW. 4 grudnia podczas meczu czo³owych dru¿yn 
Orange Ekstraklasy (pierwszej ligi pi³ki no¿nej) Craco-
via Kraków – Kolporter Korona Kielce dosz³o do bój-
ki pomiêdzy kibicami dru¿yny goœci i grup¹ kieleckich 
nazi-kibiców. Zajœcie to sprowokowali rasiœci maj¹cy 
zakaz wstêpu na stadion Kolportera po lipcowych ra-
sistowskich incydentach wobec Brazylijczyka Herna-
niego, czarnoskórego obroñcy Kolportera, natomiast 
swobodnie je¿d¿¹cy na mecze wyjazdowe (policja 
nie znalaz³a wystarczaj¹cych dowodów, by skierowaæ 
przeciwko nim wnioski do s¹dów). Do oko³o 60. mi-
nuty meczu zaprzyjaŸnieni kibice obu dru¿yn dopingo-
wali zgodnie Koronê i Cracoviê. Wtedy jeden z nazi-ki-
biców wszed³ na p³ot i krzykn¹³ do nich: „Teraz siê
z nami bratacie, a w Kielcach kazaliœcie nam wyp... ze 
stadionu i wyzywaliœcie od pajaców. Teraz wy wyp...”. 

25



Wykopmy Rasizm ze Stadionów l Wykopmy Rasizm Ze Stadionów

STADION  3 3  STADION

Wykopmy Rasizm Ze Stadionów l Wykopmy Rasizm ze Stadionów
Któryœ z normalnych kibiców próbowa³ 
coœ odpowiedzieæ. Natychmiast rzuci-
li siê na niego inni rasiœci i dosz³o do re-
gularnej bijatyki. Œwiadkowie widzieli co 
najmniej kilka pobitych osób. Wyrzuca-
no im za ogrodzenie szaliki z emblema-
tami Kolportera. „Nawet szalikowcy Cra-
covii patrzyli na nas jak na idiotów. ¯eby 
biæ siê miêdzy sob¹?! Komentowali te 
wybryki s³owami: »Tylko szmata bije 
brata«” – opowiada³ jeden z normalnych 
kibiców, który jeŸdzi na mecze Korony 
od lat. „Jesteœmy oburzeni. Grupa pseu-
dokibiców udowodni³a, ¿e jej celem nie jest dopingo-
wanie naszej dru¿yny, ale skandaliczne, chuligañskie 
wybryki” – mówi Wies³aw Tkaczuk, prezes Kolpor-
tera Korony. Podkreœli³ te¿, ¿e klub nie by³ organiza-
torem wyjazdu kibiców i nie mia³ wp³ywu na jakoœæ 
ochrony na stadionie. „Wyst¹piliœmy do w³adz Craco-
vii o udostêpnienie nagrañ z monitoringu stadionowe-
go. Na ich podstawie skierujemy przeciwko spraw-
com zajœæ doniesienia do prokuratury. A niezale¿nie 
od podjêcia dzia³añ przez organy œcigania, jeœli nam 
uda siê ich zidentyfikowaæ, otrzymaj¹ do¿ywotni zakaz 
stadionowy na obiektach Kolportera Korony” – doda³ 
Tkaczuk. 

KRAKÓW. 4 grudnia podczas meczu Orange Ekstra-
klasy (pierwszej ligi pi³ki no¿nej) Cracovia Kraków 
– Arka Gdynia pojawi³a siê grupa zaprzyjaŸnionych 
z oboma klubami nazi-kibiców Korony Kielce, któ-
rzy ze wzglêdu na swoj¹ rasistowsk¹ dzia³alnoœæ nie 
s¹ wpuszczani na stadion w³asnego klubu. Wywiesi-
li oni wœród flag dru¿yny gospodarzy swój transparent
z has³em: „Bia³y honor, bia³a duma. Korona Kielce”.

BIA£YSTOK. 14 grudnia oko³o godziny 7.00, w po-
bli¿u klubu „Stars” przy ulicy Bia³ówny, bojów-
ka miejscowych neofaszystów pobi³a na œmieræ
19-letniego Adriana R., jednego z przywódców Pre-
torianów – bojówki kibiców Jagiellonii Bia³ystok. 
Napastnicy skatowali go kijami baseballowymi
i zadawali mu wielokrotne ciosy no¿em. Kiedy 
R. straci³ przytomnoœæ po ciosie pa³k¹ w g³o-
wê, otrzyma³ trzy œmiertelne ciosy no¿em w ser-
ce. Napad by³ wynikiem konfliktu miêdzy grupa-
mi kibiców Jagiellonii – nazi-skini do niedawna 
byli jednym ze sta³ych elementów kibicowskie-
go pejza¿u Bia³egostoku. Jedn¹ z osi ich konflik-
tu z Pretorianami o przywództwo na stadionie Ja-
gielloni by³a ideologiczna przyjaŸñ z neonazista-
mi z Lechii Gdañsk, do którego to klubu wrogo na-
stawiona jest reszta fanów „Jagi”, oraz chêæ eks-
ponowania na meczach Jagiellonii rasizmu – prze-
ciwnikami czego byli Pretorianie. Eskalacja kon-

fliktu przebiega³a bardzo szybko. W listopadzie 
2005 roku ponad 800 kibiców Jagiellonii pojecha³o 
poci¹giem na mecz z Widzewem £ódŸ, w jednym
z wagonów dosz³o do bójek miêdzy Pretorianami
a skinami – w ruch posz³y siekiery. Kilka dni póŸniej 
do pubu „Jaga” nazi-skini wrzucili siekierê z kart-
k¹ z pogró¿kami wobec Stowarzyszenia Sympaty-
ków Jagiellonii, a 12 grudnia w okolicach osiedla 
Wysoki Stoczek skini pobili kilku Pretorianów. Ran-
ni mieli urazy g³owy i nóg oraz rany ciête po no¿ach. 
W rewan¿u dwie godziny póŸniej Pretorianie pobi-
li Macieja J., ps. ŒledŸ, jedn¹ z wa¿niejszych osób 
w œrodowisku neofaszystów. Zemst¹ za to pobi-
cie by³o zabójstwo Adriana R. Policja zatrzyma³a 
jego sprawców: Rados³awa Karpowicza, Adriana 
Grygorczuka i Adriana Jaœkiewicza. Prokuratura 
wyda³a te¿ europejski nakaz aresztowania czwarte-
go z morderców, Jaros³awa Ostrówko, który zbieg³ 
do Anglii lub Irlandii. Policja zatrzyma³a równie¿ 
kilkudziesiêciu innych nazi-skinów. U jednego z ich
przywódców mundurowi znaleŸli kilka siekier i ró¿-
nych pa³ek. 10 listopada 2006 S¹d Okrêgowy
w Bia³ymstoku skaza³ Adriana Grygorczuka na 15 
lat, Rados³awa Karpowicza na 12 i pó³ roku, a Ad-
riana Jaœkiewicza na 11 lat pozbawienia wolnoœci. 
Prokuratura Rejonowa przedstawi³a zarzuty rów-
nie¿ dwóm innym neofaszystom: Wojciechowi T.
i Arturowi S. – za namawianie do pobicia.

ROK 2006
STYCZEÑ

CHORZÓW. 28 stycznia na Miêdzynarodowym Turnie-
ju Kibiców organizowanym w hali sportowej MOSiR-u 
przez sympatyków Ruchu Chorzów pojawili siê nazi-ki-
bice hiszpañskiego klubu Atletico Madryt, bêd¹cy 
cz³onkami hiszpañskiej komórki neonazistowskiej or-
ganizacji Blood & Honour, którzy wywiesili transparent 
z has³em „Frente Atletica” oraz symbolem Toten Kopf, 
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charakterystyczn¹ trupi¹ czaszk¹ znan¹ z esesmañskich 
mundurów z czasów II Wojny Œwiatowej. Obecnie jest 
to symbol neohitlerowskiej organizacji terrorystycznej 
Combat 18.

MARZEC 2006

OSTROWIEC ŒW. W pierwszych dniach marca do re-
dakcji „Gazety Ostrowieckiej” i innych lokalnych me-
diów oraz do „czynników” spo³ecznych wp³yn¹³: „List 
otwarty sympatyków KSZO Ostrowiec do zarz¹du klu-
bu pi³karskiego KSZO, w³adz PZPN, Przedstawiciel-
stwa Orange Ekstraklasa oraz mediów ogólnopol-
skich i lokalnych”, podpisany przez Stowarzyszenia 
„Polska Pi³ka No¿na”. List ten by³ podszytym rasi-
zmem i ksenofobi¹ protestem przeciwko grze w ostro-
wieckim klubie kameruñskiego futbolisty Abdela Sala-
mi. To samo stowarzyszenie sygnowa³o te¿ rasistow-
ski protest przeciwko podpisaniu przez IV-ligowy klub 
pi³karski Stal Mielec kontraktu z dwoma czarnoskó-
rymi zawodnikami: Jeanem Black Ngody oraz Mo-
sesem Esingila Molongo z Kamerunu. W³adze klubu 
KSZO oraz prawdziwi jego kibice zareagowali na list 
oburzeniem, a Salami zosta³ w Ostrowcu przyjêty en-
tuzjastycznie.

CHORZÓW. 2 marca dziennik „Fakt” opisa³ w artykule 
„Faszyœci rz¹dz¹” skandal wokó³ drugoligowego klubu 
pi³karskiego Ruch Chorzów, nazi-kibice którego sku-
tecznie zablokowali zatrudnienie w nim ciemnoskóre-
go pi³karza z Maroka, Salaha Sabouliha, reprezentan-
ta swojego kraju. W³adze Ruchu ugiê³y siê przed na-
ciskiem rasistów próbuj¹c, ustami dyrektora Krzysz-
tofa Ziêtka, winê przerzuciæ na Marokañczyka, któ-
ry przestraszony rasistowsk¹ nagonką nie stawi³ siê 
na jednym z treningów. Protesty chorzowskich rasi-
stów powodowa³o równie¿ to, ¿e Marokañczyk jest 
muzu³maninem. Neonaziœci na stadionie Ruchu sta-
nowi¹ sta³y element ju¿ od lat – za ich spraw¹ na jego 
meczach pojawiaj¹ siê rasistowskie symbole i ha-
s³a. Niechêæ w³adz klubu wobec czarnoskórych po-
twierdzi³ te¿ menad¿er pi³karski Ryszard Szuster, któ-
ry próbowa³ sprzedaæ do Ruchu Emmanuela Olisade-
be. Ujawni³ on gazecie, i¿: „Klub zrezygnowa³ z Emma-
nuela w³aœnie z powodu koloru skóry”. Pismo opisa³o 
tak¿e kontakty chorzowskich nazi-kibiców z rasistow-
skimi „kibicami” klubu Atletico Madryt, cz³onkami 
hiszpañskiej komórki neonazistowskiej organizacji 
Blood & Honour, którzy przyje¿d¿ali do Polski m.in. 

na „turnieje pi³karskie kibiców”. 6 marca miejscowa 
Prokuratura Rejonowa zapowiedzia³a podjêcie dzia³añ 
sprawdzaj¹cych w tej sprawie.

MIELEC. 2 marca „Gazeta Wyborcza” opisa³a sytuacjê 
zwi¹zan¹ z rasistowskim protestem przeciwko podpi-
saniu przez IV-ligowy klub pi³karski Stal Mielec kon-
traktu z dwoma czarnoskórymi zawodnikami: Jeanem 
Black Ngody oraz Mosesem Esingila Molongo z Ka-
merunu. Do lokalnych mediów trafi³ list, którego auto-
rzy domagaj¹ siê usuniêcia ich z dru¿yny Stali. Auto-
rzy listu napisali m.in.: „Apelujemy do osób odpowie-
dzialnych za politykê kadrow¹ klubu pi³karskiego Stal 
Mielec o bezzw³oczne i ostateczne usuniêcie z dru-
¿yny zawodników takich jak: Jean Black Ngody i Mo-
ses Esingila Molongo, których obecnoœæ i gra w ze-
spole bia³o-niebieskich hamuje rozwój rdzennie pol-
skiego pi³karstwa”. Dzia³acze i kibice Stali s¹ tym 
zbulwersowani. Prezes klubu Jacek Klimek stwier-
dzi³ krótko: „Nie bêdzie u nas rasizmu”. Wed³ug nie-
których kibiców autorami listu mogli byæ rodzice 
uczniów uczêszczaj¹cych do pi³karskiej klasy mistrzo-
stwa sportowego w Niepublicznym Liceum i Gimna-
zjum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato.

WARSZAWA. 3 marca w czasie spotkania I ligi pi³ki 
no¿nej Legia Warszawa – GKS Be³chatów wœród ki-
biców obu klubów pojawili siê ludzie zainteresowa-
ni wykorzystywaniem meczu jako pretekstu dla da-
nia upustu swoim rasistowskim pogl¹dom. W t³umie 
kibiców Legii byli tak¿e rasiœci wymachuj¹cy szalika-
mi w klubowych barwach z krzy¿ami celtyckimi, sym-
bolami rasizmu. Natomiast wœród flag przyjezdnych 
z Be³chatowa pojawi³ siê transparent rasistowskiej 
grupy „fanów” GKS-u – Batalionu Ludwików z napi-
sem: „Jedna ojczyzna. Jedno miasto. Jeden klub. Ba-
talion Ludwików. Nowe miasto – stara wiara” i dwo-
ma krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi symbolami 
bia³ej si³y.

KIELCE. 7 marca podczas meczu æwieræfina³u Pu-
charu Polski w pi³ce no¿nej pomiêdzy Kolporte-
rem Koron¹ Kielce i Legi¹ Warszawa dosz³o do ra-
sistowskich zachowañ pod adresem Dicsona Choto, 
pochodz¹cego z Zimbabwe czarnoskórego obroñcy 
warszawian. W trakcie gry rasistowskimi wyzwiska-
mi, np. „Ty czarnuchu!”, obrzuca³ go miêdzy inny-
mi  Grzegorz Piechna, jeden z najwiêkszych gwiazdo-
rów polskiej ligi. Po meczu legioniœci mieli najwiêksze 
pretensje do Piotra Wojdygi, trenera bramkarzy Ko-
rony, który w trakcie dyskusji z Choto mia³ do nie-
go powiedzieæ: „Ty czarna k…o!”. Sprawê ujawni³
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9 marca „SuperExpress”. „W Kielcach dosz³o do ra-
sistowskich zachowañ. Dickson Choto by³ wielokrot-
nie obra¿any przez kielczan. My tego tak nie zosta-
wimy. Wys³aliœmy ju¿ pismo do PZPN z proœb¹
o interwencjê w tej sprawie” – powiedzia³ menedżer 
klubu „Super Expressowi”. Piechna przyzna³ siê ga-
zecie do obrzucania Choto wyzwiskami, a klub zapo-
wiedzia³ wyci¹gniêcie wobec winnych surowych kon-
sekwencji.

GRODZISK WLKP. 11 marca w czasie meczu Orange 
Ekstraklasy Dyskobolia Groclin Grodzisk Wielkopol-
ski – Legia Warszawa wœród t³umu miejscowych ki-
biców, dotychczas jednoznacznie sprzeciwiaj¹cych 
siê jakimkolwiek formom stadionowego szowinizmu, 
pojawi³a siê grupka m³odych nazi-szalikowców, któ-
rzy pokutuj¹c skrajnie prawicowym trendom trzyma-
li na dwóch kijach banner z logo homofobicznej kam-
panii „Zakaz peda³owania” – prowadzonej przez Naro-
dowe Odrodzenie Polski, partii uznawanej powszech-
nie za neofaszystowsk¹. Natomiast w grupie warszaw-
skich fanów pojawili siê rasiœci wymachuj¹cy szalika-
mi w barwach Legii z krzy¿ami celtyckimi, rasistowski-
mi symbolami bia³ej si³y.

WARSZAWA. 11 marca w czasie meczu Orange Ekstra-
klasy Polonia Warszawa – Kolporter Korona Kielce 
rasistowscy kibice klubu gospodarzy ponownie wy-
wiesili na oko³oboiskowym p³ocie flagê „Fanatics Po-
lonia” – z trupi¹ czaszk¹, identyczn¹ jakiej u¿ywa³o SS, 
a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci z angielskiej 
organizacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to w neofaszy-
stowskiej symbolice „zaszyfrowany” napis Adolf Hi-
tler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ litera „a” i „h” 
zajmuj¹ w alfabecie), tak zwanym Toten Kopfem.

KRAKÓW. 12 marca w trakcie meczu derbowego na 
szczycie pierwszej ligi pi³ki no¿nej Cracovia Kraków 
– Wis³a Kraków, rozgrywanego w bardzo napiêtej 
i nerwowej atmosferze, dosz³o do rasistowskich 
zachowañ czêœci „kibiców” dru¿yny gospodarzy wy-
mierzonych w ciemnoskórego gracza Wis³y Jeana 
Paulistê z Brazylii. Rasiœci wydawali przy ka¿dym 
jego dojœciu do pi³ki dŸwiêki naœladuj¹ce g³osy ma³p. 
Dru¿yna Wis³y by³a tak¿e w trakcie spotkania obrzu-
cona butelkami, monetami i bry³ami lodu oraz oplu-
ta. Po meczu dosz³o na ulicach miasta do licznych 
burd i bójek miêdzy „fanami” obu klubów. W jednej 
z nich zabity zosta³ kibic Wis³y, który zosta³ dŸgniêty 
no¿em w plecy.

SZCZECIN. 24 marca podczas meczu pierwszej ligi 
pi³ki no¿nej Pogoñ Szczecin – Wis³a Kraków pi³karz 
dru¿yny goœci Tomasz K³os, wielokrotny reprezen-
tant Polski, obrzuci³ rasistowskimi wyzwiskami („Wy 
wszyscy jesteœcie czarnymi ma³pami”) napastnika Po-
goni, ciemnoskórego Brazylijczyka, Ediego. Po meczu 

K³os powiedzia³, ¿e takich s³ów nie u¿y³. W za³¹czniku 
do protoko³u zajœcie opisa³ kierownik Pogoni Szcze-
cin, Ryszard Mizak. 

OSTRO£ÊKA. 29 marca w czasie spotkania 23 kolejki IV 
ligi pi³ki no¿nej grupy mazowieckiej, pomiêdzy Na-
rwi¹ Ostro³êka a Pogoni¹ Grodzisk Mazowiecki grupa 
nazi-kibiców dru¿yny gospodarzy wyeksponowa³a na 
boiskowym ogrodzeniu flagê z napisem „Duma Kur-
pi” oraz krzy¿em celtyckim, powszechnie stosowanym 
przez neofaszystów rasistowskim symbolem bia³ej si³y 
(white power). Ta sama flaga by³a tak¿e wyekspono-
wana podczas meczu Narew Ostro³êka – Szyd³owianka 
Szyd³owiec 14 kwietnia.

KWIECIEÑ 2006

LUBNIEWICE. W kwietniu na stadionie KS Lubniewiczan-
ka Lubniewice, klubu graj¹cego w lidzie okrêgowej 
(pi¹tej) grupy Gorzów Wielkopolski, zaczê³a pojawiaæ 
siê flaga z napisem: „Lubniewiczanka Lubniewice Krew 
i Honor HWDP!”. By³o to wynikiem nawi¹zania przez 
miejscowych nastoletnich szalikowców o¿ywionych 
kontaktów z nazi-kibicami Stilonu Gorzów Wlkp., któ-
rzy znani s¹ w kraju ze swoich neofaszystowskich in-
klinacji – spora czêœæ z nich to nazi-skini zaanga¿owani 
w dzia³alnoœæ Blood and Honour, miêdzynarodowej 
organizacji neonazistowskiej. Gorzowscy skini zrobi-
li sobie z Lubniewic miejsce weekendowych wypa-
dów, co zaowocowa³o ci¹g³ymi szykanami, zaczepka-
mi oraz licznymi pobiciami osób w jakikolwiek sposób 
odbiegaj¹cych od faszystowskiego standardu „praw-
dziwego Polaka”.

OPOLE. 1 kwietnia odby³ siê mecz na szczycie trzeciej 
grupy (Lubuskie, Dolny Œl¹sk, Opolskie, Górny Œl¹sk) 
III ligi pi³ki no¿nej, Odry Opole i Rakowa Czêstochowa, 
klubów posiadaj¹cych jednych z bardziej ska¿onych ra-
sizmem „kibiców” w kraju. Dosz³o na nim do prawdzi-
wej erupcji rasistowskich manifestacji. Miejscowi 
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nazi-kibice wywiesili na p³ocie flagê z napisem „KKK 
Mississippi Odra Opole” – KKK to skrót, pod któ-
rym kryje siê nazwa skrajnie rasistowskiej organiza-
cji Ku Klux Klan – z symbolem flagi rasistowskiego 
Po³udnia w Wojnie Secesyjnej w XIX wieku w USA,
a wspó³czeœnie symbolem KKK, a tak¿e rysunkiem po-
staci „rycerza” Ku Klux Klan). Natomiast sami siebie 
przeszli neofaszystowscy „fani” Rakowa, którzy wyeks-
ponowali a¿ szeœæ rasistowskich transparentów: flagê
z napisem „White Patriots (biali patrioci) Czêstochowa”; 
na fladze widoczna by³a charakterystyczna tru-
pia czaszka, tak zwany Toten Kopf, identyczna jakiej 
u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci 
z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to 
w neofaszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” napis 
Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ lite-
ry „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie); flagê amerykañskich 
po³udniowców (symbol miêdzynarodowego ruchu ra-
sistowskiego), dwie flagi z znakami krzy¿a celtyckie-
go, rasistowskiego symbolu bia³ej si³y. Kolejnym ra-
sistowskim akcentem by³a flaga z has³em „Fanatycy. 
Nasze serca i piêœci bij¹ dla Rakowa” oraz rysunkiem 
charakterystycznej zaciœniêtej piêœci, bêd¹cej kolejnym 
z rasistowskich symboli bia³ej si³y (white power), sto-
sowanej przez miêdzynarodowy ruch rasistowski,
w szczególnoœci ruch nazi-skiów. Szóstym, tym razem 
ju¿ o jednoznacznie neonazistowskim charakterze, by³ 
bia³o-czerwony transparent ze stylizowan¹ swastyk¹, 
tak zwanym „wilczym hakiem”, nazistowskim symbo-
lem u¿ywanym pierwotnie przez pancerne dywizje SS 
i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹ Werwolf. 
Obserwator spotkania z ramienia PZPN za¿¹da³, pod 
groŸb¹ przerwania meczu, usuniêcia szowinistycznych 
bannerów, co uczyni³y s³u¿by porz¹dkowe oraz sami 
„kibice” Rakowa – pod presj¹ policji. Czêœæ ze zdjêtych 
flag zosta³a po kilku minutach wyeksponowana pośród 
t³umu szalikowców na stadionowej trybunie – tym ra-
zem ju¿ bez konsekwencji.

KOŒCIAN. 1 kwietnia w trakcie spotkania trzecioligo-
wej grupy 2 pi³ki no¿nej (Pomorze Zachodnie, Pomo-
rze, Wielkopolska, Kujawy i Pomorze) Obra Koœcian 
– Unia Janikowo miejscowi rasiœci po raz kolejny wy-
wiesili na oko³oboiskowym ogrodzeniu flagê w klu-
bowych barwach z krzy¿em celtyckim, rasistowskim 
symbolem bia³ej si³y. Rasistowskie akcenty s¹ sta³ym 
elementem koœciañskich meczów.

WARKA. 1 kwietnia w czasie meczu grupy mazowieckiej 
IV ligi pi³ki no¿nej KS Warka – Polonia II Warszawa 
grupa nazi-szalikowców klubu gospodarzy wywiesi³a 
na boiskowym ogrodzeniu flagê z symbolem hitlerow-

skiej „gapy” trzymajacej w szponach wieniec laurowy, 
który w miejscu swastyki wpisany mia³ krzy¿ celtycki, 
rasistowski symbol bia³ej si³y. Ta sama flaga pojawia³a 
siê równie¿ na innych meczach z udzia³em wareckich 
neofaszystów na stadionowych trybunach.

WROC£AW. 1 kwietnia podczas meczu drugiej ligi pi³ki 
no¿nej Œl¹sk Wroc³aw – Widzew £ódŸ rasistowscy 
pseudokibice miejscowego klubu obra¿ali pi³karza Wi-
dzewa, Nigeryjczyka Kelechiego Icheanacho. Ka¿demu 
jego dojœciu do pi³ki towarzyszy³o buczenie i „okrzy-
ki” naœladuj¹ce odg³osy, jakie wydaj¹ ma³py. Wy-
dzia³ dyscypliny PZPN ukara³ wroc³awski klub ro-
zegraniem na swoim stadionie trzech meczów bez 
udzia³u publicznoœci. Dodatkowo za rasistowskie za-
chowanie publicznoœci wobec pi³karza Widzewa na 
Œl¹sk na³o¿ona zosta³a kara finansowa w wysokoœci 
10 tysiêcy z³otych, a klub zobowi¹zano do publicznych 
przeprosin zawodnika. 

ZABRZE. 1 kwietnia na meczu Orange Ekstraklasy Gór-
nik Zabrze – Lech Poznañ po raz kolejny pojawi³ siê 
banner rasistowskiej grupki „kibiców” Lecha z Pi³y 
z napisem „Legion Pi³a. Krew naszej Rasy”, ale ju¿ 
bez towarzysz¹cego mu od lat krzy¿a celtyckiego, 
rasistowskiego symbolu bia³ej si³y, co bezsprzecz-
nie zosta³o spowodowane obostrzeniami PZPN 
dotycz¹cymi obecnoœci na stadionach hase³ i symbo-
liki szowinistycznej.

ZAMOŒÆ. 2 kwietnia w czasie spotkania trzeciej ligi pi³ki 
no¿nej Hetman Zamoœæ – Avia Œwidnik nazi-kibice 
zaprzyjaŸnionej ze œwidnickimi szalikowcami (wœród 
„kibiców” Avii jest od lat wielu nazi-skinów) £ady 
Bi³goraj, którzy pojawili siê na meczu, wywiesili na 
stadionowym p³ocie flagê z napisem „Warriors” oraz 
wizerunkiem skina i krzy¿em celtyckim, rasistowskim 
symbolem bia³ej si³y.

KOZ£OWO. 9 kwietnia w czasie meczu Klasy A (VI liga) 
I grupy warmiñsko-mazurskiej pi³ki no¿nej miêdzy 
Startem Koz³owo a Redut¹ Bisztynek kilku nazi-kibi-
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ców klubu gospodarzy skandowa³a hitlerowskie po-
zdrowienie „Sieg heil”. W odpowiedzi kibice dru¿yny 
goœci, czynnie wspieraj¹cy walkê ze stadionowym 
rasizmem, odœpiewali piosenkê zespo³u WRS Band 
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, nieoficjalnego 
hymnu kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

WARSZAWA. 9 kwietnia w trakcie meczu derbowego 
pierwszej ligi pi³ki no¿nej Polonia Warszawa – Legia 
Warszawa na p³ocie okalaj¹cym murawê boiska przez 
ca³e spotkanie wisia³ wielki transparent z napisem „Fa-
natics Polonia” – z trupi¹ czaszk¹, identyczn¹ jakiej 
u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie neohitlerowscy terroryœci 
z angielskiej organizacji Combat 18 (cyfry „1” i „8” to 
w neofaszystowskiej symbolice „zaszyfrowany” napis 
Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ lite-
ry „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). Flaga ta jest obecna 
podczas meczów warszawskiej dru¿yny ju¿ od lat.

CZÊSTOCHOWA. 12 kwietnia w czasie spotkania III ligi pi³ki 
no¿nej Raków Czêstochowa – GKS Jastrzêbie Zdrój 
nazi-kibice dru¿yny goœci wywiesili wœród flag swoich
i zaprzyjaŸnionych z nimi klubów banner, na którym wi-
doczna by³a charakterystyczna trupia czaszka, zwana To-
ten Kopf, identyczna jakiej u¿ywa³o SS, a wspó³czeœnie 
neohitlerowscy terroryœci z angielskiej organizacji Com-
bat 18 (cyfry „1” i „8” to w neofaszystowskiej symbolice 
„zaszyfrowany” napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej 
pozycji jak¹ litery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie).

WARSZAWA. 12 kwietnia w trakcie meczu Orange Ekstra-
klasy pierwszej ligi pi³ki no¿nej pomiêdzy Legi¹ Warszwa 
a Lechem Poznañ przyjezdni nazi-kibice wywiesili na bo-
iskowym ogrodzeniu rasistowsk¹ flagê z napisem „Ter-
rormachine” oraz rysunkiem zaciœniêtej piêœci umiesz-
czonej na tarczy z utr¹conym rogiem, jednego z rasi-
stowskich symboli bia³ej si³y (white power), stosowane-
go przez miêdzynarodowy ruch rasistowski, a w czasie
II wojny œwiatowej u¿ywanego przez Waffen SS.

TARNÓW. 15 kwietnia podczas spotkania derbowego IV 
ligi grupy ma³opolskiej pi³ki no¿nej (Nowy S¹cz – Tar-
nów) miêdzy Uni¹ Tarnów a Tarnovi¹ Tarnów rasi-
stowscy „kibice” dru¿yny gospodarzy wyeksponowa-
li na oko³oboiskowym p³ocie transparent z napisem 
„White UniaTed. Skinheads Tarnów” (w rasistowskie 

has³o, t³um. „zjednoczeni biali skinheadzi z Tarnowa”, 
wpisana zosta³a nazwa klubu) oraz symbolem krzy¿a 
celtyckiego, rasistowskiego znaku bia³ej si³y.

S£UPSK. 19 kwietnia na meczu IV ligi pi³ki no¿nej grupy 
pomorskiej pomiêdzy Gryfem 95 S³upsk i Ba³tykiem 
Gdynia rasistowscy „kibice” z Trójmiasta, znani ze 

swych skrajnych inklinacji, wywiesili na ogrodzeniu 
dwa bannery z krzy¿ami celtyckimi, rasistowskimi 
symbolami bia³ej si³y.

KIELCE. 21 kwietnia w czasie meczu Orange Ekstra-
klasy Kolporter Korona Kielce – Wis³a Kraków je-
den z „kibiców” krakowskiej dru¿yny stoj¹cy w t³umie 
dopinguj¹cym goœci wymachiwa³ transparentem z po-
pularn¹ wœród rasistów flagą „konfederatk¹”, sym-
bolem rasistowskiego Po³udnia w Wojnie Secesyjnej
w XIX wieku w USA. Wspó³czeœnie symbolu tego 
u¿ywa np. Ku Klux Klan.

KRAKÓW. 28 kwietnia w okolicach Wawelu uczest-
nicy zorganizowanego przez M³odzie¿ Wszech-
polsk¹ „Marszu Tradycji i Kultury” zaatakowali lu-
dzi bior¹cych udzia³ w „Marszu Tolerancji”, organi-
zowanym przez œrodowiska dzia³aj¹ce na rzecz rów-
nouprawnienia gejów i lesbijek. Chroni¹ca go policja 
nie dopuœci³a do konfrontacji, wobec czego napastni-
cy, wœród których byli nazi-skini, nazi-kibice pi³karscy 
klubów Wis³a Kraków i Cracovia Kraków oraz 
wszechpolacy (³atwi do rozpoznania w t³umie z po-
wodu jednolitych koszulek organizacyjnych), z murów
otaczaj¹cych Wzgórze Wawelskie obrzucili uczest-
ników marszu kamieniami. Kilka osób odnios³o 
obra¿enia. Policja zatrzyma³a kilkunastu najbardziej 
agresywnych bojówkarzy, piêciu z nich postawio-
no zarzut „udzia³u w zbiegowisku, którego uczestni-
cy dopuœcili siê zamachu na osoby lub mienie”, za co 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci. 

LUBLIN. Pod koniec kwietnia na wielu ulicach miasta 
pojawi³y siê rasistowskie plakaty wymierzone w ni-
geryjskiego futbolistê Bernarda Ocholeche, który mia³ 
rozpocz¹æ grê w miejscowym trzecioligowym klubie 
pi³karskim Motor Lublin. Na czarno-bia³ych plakatach 
znajdowa³o siê przekreœlone zdjêcie Ocholeche oraz 
has³a: „Motor bia³a dru¿yna” i „Nie chcemy murzyna”. 
Autorami plakatów byli prawdopodobnie rasistowscy 
„kibice” Motoru, znani ze swoich skrajnych pogl¹dów 
od lat. W³adze klubu zdecydowanie odciê³y siê od in-
cydentu, a policja wszczê³a dochodzenie.

MAJ 2006

BYTÓW. 3 maja podczas meczu IV ligi pi³ki no¿nej po-
miêdzy Bytovi¹ Bytów a Gryfem 95 S³upsk grupa 
cz³onków Narodowego Odrodzenia Polski, partii po-
strzeganej powszechnie jako neofaszystowsk¹, urz¹-
dzi³a akcjê werbunkow¹, podczas której rozprowadza³a 
wœród kibiców materia³y o treœciach szowinistycznych. 
Przez ca³y mecz na p³ocie okalaj¹cym boisko wisia³ no-
powski transparent.

TARNOBRZEG. 3 maja na czwartoligowym meczu gru-
py podkarpackiej pi³ki no¿nej  pomiêdzy Siark¹ Tarno-
brzeg a Wis³ok¹ Dêbica miejscowi rasistowscy „fani” 
wywiesili na stadionowym ogrodzeniu flagê z krzy¿em 
celtyckim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y.
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ZIELONA GÓRA. 3 maja podczas meczu III ligi pi³ki no¿nej 

pomiêdzy Ark¹ Nowa Sól i Lechi¹ Zielona Góra grupa 
nazi-skinów, cz³onków klubu kibica dru¿yny gospoda-
rzy, skandowa³a pod adresem Ugo Enyinnaya z Nige-
rii, pi³karza w³asnego klubu: „Polska dla Polaków”, „Eu-
ropa dla bia³ych” i „Ugo dziki, wyp... do Afryki”. W fer-
worze gry do futbolistów nie dociera³a treœci tych hase³ 
i po zakoñczeniu spotkania podbiegli do ogrodzonego 
sektora dla szalikowców podziêkowaæ za kibicowanie.
I wówczas nigeryjski napastnik Lechii zosta³ opluty i po-
nownie zniewa¿ony. W reakcji w³adze Lechii rozwi¹za³y 
feralny klub kibica, a policja wszczê³a postêpowanie 
przeciwko jego by³ym rasistowskim cz³onkom.

RZESZÓW. 31 maja w czasie spotkania Pucharu Pol-
ski w pi³ce no¿nej (na poziomie Podkarpackiego ZPN 
– Rzeszów-Dêbica) miêdzy odwiecznie wrogimi sobie 
klubami Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów dosz³o, jak 
zawsze na ich meczach, do manifestowania rasizmu
i antysemityzmu. Tym razem celowali w tym „kibice” 
Stali, którzy wyeksponowali sektorówkê (du¿¹ flagê 
wielkoœci ca³ego sektora stadionu) z has³em „H5N1 
– Zginie ¯yd Nie Jeden” oraz banner z krzy¿em celtyc-
kim, rasistowskim symbolem bia³ej si³y.

CZERWIEC 2006

BIA£YSTOK. 3 czerwca przed meczem II ligi pi³ki no¿nej 
pomiêdzy Jagielloni¹ Bia³ystok a Widzewem £ódŸ pod 
stadionem klubu Hetman Bia³ystok na ulicy S³onecznej, 
na którym rozgrywa swoje mecze dru¿yna Jagiellonii, 
czterdziestoosobowa bojówka miejscowych neofaszy-
stów zaatakowa³a festyn organizowany przez sympa-
tyków klubu gospodarzy. W skutek ataku ciê¿ko ran-
ny zosta³ jeden szalikowiec Jagi, trafi³ do szpitala w sta-
nie krytycznym, a kilku innych odnios³o rany po ciosach 
no¿em. Po pierwszym zaskoczeniu atakiem nazi-ski-
nów zgromadzeni pod stadionem pogonili ich, moc-
no obijaj¹c. Czêœæ napastników zmuszona by³a szukaæ 
schronienia u policjantów. By³ to kolejny akt konfliktu 
miêdzy neofaszystami a kibicami Jagiellonii, sednem 
którego by³o przywództwo na stadionie oraz stosunek 
do propagowania na nim rasizmu. Proces sprawców 

napaœci mia³ rozpocz¹æ siê przed S¹dem Rejonowym 
w Bia³ymstoku 28 grudnia, ale zosta³ odroczony z po-
wodu nieobecnoœci jednego z obroñców. Wczeœniej s¹d 
wy³¹czy³ z tego postêpowania sprawê najpierw szeœciu, 
a potem jeszcze dwóch oskar¿onych, którzy z³o¿yli 
wnioski o dobrowolne poddanie siê karze wiêzienia
w zawieszeniu, grzywny i zakazu stadionowego. Na 
wnioski trzech kolejnych prokurator siê jednak nie zgo-
dzi³, bo grozi im surowsza kara, nie w zawieszeniu. Je-
den z nich oskar¿ony jest o u¿ycie no¿a w czasie bój-
ki. Ostatecznie na ³awie oskar¿onych zasi¹dzie osiem-
nastu m³odych bia³ostoczan. Sprawê dziewiêciu nielet-
nich, którym tak¿e zarzucono udzia³ w tej bójce, kilka 
miesiêcy wczeœniej prokuratura skierowa³a do s¹du ro-
dzinnego i nieletnich. Piêciu pe³noletnich oskar¿onych 
odpowie za udzia³ w bójce z u¿yciem niebezpiecznych 
narzêdzi. Pozostali, w których przypadku nie by³o takich 
dowodów, odpowiedz¹ za sam udzia³ w bójce, której 
nastêpstwem s¹ powa¿ne obra¿enia. Oskar¿onym gro-
zi do oœmiu lat wiêzienia. Ze wzglêdu na wa¿ny interes 
spo³eczny, po postawieniu zarzutów, w czasie œledztwa 
prokuratura ujawni³a dane i wizerunki wiêkszoœci pe³no-
letnich aresztowanych. Czêœæ uczestnicz¹cych w bójce 
zatrzymano na miejscu zdarzenia, innych – po poœcigu 
z u¿yciem policyjnego œmig³owca, kolejnych zatrzymañ 
dokonywano a¿ do wrzeœnia. Przy tych ostatnich po-
mog³y policji i prokuraturze nagrania telewizyjne z miej-
sca zajœcia. Tu¿ po bójce policjanci zabezpieczyli sie-
dem metalowych dr¹gów, piêæ no¿y i trzy siekiery. 

CHORZÓW. 3 czerwca na meczu II ligi pi³ki no¿nej Ruch 
Chorzów – Podbeskidzie Bielsko-Bia³a miejscowi kibi-
ce wyeksponowali, wœród w³asnych, flagê faszystów 
uczêszczaj¹cych na mecze Atletico Madryt i two-
rz¹cych madryck¹ komórkê neonazistowskiej orga-
nizacji Blood & Honour, z napisem „Frente Atletica”
i symbolem Toten Kopf, charakterystyczn¹ trupi¹
czaszk¹, u¿ywan¹ w czasie ostatniej wojny przez Ge-
stapo i SS, a wspó³czeœnie przez neohitlerowsk¹ orga-
nizacjê terrorystyczn¹ Combat 18.

M£AWA. 3 czerwca na przedostatnim meczu rundy 
wiosennej pi³karskiej III ligi MKS M³awianka M³awa 
– Wigry Suwa³ki pojawi³a siê flaga „Totenkopf M³awa” 

z symbolem Totenkopf – charakterystycznej 
trupiej czaszki, u¿ywanej przez hitlerowskie 
formacje SS, a wspó³czeœnie przez neohi-
tlerowsk¹ terrorystyczn¹ organizacjê Com-
bat 18 (cyfry „1” i „8” to w neofaszystow-
skiej symbolice „zaszyfrowany” napis Adolf 
Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji jak¹ li-
tery „a” i „h” zajmuj¹ w alfabecie). 
WROC£AW. 3 czerwca dziennik „Trybuna” 
ujawni³, i¿ wroc³awska M³odzie¿ Wszech-
polska, liderem której by³ do niedaw-
na Rados³aw Parda, wiceminister sportu
i pose³ Ligi Polskich Rodzin, wspó³pracuje 
z Romanem Zieliñskim, znanym w regio-
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nie neonazist¹, autorem ksi¹¿ki „Jak pokocha³em 
Adolfa Hitlera”. 31 maja w trakcie meczu II ligi pi³ki 
no¿nej pomiêdzy Œl¹skiem Wroc³aw a Œwitem Nowy 
Dwór Mazowiecki na trybunach rozdawana by³a gazet-
ka „Œl¹sk to my!”, redagowana przez Zieliñskiego.
W piœmie obok rasistowskich treœci typu „Cygan Po-
lakiem nie jest”, na ostatniej stronie znalaz³a siê in-
formacja, ¿e „sponsorem tej gazetki jest M³odzie¿ 
Wszechpolska”. Parda, który przez wiele lat by³ sza-
likowcem œl¹ska, na stadionie którego od lat prym 
wiod¹ nazi-skini, ju¿ jako wiceminister sportu bagate-
lizowa³ stadionowy rasizm i zaprzecza³ pojawianiu siê 
na meczach symboliki rasistowskiej: „Nie przypomi-
nam ich sobie na polskich stadionach”, mimo, ¿e kil-
kakrotnie jego klubowi grozi³y kary PZPN za rasistow-
skie treœci na stadionie.

KRAKÓW. 6 czerwca miejscowy dodatek „Gazety Wy-
borczej” poinformowa³ o kwietniowym numerze „Tar-
czy”, lokalnego pisma M³odzie¿y Wszechpolskiej,
w którym ukaza³ siê artyku³ na temat Marszu Tole-
rancji, pod tytu³em „Czy ci mê¿czyŸni penetruj¹ swo-
je odbyty?”, w którym zamieszczone zosta³y zdjêcia, 
imiona i nazwiska m³odych polityków Demokratów.pl, 
SLD, SdPL uczestnicz¹cych w Paradzie, a tak¿e wul-
garne opisy ich rzekomych praktyk seksualnych: „S¹ 
to ludzie, którzy promuj¹ wzajemn¹ masturbacjê 
mê¿czyzn”. „Tarcza” rozdawana by³a na ulicach i pod-
czas meczów Wis³y Kraków, nazi-kibice tego klu-
bu byli g³ówn¹ si³¹ bojówkarsk¹ na organizowanych 
przez MW manifestacjach „antyparadowych”. W tek-
œcie znalaz³o siê symptomatyczne zdanie: „Miejmy 
nadziejê, ¿e si³a i piêœæ polskich kibiców zostanie wy-
korzystana w dobrym celu (...) nie pozwólmy zamieniæ 
naszych barw klubowych na têczowe!”. Pismo kolpor-
towane by³o te¿ w biurze wicemarsza³ka Sejmu Mar-
ka Kotlinowskiego... Za publikacjê odpowiedzialny 
by³ miêdzy innymi Micha³ Sroka, cz³onek zarz¹du 
MW, a zarazem redaktor „Tarczy”. Jeden z przedsta-
wionych, Grzegorz Pietraszewski, dzia³acz Demokra-
tów – nazwany „zatwardzia³ym obroñc¹ gejów i wy-
trysków na skórê partnera” – zapowiedzia³ skierowa-
nie sprawy do s¹du.

CHORZÓW. 10 czerwca w trakcie spotkania pi³karskiej 
II ligi Ruch Chorzów – Polonia Bytom wywieszona 
zosta³a flaga zaprzyjaŸnionych z miejscowymi „kibi-
cami” nazi-kibiców hiszpañskiego klubu Atletico Ma-
dryt, cz³onkami hiszpañskiej komórki neonazistow-
skiej organizacji Blood & Honour, z has³em „Fren-
te Atletica” oraz symbolem Toten Kopf, charaktery-
styczn¹ trupi¹ czaszk¹ znan¹ z esesmañskich mun-
durów z czasów II Wojny Œwiatowej, a wspó³czeœnie 
z symboliki neohitlerowskiej organizacji terrorystycz-
nej Combat 18.

RUDA ŒL. 17 czerwca policja zatrzyma³a 32-letniego 
nazi-skina, bojówkarza Ruchu Chorzów, mieszkañca 
Rudy, podejrzanego o szereg przestêpstw, m.in. roz-

boje i w³amanie do domku jednorodzinnego w So-
snowcu. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu po-
licja znalaz³a flagê ze swastyk¹ i ksi¹¿ki o treœciach fa-
szystowskich.

CZERMNO. 18 czerwca w czasie meczu rundy bara¿owej 
drugiej ligi pi³ki no¿nej miêdzy Heko Czermno a Stal¹ 
Stalowa Wola, wœród ponad dwustu stalowowolskich 
kibiców i blisko stu zaprzyjaŸnionych z nimi fanów Ra-
kowa Czêstochowa, pojawili siê te¿ neofaszyœci, któ-
rzy wywiesili na boiskowym p³ocie flagê Polski z sym-
bolem stylizowanej swastyki, tak zwanego„wilczego 
haka”, u¿ywanego pierwotnie przez pancerne dywizje 
SS i posthitlerowsk¹ organizacjê terrorystyczn¹ We-
rwolf. Ta sama flaga pojawia³a siê ju¿ niejednokrotnie 
na meczach z obecnoœci¹ nazi-kibiców Rakowa.

LIPIEC 2006

RADZYÑ PODL. 16 lipca na turnieju pi³karskich szóstek 
kibiców zorganizowanym przez kibiców Orl¹t Radzyñ 
Podlaski pojawili siê nazi-kibice Pogoni Lêbork, któ-
rzy wywiesili na p³ocie okalaj¹cym murawê boiska 
flagê Pogoni Lêbork z trzema krzy¿ami celtyckimi, ra-
sistowskimi symbolami bia³ej si³y. Na tej samej fla-
dze znajdowa³ siê napis „Pogoñ Lêbork. Stadionowi 
ekstremiœci” oraz podobizna „rycerza” Ku Klux Kla-
nu, amerykañskiej organizacji rasistowskiej odpowie-
dzialnej za setki przestêpstw, w tym morderstwa, na 
tle rasowym.

KOSTRZYN N. ODR¥. 26 lipca, drugiego dnia trwa-
nia festiwalu „Przystanek Woodstock 2006”, koor-
dynator antyrasistowskich dzia³añ Stowarzyszenia 
„NIGDY WIÊCEJ” na tej imprezie otrzyma³ telefony 
z groŸbami pozbawienia ¿ycia. Anonimowy rozmów-
ca oprócz wulgarnych rasistowskich wyzwisk (stan-
dardowych w takich wypadkach w pracy Stowarzy-
szenia „NW”), posun¹³ siê do gróŸb: „Na tym Wo-
odstocku dostaniesz kosê!”. Policja zosta³a poinfor-
mowana o incydencie i wszczê³a rutynowe czynnoœci 
sprawdzaj¹ce. Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ” od 
lat bardzo aktywne jest na „Przystanku”, miêdzy in-
nymi organizuj¹c pod has³em „Wykopmy Rasizm ze 
Stadionów” Antyfaszystowskie Mistrzostwa Polski
w Pi³ce No¿nej.

SIERPIEÑ 2006

BE£CHATÓW. 4 sierpnia w czasie meczu pierwszej ligi 
pi³ki no¿nej miêdzy GKS Be³chatów a Widzewem 
£ódŸ pojawi³ siê wielki transparent, wyeksponowany 
przez miejscowych „kibiców”, z napisem „Na trybunie 
goœci Parada Równoœci”, a tak¿e kilkunastometrowej 
wielkoœci banner z logo homofobicznej kampanii „Za-
kaz peda³owania” prowadzonej przez Narodowe Odro-
dzenie Polski, partiê uznawan¹ powszechnie za neo-
faszystowsk¹.
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LUBIN. 5 sierpnia w trakcie konfrontacji pi³karskiej Oran-
ge Ekstraklasy Zag³êbie Lubin – Lech Poznañ przy-
jezdni „fani” wywiesili na stadionowym ogrodzeniu 
flagê z napisem „Legion Pi³a Krew naszej Rasy”, któ-
ra od kilku lat stale pojawia siê podczas spotkañ wiel-
kopolskiego klubu za spraw¹ nazi-kibiców z pilskie-
go fan-klubu Lecha. Ten sam banner lechici wywie-
sili te¿ na meczu w Kielcach z Kolporterem Koron¹ 
12 sierpnia.

BI£GORAJ. 13 sierpnia w czasie spotkania futbolowej
IV ligi, grupy lubelskiej, miêdzy Ład¹ Bi³goraj a Pod-
lasiem Bia³a Podlaska miejscowi nazi-szalikowcy wy-
wiesili poœród swoich flag banner w klubowych bar-
wach ze znakiem krzy¿a celtyckiego, rasistowskiego 
symbolu bia³ej si³y.

£ÓD�. 19 sierpnia na meczu pi³karskiej pierwszej ligi 
£KS £ódŸ – Legia Warszawa warszawscy nazi-kibi-
ce, znani ze swojego antysemickiego nastawienia od 
lat, wywiesili na oko³oboiskowym p³ocie transparent 
z napisem: „»Fidel« jeœli to ty… to 3m siê!”. Ten wy-
raz solidarnoœci dotyczy³ 33-letniego mieszkañca War-
szawy Karola G. Ps. Fidel, zatrzymanego 28 czerwca 
przez policjê, sprawcê ataku na Michaela Schudricha, 
Naczelnego Rabina Polski, którego dopuœci³ siê 27 
maja oko³o godz. 12.30 w centrum stolicy. Mê¿czyzna 
by³ znanym rasistowskim bojówkarzem pi³karskim 
Polonii Warszawa.

KOZIENICE. 20 
sierpnia na trze-
cioligowym me-
czu pi³ki no¿nej 
pomiêdzy MG 
MZKS Kozienice 
– Radomiak Ra-
dom rasistow-
scy „fani” klu-
bu goœci wywie-
sili flagê z napi-
sem: „Radomiak Radom” i krzy¿em celtyckim, rasistow-
skim symbolem bia³ej si³y.

GORZÓW. 26 sierpnia na trzecioligowym meczu pi³karskim 
GKP Stilon Gorzów Wielkopolski – Lechia Zielona Góra 
miejscowi nazi-kibice, znani z bliskiej wspó³pracy z pol-
skim oddzia³em neonazistowskiej organizacji Blood and 
Honour, wyeksponowali na boiskowym ogrodzeniu flagê 
stanów po³udniowych USA z okresu wojny secesyjnej, 
a wspó³czeœnie rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan 
– symbolu rasistowskiego Po³udnia USA.

SUWA£KI. 26 sierpnia podczas spotkania trzeciej ligi 
pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿yn¹ Wigier Suwa³ki a Ra-
domiakiem Radom Mi³osz J. miejscowy „kibic”, przy 

aprobacie stadionowym kompanów, rozwin¹³ bia³o-
czerwon¹ flagê z namalowan¹ swastyk¹. Stoj¹cy 
kilka metrów od niego drugi neofaszysta trzyma³ 
polsk¹ flagê z tzw. „falang¹” (symbolem „rêki z mie-
czem” – znakiem przedwojennych polskich faszy-
stów, wspó³czeœnie u¿ywanym przez Narodowe Od-
rodzenie Polski, partiê powszechnie uznawan¹ za 
neofaszystowsk¹). Pozostali nazi-kibice intonowa-
li te¿ przyœpiewki, w refrenie których powtarza³o siê 
„Auschwitz, Birkenau, sia la la...”. Suwalski klub 
ukarany zosta³ za te ekscesy przez PZPN grzywn¹ 
finansow¹. Jeden mecz musia³ te¿ rozegraæ przy pu-
stych trybunach. 21-letniemu Mi³oszowi J., studen-
towi II roku historii lubelskiego Uniwersytetu Marii 
Curie-Sk³odowskiej, który nie przyzna³ siê do wi-

ny, postawiono zarzuty
propagowania treœci 
i symboli faszystow-
skich. By³ on jedynym 
oskar¿onym. Zabrak³o 
dowodów, ¿e podob-

nego przestêpstwa dopuœcili siê równie¿ jego sta-
dionowi koledzy. Nazi-kibice Wigier na tym samym 
meczu wyeksponowali jeszcze dwie flagi z krzy-
¿ami celtyckimi, rasistowskimi symbolami bia³ej 
si³y oraz jedn¹ z napisem „North-East”, na któ-
rym w miejscu liter „T” wstawione by³y runy tyr, 
u¿ywane w przesz³oœci przez Hitlerjugend, hitle-
rowsk¹ organizacjê m³odzie¿ow¹, a wspó³czeœnie 
przez ró¿ne grupy neonazistowskie i nazi-skinow-
skie. Ca³e zdarzenie widaæ dok³adnie na zamieszczo-
nej poniżej fotografii.
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