Monitoring rasizmu i ksenofobii
na stadionach i wokół polskiego sportu
LIPIEC 2011
DUNDEE (SZKOCJA). 21 lipca po meczu rewanżowym drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy
piłki nożnej pomiędzy Dundee United a Śląskiem
Wrocław szkocka policja zatrzymała czterech polskich pseudokibiców z powodu ich agresywnego
zachowania. Już przed spotkaniem doszło do incydentów z udziałem „sympatyków” Śląska, którzy między innymi rzucali butelkami w budynki,
a także w przechodniów. Polacy dopuścili się aktów wandalizmu również na Tannadice Park (stadionie Dundee), gdzie zniszczyli ławki i inne wyposażenie stadionu. Według doniesień prasowych,
podczas meczu rzucali butelkami w sektor zajmowany przez szkockich kibiców. 24 i 25 lipca dolnośląscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego zatrzymali
też trzynastu pseudokibiców Śląska wracających
z meczu ze Szkocji, podejrzewanych o przemyt
narkotyków i groźby karalne. „Zatrzymane osoby podejrzane są o groźby karalne i zmuszenie do
określonego zachowania, czym stworzyli zagrożenie dla innych osób. (…) Możliwe są dalsze zatrzymania. W przypadku czterech kibiców już wystąpiliśmy do prokuratury o areszt tymczasowy” – powiedział Krzysztof Zaporowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Wśród zatrzymanych byli mieszkańcy Wrocławia
i Oławy w wieku od 19 do 41 lat, niektórzy już
wcześniej notowani przez policję.
GAZIANTEP (TURCJA). 28 lipca podczas meczu
III rundy eliminacyjnej Ligi Europy Gaziantepspor Kulübü – Legia Warszawa doszło do antysemickich incydentów. Pseudokibice drużyny
gości skandowali: „Hamas, Hamas!”. Zdarzenie
odnotował delegat UEFA.

SIERPIEŃ 2011
KOŚCIERZYNA. 13 sierpnia podczas meczu III
ligi piłki nożnej (grupa pomorsko-zachodniopomorska) Kaszubia Kościerzyna – Cartusia Kartuzy pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na
ogrodzeniu wokół boiska transparenty przedstawiające przekreślone logo Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ” (dwie połączone w uścisku dłonie), „Gazety Wyborczej”, telewizji TVN i Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz eksponowali flagę z napisem
„Przeciwko k…stwu!”. Zdarzenie było prawdopodobnie związane z działaniami antyrasistowskimi
na stadionach prowadzonymi przez „NW” i PZPN,
a wspieranymi przez zaatakowane media.

CZĘSTOCHOWA. 20 sierpnia w trakcie spotkania II ligi (grupa zachodnia) piłki nożnej pomiędzy Rakowem Częstochowa a Zagłębiem Sosnowiec pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska transparent
z krzyżem celtyckim (rasistowskim symbolem
białej siły). Po interwencji delegata Polskiego
Związku Piłki Nożnej znak został zasłonięty inną,
biało-czerwoną flagą.

GDYNIA. 20 sierpnia w trakcie spotkania I ligi
piłki nożnej Arka Gdynia – Olimpia Elbląg pseudokibice klubu gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska flagę z napisem „Arka Gdynia. United Patriots. White Brothers. Tolerancja
jest cnotą ludzi bez przekonań” oraz z tzw. runą
śmierci, jednym z symboli ruchów neonazistowskich, między innymi amerykańskiego National
Aliance (rasistowskiej organizacji założonej
przez Williama Pearce’a, autora Dzienników
Turnera, kultowej książki dla środowisk skrajnej prawicy, będącej inspiracją dla autora zamachu terrorystycznego na budynek federalny
w Oklahoma City 19 kwietnia 1995 roku, w którym zginęło 167 osób). Na transparencie znajdował się również tzw. młot Thora. Jest to symbol zaczerpnięty z mitologii nordyckiej, oznaczał
boga Thora. Współcześnie zawłaszczony przez
neonazistów i rasistów (szczególnie rasistów
praktykujących odynizm – religię neopogańską), dla których oznacza siłę i czystość „rasy
aryjskiej”. Ta flaga pojawia się na meczach Arki
co najmniej od 2009 roku.
RZESZÓW. Prawdopodobnie w nocy z 22 na 23
sierpnia pseudokibice Resovii Rzeszów zniszczyli elewacje kilku budynków znajdujących się
przy ulicach Kraszewskiego oraz Dąbrowskiego,
malując na nich antysemickie napisy (między
innymi: „Hańba być Żydem”) i hasła pod adresem lokalnego rywala – klubu piłkarskiego Stal
Rzeszów. Część napisów była w kolorze niebieskim (to barwy Stali, a także flagi Izraela). Bogusław Siwiec, kierownik administracji tego terenu, powiedział: „Zgłosiliśmy sprawę na policję.
Zamalujemy napisy, bo nie mamy innego wyjścia. Wydatki, w zależności od wielkości budynku i wielkości napisów sięgają nawet kilku tysięcy złotych”. Pomiędzy pseudokibicami obu
rzeszowskich klubów od wielu lat trwa konflikt,
w którym używane są obelgi o charakterze antysemickim.
RZESZÓW. 23 sierpnia w trakcie meczu I rundy Pucharu Polski pomiędzy Resovią Rzeszów a Podbeskidziem Bielsko-Biała pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół stadionu flagę z napisem „Resovia”
i godłem Polski, stylizowaną na logo Blood and
Honour – międzynarodowej organizacji neonazistowskiej.

stawiała nazi-skina kopiącego swojego przeciwnika.
IŁAWA. 14 września w trakcie meczu II ligi piłki
nożnej (grupa wschodnia) Jeziorak Iława – Pogoń Siedlce doszło do rasistowskich incydentów. Gdy do piłki dochodził zawodnik drużyny gości, pochodzący z Nigerii Chinonso Agu,
pseudokibice klubu gospodarzy naśladowali odgłosy małp, a jeden z nich krzyknął: „Daj banana, to będzie szybszy”. Wydział Dyscypliny nałożył na Jezioraka karę finansową w wysokości
5 tysięcy złotych.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI. 17 września w trakcie meczu II ligi piłki nożnej (grupa wschodnia) Świt Nowy Dwór Mazowiecki – KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski na szybie kasy biletowej znajdowała się antysemicka naklejka z napisem „Śmierć żydowskiej k…wie – Antyżydzew”, z „wizerunkiem mężczyzny szarpiącego
dzieci za ręce i nogi oraz logotypem Widzewa
Łódź” (cytat z protokołu delegata PZPN na tym
spotkaniu). Wydział Dyscypliny odstąpił od wymierzenia kary.
WROCŁAW. 17 września, w 72. rocznicę ataku ZSRR na Polskę, ulicami miasta przeszedł
Marsz Pamięci zorganizowany przez Narodowe
Odrodzenie Polski. Uczestniczyli w nim również
pseudokibice Śląska Wrocław, Sparty Wrocław
i Promienia Żary, reprezentanci Stowarzyszenia Odra-Niemen i Autonomicznych Nacjonalistów, a także osoby związane ze środowiskiem
„Gazety Polskiej”. Pamięć o historii została
wykorzystana jako pretekst do propagandy politycznej skrajnej prawicy wśród kibiców.
RZESZÓW. 18 września podczas meczu II ligi
piłki nożnej (grupa wschodnia) Stal Rzeszów
– Resovia Rzeszów doszło do antysemickich
incydentów. Pseudokibice drużyny gospodarzy
skandowali „Jude, Jude – j…ać Resovię”. Wydział Dyscypliny nałożył na Stal karę finansową
w wysokości 5 tysięcy złotych.
WARSZAWA. 18 września w trakcie meczu derbowego Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Polonią Warszawa a Legią Warszawa pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska transparent z symbolem Toten
Kopf (charakterystyczna trupia czaszka, jakiej
używało SS, a współcześnie terroryści z neonazistowskiej organizacji Combat 18).

WRZESIEŃ 2011
JASŁO. 10 września podczas meczu IV ligi piłki nożnej (grupy podkarpackiej) Czarni Jasło
– Czuwaj Przemyśl pseudokibice klubu gości wywiesili na ogrodzeniu okalającym boisko
flagę z charakterystyczną dla środowisk neofaszystowskich grafiką z napisem: „Good night
left side” (ang.: dobranoc, lewaku), która przed-

ELBLĄG. 21 września podczas meczu 1/16 finału Pucharu Polski w piłce nożnej Olimpia
Elbląg – Arka Gdynia „kibice” drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska flagę z napisem: „Good night left side” (ang.: do-

branoc, lewaku) przedstawiającą nazi-skina kopiącego swojego przeciwnika. Jest ona charakterystyczna dla środowisk neofaszystowskich
na świecie.
ŁÓDŹ. 21 września w trakcie meczu Pucharu
Polski ŁKS Łódź – Ruch Chorzów doszło do antysemickich incydentów. Pseudokibice drużyny
gospodarzy skandowali pod adresem lokalnego
rywala, klubu Widzew Łódź: „Żydzew k…wa”.
CZĘSTOCHOWA. 24 września podczas meczu II
ligi piłki nożnej (grupa zachodnia) Raków Częstochowa – Elana Toruń doszło do neonazistowskich incydentów. Pseudokibice drużyny

gospodarzy wznosili ręce w hitlerowskim geście
pozdrowienia „Sieg Heil”. Wywiesili również na
ogrodzeniu wokół boiska transparent z napisem
„Krew i honor”, stylizowany na logo Blood and
Honour (międzynarodowej organizacji neonazistowskiej, która swoje oddziały posiada także w Polsce).

organizacji o charakterze militarno-terrorystycznym – między innymi Palestyński Islamski Dżihad. Nazwa ta była też wykorzystywana przez libańską grupę Hezbollah. Zdarzenie miało podtekst antysemicki – przeciwnikiem Legii była bowiem drużyna z Izraela. Ponadto pseudokibice
Legii wywiesili rasistowski transparent „White
Legion”. Znajdująca się w jego centralnej części stylizowana swastyka, tzw. wilczy hak (niem.:
Wolfsangel) – symbol 34. Dywizji Grenadierów
SS „Landstorm Nederland”, została zasłonięta herbem Legii. „Sympatycy” stołecznej drużyny eksponowali też flagę z napisem „100% Anty
Antifa”, który był wymierzony w ruch antyfaszystowski. Anti-Antifa to również nazwa neonazistowskiej grupy bojówkarskiej z Niemiec. Komisja Dyscyplinarna UEFA poinformowała, że 17 listopada zajmie się sprawą transparentu z napisem „Jihad Legia”. Warszawskiemu klubowi groziła kara finansowa, a także rozgrywanie meczów
bez udziału kibiców. 14 października Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. 18 listopada UEFA nałożyła na Legię karę finansową
w wysokości 10 tysięcy euro.

PAŹDZIERNIK 2011
LUBLIN. 24 września w trakcie meczu II ligi piłki
nożnej (grupa wschodnia) pomiędzy Motorem
Lublin a Wisłą Puławy pseudokibice klubu gości eksponowali flagę z falangą (symbolem ręki
z mieczem używanym w okresie międzywojennym przez polskie organizacje faszystowskie,
a obecnie na przykład przez Obóz NarodowoRadykalny i Narodowe Odrodzenie Polski).
OLSZTYN. 28 września w trakcie meczu 1/16
Pucharu Polski pomiędzy OKS 1945 Olsztyn
a Widzewem Łódź doszło do antysemickich incydentów. Pseudokibice drużyny gospodarzy
skandowali: „Jude, Jude – cała Łódź”. Wydział
Dyscypliny nałożył na olsztyński klub karę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych.
WARSZAWA. 29 września podczas meczu Ligi
Europejskiej pomiędzy Legią Warszawa a Hapoelem Tel Awiw doszło do antysemickich incydentów. W trakcie przywitania piłkarzy pseudokibice stołecznego klubu eksponowali na dolnej trybunie głównej wielką flagę (tzw. sektorówkę) z napisem „Jihad Legia”, stylizowanym na alfabet arabski, z białymi literami na zielonym tle.
Dzień później rzecznik komendanta stołecznego policji, Maciej Karczyński, poinformował, że
formalnie nie zgłoszono podejrzenia popełnienia
przestępstwa, jednak policja miała sprawdzić, czy
doszło do naruszenia prawa. W kulturze muzułmańskiej dżihad oznacza dokładanie starań i podejmowanie trudów w celu wzmocnienia wiary
i islamu. Termin ten często jest tłumaczony jako
„święta wojna”. Do dżihadu nawiązuje też kilka

BEŁCHATÓW. W październikowym numerze
sympatyzującego ze skrajną prawicą miesięcznika chuliganów stadionowych „To My Kibice” ukazał się wywiad z pseudokibicem Bałtyku Gdynia. Rozmowa ilustrowana była między
innymi zdjęciem ze stadionu, na którym znajdowała się flaga z krzyżami celtyckimi (rasistowskim symbolem białej siły) oraz napisem „Pogoń Lębork. Stadionowi Ekstremiści”. Transparent należał do klubu Pogoni Lębork, zaprzyjaźnionego z „sympatykami” gdyńskiej drużyny.

LUBLIN. 8 października w trakcie meczu II ligi
piłki nożnej (grupy wschodniej) Motor Lublin
– Stal Stalowa Wola kierownik klubu gości został usunięty przez sędziego z ławki rezerwowych
za rasistowską wypowiedź „Co ty k…a robisz,
brudasie je…ny” skierowaną do zawodnika drużyny gospodarzy, pochodzącego z Brazylii Sérgio Santosa, ps. Batata. Wydział Dyscypliny nałożył na lubelskiego działacza karę dwóch meczów
dyskwalifikacji oraz grzywnę 500 złotych.
BIAŁYSTOK. 10 października przed Sądem Okręgowym miała odbyć się rozprawa przeciwko
Oxenowi S. oskarżonemu o próbę zabójstwa Tomasza P., jednego z uczestników bójki, do której
doszło w kwietniu na ulicy Suraskiej (w sprawie
udziału w bójce w prokuraturze toczyło się odrębne śledztwo). Jednak proces odroczono, ponieważ pokrzywdzony, występujący w roli oskarżyciela posiłkowego, chciał zapoznać się z aktami. 26 kwietnia dwaj nazi-skini, powiązani ze

środowiskiem pseudokibiców Jagiellonii Białystok, zaatakowali maczetami ochroniarzy jednego z pubów – zawodników lokalnego klubu bokserskiego. Wśród napadniętych był Oxen S., który ma ciemny kolor skóry. Napastnicy obrzucili go rasistowskimi wyzwiskami, a potem zaatakowali jego i towarzyszących mu znajomych, jednak ci odebrali im maczety i ich pobili. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, mężczyzna leżał
nieprzytomny na chodniku. Oxen S. miał wtedy kopać go w głowę. 16 maja funkcjonariusze
Centralnego Biura Śledczego, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali siedem
osób. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku postawiła Rafałowi D., Krzysztofowi Z., Karenowi
S. i Tomaszowi C. zarzut udziału w bójce. Karol
P., Tomasz P. i Oxen S. usłyszeli zarzut używania w czasie tej bójki niebezpiecznych przedmiotów – maczet. Dodatkowo Oxenowi S. postawiono zarzut usiłowania zabójstwa Tomasza P. Według śledczych, Mariusz N. stosował przemoc fizyczną wobec funkcjonariusza, który interweniował na miejscu zdarzenia. Za udział w bójce lub
pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu groziła kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za usiłowanie zabójstwa – dożywocie. Przyczyną zdarzenia, oprócz pobudek rasistowskich,
mogła być również walka o przejęcie wpływów
z ochrony lokali rozrywkowych w mieście. Wieczorem 25 marca 2012 roku na ulicy Nowy Świat
przed Klubem Muzycznym „Rejs” Oxen S. ponownie został napadnięty z powodów rasistowskich i pobity przez kilkunastu skinheadów (większość z nich była zamaskowana w kominiarkach).
Ciężko rannego Ormianina zabrało pogotowie.
NOWY DWÓR MAZOWIECKI. 12 października
podczas meczu II ligi piłki nożnej (grupy wschodniej) Świt Nowy Dwór Mazowiecki – OKS 1945
Olsztyn doszło do rasistowskich incydentów.
Pseudokibice drużyny gości naśladowali odgłosy
małp, gdy do piłki dochodzili czarnoskórzy gracze Świtu: pochodzący z Kamerunu George Enow
oraz Odong Obem z Nigerii. Wydział Dyscypliny
nałożył na olsztyński klub karę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych.
DĘBICA. 15 października w trakcie meczu derbowego IV ligi piłki nożnej (grupa podkarpacka)
Igloopol Dębica – Wisłoka Dębica pseudokibice drużyny gości eksponowali transparenty z logotypem homofobicznej kampanii „Zakaz pedałowania”, prowadzonej przez Narodowe Odrodzenie Polski.

WARSZAWA. 16 października redakcja magazynu
„NIGDY WIĘCEJ” otrzymała informację, że na stadionie „Pepsi Arena”, na którym mecze rozgrywa Legia
Warszawa, pojawiły się
rasistowskie naklejki. Na
tych umieszczonych w pobliżu kas znajdował się napis „White power”, a także rysunek przedstawiający członków Ku-Klux-Klanu z godłem Legii, obok

których byli trzej powieszeni czarnoskórzy mężczyźni. Z kolei na drzwiach do stadionowego
pubu umieszczono naklejkę z herbem warszawskiego klubu i krzyżem celtyckim, rasistowskim
symbolem białej siły.
GDYNIA. 19 października podczas meczu 1/8
finału Pucharu Polski pomiędzy Arką Gdynia
a Polonią Warszawa „sympatycy” drużyny gospodarzy powiesili na trybunie rasistowską flagę
z napisem „Arka Gdynia. White Brothers. United
Patriots. Tolerancja jest cnotą ludzi bez przekonań” oraz z tzw. runą śmierci – jednym z symboli ruchów neonazistowskich, między innymi
amerykańskiego National Aliance. Na trans-

go Śląska. Ta nacjonalistyczna manifestacja organizowana była przez Narodowe Odrodzenie
Polski.
WARSZAWA. 23 października po meczu 13. kolejki Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Legią
Warszawa a Widzewem Łódź kilku stołecznych
„kibiców” wychodzących z tzw. Żylety (trybuny
najbardziej zagorzałych kibiców Legii) zaintonowało antysemicką przyśpiewkę „Hamas, Hamas,
Jude auf dem Gas” (hol.: Hamas, Hamas, Żydzi
do gazu). Piosenkę tę legioniści przejęli od zaprzyjaźnionego holenderskiego klubu futbolowego Ado Den Haag, znanego z antysemityzmu
dużej części swoich kibiców.

LISTOPAD 2011
parencie znajdował się również
tzw. Mjøllnir (staroskandynawski
młot Thora) – atrybut mitologicznego boga skandynawskiego,
Thora. Współcześnie jest on zawłaszczany przez neonazistów
i, szczególnie, rasistów praktykujących odynizm – religię neopogańską, dla których oznacza siłę i czystość
Młot„rasy
Thora
Mjøllnir
aryjskiej”.
LUBLIN. 22 października podczas meczu II ligi
piłki nożnej (grupa wschodnia) Motor Lublin
– Sokół Sokółka na ogrodzeniu wokół boiska pojawił się transparent z zaproszeniem do udziału
w tzw. Marszu Niepodległości, który miał odbyć
się w Warszawie 11 listopada. Od kilku lat ma-

nifestacje w tym dniu organizowane były między
innymi przez Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską. W trakcie tych manifestacji
we wcześniejszych latach dochodziło do wznoszenia antysemickich okrzyków, wykonywania hitlerowskich salutów „Sieg Heil” oraz zatargów
z protestującymi przeciwko nim antyfaszystami.
MALBORK. 22 października w trakcie meczu IV
ligi (grupy pomorskiej) piłki nożnej Pomezania
Malbork – KP Starogard Gdański pseudokibice
drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu
otaczającym boisko transparent z krzyżem celtyckim, rasistowskim symbolem białej siły.

WROCŁAW. 22 października w trakcie meczu
Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Śląskiem
Wrocław a Podbeskidziem Bielsko-Biała pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska 10-metrowy transparent
z zaproszeniem na tzw. II Marsz Patriotów, który miał się odbyć 11 listopada w stolicy Dolne-

BEŁCHATÓW. W listopadowym numerze miesięcznika „To My Kibice”, sympatyzującego z neofaszystowskimi „kibicami”, ukazała się duża reklama tzw. Marszu Patriotów, organizowanego
przez Narodowe Odrodzenie Polski, który miał
odbyć się 11 listopada we Wrocławiu.
GDYNIA. 4 listopada w trakcie meczu II ligi
piłki nożnej (grupy zachodniej) Bałtyk Gdynia
– Tur Turek doszło do rasistowskich incydentów. „Kibice” drużyny gospodarzy naśladowali odgłosy małp, gdy do piłki dochodził czarnoskóry zawodnik tureckiego klubu, pochodzący
z Brazylii Carlos Alberto Almeida da Mota Oliveira, ps. Bebeto. Wydział Dyscypliny nałożył
na Bałtyk Gdynia karę finansową w wysokości
5 tysięcy złotych.
LIPSKO. 6 listopada na meczu ligi okręgowej
piłki nożnej (grupa Radom) pomiędzy Powiślanką Lipsko a Prochem Pionki „kibice” gospodarzy wywiesili na płocie otaczającym boisko flagę Radomiaka Radom, ukradzioną sympatykom tego klubu. Zdarzenie miało charakter
antysemicki, gdyż na transparencie zostały namalowane gwiazdy Dawida. W Polsce słowo
„Żyd” jest używane przez pseudokibiców antagonistycznych klubów jako obelga.
WARSZAWA. 6 listopada w pobliżu Klubu
„Tabu” około trzydziestu nazi-skinów próbowało
zaatakować uczestników debaty Jak być dziś patriotą zorganizowanej przez Radio Roxy FM. Dotyczyła ona marszów zaplanowanych na 11 listopada w różnych miastach przez przedstawicieli skrajnej prawicy. Debatę prowadzili Kazimiera
Szczuka i Max Cegielski, a wzięli w niej udział Rafał Ziemkiewicz, Samuel Pereira (dziennikarz
„Gazety Polskiej Codziennie”), raper Sokół,
Mamadou Diouf i Sylwia Chutnik. Na zewnątrz
klubu skinheadzi grozili uczestnikom spotkania
pobiciem. Obrzucali też wychodzące po debacie kobiety wyzwiskami „lewacka k…wa”. Twarze niektórych mężczyzn zasłaniały chustki z napisami „White power”. Wśród nich znaleźli się
również pseudokibice Legii Warszawa. Sytuację
udało się opanować osobom prowadzącym debatę, które zaczęły rozmawiać z agresywnie nastawioną grupą. Według Cegielskiego, ze strony
mężczyzn padały propozycje „załatwienia sprawy
blokady teraz”: „Jeden z nich stwierdził, że skoro
chcemy blokować, to niech dwie osoby ze środowisk lewicowych «ustawią się» z dwoma osobami czekającymi przed klubem”. Policja nie interweniowała.
DĘBICA. 11 listopada podczas meczu IV ligi piłki nożnej (grupy podkarpackiej) Igloopol Dębica
– Czuwaj Przemyśl pseudokibice drużyny gospodarzy wywiesili na ogrodzeniu wokół boiska – charakterystyczną dla środowisk neofaszystowskich – flagę z napisem „Good night left
side” (ang.: dobranoc, lewaku), przedstawiającą
nazi-skina kopiącego swojego przeciwnika.

OLSZTYN. W nocy 11 listopada na ulicy Zyndrama z Maszkowic na ścianie dawnego domu
przedpogrzebowego gminy żydowskiej, zbudowanego w 1913 roku według projektu architekta Ericha Mendelsohna, „nieznani sprawcy” namalowali farbą swastyki, liczbę „88” (w neonazistowskiej symbolice oznacza to „Heil Hitler”,
od ósmej pozycji litery „H” w alfabecie) oraz napis „OKS” (Olsztyński Klub Sportowy 1945). Mariola Plichta z biura prasowego olsztyńskiej policji poinformowała: „Napisy obejrzy dzielnicowy
i będziemy prowadzili postępowanie w kierunku
naruszenia artykułu 256. Kodeksu karnego, mówiącego o propagowaniu ideologii faszystowskiej. Gdyby zgłosił nam to właściciel, wówczas
można by dodać także zniszczenie mienia. Być
może zadanie ułatwi nam fakt, że autorzy podpisali się pod faszystowskimi symbolami, jako
związani ze środowiskiem kibiców”. Tego samego dnia na wielu blokach osiedlowych pseudokibice OKS 1945, a także Stomilu Olsztyn namalowali swastyki i krzyże celtyckie (rasistowski symbol białej siły).
SZCZECIN. 11 listopada tzw. Szczeciński Marsz
Niepodległości zorganizowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przeszedł przez centrum miasta. Uczestniczyli w nim też przedstawiciele neopogańskiego
Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, Ruchu Przełomu Narodowego, pseudokibice Pogoni Szczecin, członkowie szczecińskiego koła „Gazety Polskiej” oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”. Na placu Lotników doszło do konfrontacji słownej pomiędzy
nacjonalistami a uczestnikami kontrmanifestacji,
pod adresem których padały okrzyki homofobiczne i rasistowskie: „Pedały”, „Normalna rodzina”,
„Polska cała tylko biała”. Skandowano też: „Raz
sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”. Ponadto
przedstawiciele Stowarzyszenia „Kontra 2000”
rozdawali ulotki o następującej treści: „Jesteście
wypierdzinami Lenina, Stalina i Hitlera (...). Nie
zasługujecie na to, by plunąć Wam w twarz”. Policja nie dopuściła do konfrontacji fizycznej pomiędzy obiema manifestacjami.
WARSZAWA. 11 listopada uczestnicy tzw. Marszu Niepodległości zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny wywołali zamieszki na ulicach miasta – między
innymi zaatakowali policjantów i dokonali wielu
zniszczeń. Wśród organizacji biorących udział
w Marszu znaleźli się też przedstawiciele „Solidarnych 2010”, Obozu Wielkiej Polski, Autonomicznych Nacjonalistów, Combat 18 (neohitlerowska międzynarodowa organizacja terrorystyczna; cyfry 1 i 8 to zaszyfrowany napis
Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji liter
„A” i „H” w alfabecie) oraz pseudokibice między innymi Legii Warszawa, Cracovii Kraków,
Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Lechii
Gdańsk, ŁKS Łódź, Śląska Wrocław, Wisły Kraków. Uczestniczyli w nim również nacjonaliści
z Włoch (członkowie organizacji Forza Nuova),
Hiszpanii (Democracia Nacional), Szwecji (Nordisk Ungdom), Węgier (Jobbik, Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom), Serbii (Srpski
Narodni Pokret 1389), Słowacji (Slovenské
Hnutie Obrody), Czech (Autonomiczni Nacjonaliści), Ukrainy (UNA-UNSO), Białorusi (Swoboda) i Litwy (Autonomiczni Nacjonaliści). Na
placu Konstytucji nacjonaliści próbowali przedrzeć się w kierunku antyfaszystowskiej manifestacji „Kolorowa Niepodległa”. Rzucali w policjantów kamieniami, koszami na śmieci, barierkami ochronnymi, racami i petardami, a zamaskowany napastnik uderzył w twarz fotorepor-

tera, co zarejestrowała kamera telewizyjna. Wykrzykiwali między innymi: „Raz sierpem, raz
młotem czerwoną hołotę”. Policja użyła armatek
wodnych, pałek i gazu łzawiącego. Maszerujący
nacjonaliści obrzucili petardami ambasadę Rosji
(skandowali też „Ruska k…wa”) oraz Belweder.
Wrzucili także petardy przez okno do jednego
z mieszkań. Na placu Na Rozdrożu nacjonaliści
zaatakowali funkcjonariuszy, którzy użyli armatek wodnych i pałek. Przedmiotem agresji kilkuset uczestników manifestacji stały się samochody mediów relacjonujących wydarzenie. Grupa
zamaskowanych osób zniszczyła samochód stacji TVN, skacząc po jego dachu i przebijając opony. Nacjonaliści kilkakrotnie próbowali też przewrócić stojący obok wóz transmisyjny TVN24,
kołysząc nim na boki, a następnie go podpalili.
Uszkodzili także samochody stacji Polsat News,
Polskiego Radia i Superstacji. Podczas Marszu Niepodległości jego uczestnicy skandowali: „Polska cała tylko biała”, „Roman Dmowski
wyzwoliciel Polski”, „Jutro będzie nasze – nacjonaliści”, „Precz z Brukselą”. Eksponowali też
krzyże celtyckie (rasistowski symbol białej siły),
niektórzy z nich mieli również naszywki i kurtki z napisem „Combat 18”, nieśli antysemicki
transparent „Czy Polska ma być drugą Palestyną” oraz antyukraiński z napisem „Nie ma Polski
bez Lwowa”. Tego dnia w Warszawie policja zatrzymała 210 osób, w tym 92 obywateli Niemiec
(niedoszłych uczestników manifestacji „Kolorowa Niepodległa”), a także obywateli Anglii, Belgii, Danii, Hiszpanii i Węgier. 29 osób przewieziono do szpitali. Rannych zostało 40 funkcjonariuszy. Zdewastowano 14 radiowozów, powyrywano bruk, zniszczono przystanki i samochody. 11 listopada wieczorem prezydent Bronisław
Komorowski potępił zamieszki. Rozmawiał także ze współpracownikami o ewentualnej potrzebie zmian w prawie dotyczącym bezpieczeństwa
zgromadzeń publicznych, a minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował:
„Jestem po rozmowach z prokuratorem generalnym i szefem MSWiA. Warszawscy sędziowie
na specjalnych dyżurach czekają już na pierwszych chuliganów”. Jeszcze przed Marszem
Niepodległości doszło do incydentów z udziałem jego uczestników. W drodze na manifestację, około 50 kilometrów od Warszawy, pseudokibice Wisły Kraków zaatakowali gazem kierowcę autokaru jadącego z Katowic. Interweniowała policja. Na stacji benzynowej w ADAMOWICACH koło Żyrardowa doszło do bójki pomiędzy
dwiema grupami pseudokibiców zmierzających
na Marsz do Warszawy. Na miejsce wezwano
funkcjonariuszy. Oddali oni strzały ostrzegawcze w powietrze, by rozdzielić napastników.
W RADOMIU z pociągu relacji Kraków-Kołobrzeg wysadzono ponad 30 osób, które zachowywały się agresywnie. W tym samym mieście

wieczorem służby porządkowe wyprowadziły
z pociągu 60 nacjonalistów wracających z Warszawy. W pociągu z Białegostoku do Warszawy pseudokibice Jagiellonii Białystok pobili kilka osób, które uznali za „lewaków” jadących na
„Kolorową Niepodległą”. Około południa, trzy
godziny przed Marszem Niepodległości, na ulicy Nowy Świat członkowie Antify z Niemiec starli się z czterema polskimi nazi-skinami. Jeden
z nich, Rafał G., na swoim profilu na Facebooku zachęcał do korzystania z neonazistowskiej
strony Redwatch oraz publikował antysemickie komentarze. Następnie doszło do konfrontacji między Niemcami a polską grupą rekonstrukcyjną. Interweniowała policja. Cudzoziemcy zamknęli się od wewnątrz w Centrum Kultury „Nowy Wspaniały Świat”. Według relacji Michała Sutowskiego z „Krytyki Politycznej”, po kilku minutach „zdecydowali się w sposób pokojowy, zgodnie z życzeniem policji opuścić ten lokal, (osoby te – dop. red.) zostały wylegitymowane i odwiezione na komendę”. 12 listopada
zatrzymanych zwolniono. 40 obcokrajowców
otrzymało mandaty za udział w zbiegowisku.
Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie pobicia czterech „nieustalonych mężczyzn”, zniszczenia policyjnego miotacza gazu oraz znieważenia policjanta. Niemcy zatrzymani na Nowym
Świecie zapowiedzieli złożenie pozwu przeciwko polskim policjantom, którzy w aresztach mieli prowokować ich śpiewaniem „Deutschland,
Deutschland über alles”. 13 listopada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście przedstawiła zarzuty 46 osobom zatrzymanym w czasie Marszu Niepodległości, w tym 35 osobom
zarzucono czynną napaść na policjanta. Groziła za to kara 10 lat więzienia. 15 osobom, w tym
11 cudzoziemcom, prokuratorzy przedstawili
zarzuty udziału w zbiegowisku publicznym. Pozostałe zarzuty dotyczyły między innymi znieważenia policjantów, udziału w bójce, pobiciu. Sąd
Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał także trzech mężczyzn na trzy miesiące więzienia
i 300 złotych nawiązki za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. 15 listopada warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podczas Marszu Niepodległości zaatakował fotoreportera na placu Konstytucji. Okazał się nim
38-letni pseudokibic Norbert B. W maju 2011
roku został zatrzymany za wtargnięcie na boisko
podczas zamieszek, do których doszło po finale piłkarskiego Pucharu Polski w Bydgoszczy.
Z kolei w 2009 roku był zatrzymany w sprawie
związanej z narkotykami. 30 stycznia 2012 roku
stołeczny Sąd Rejonowy uniewinnił pięciu obywateli Niemiec oskarżonych o chuligańskie zakłócenie porządku na Nowym Świecie.
WROCŁAW. 11 listopada przez centrum miasta
przeszedł tzw. II Marsz Patriotów zorganizowany przez Narodowe Odrodzenie Polski. Wzięli
w nim udział również przedstawiciele neopogańskiego Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, Combat 18 (neohitlerowska grupa terrorystyczna; cyfry 1 i 8 to zaszyfrowany
napis Adolf Hitler – od pierwszej i ósmej pozycji liter „A” i „H” w alfabecie), sympatycy „Gazety Polskiej”, a także pseudokibice między innymi Śląska Wrocław, Sparty Wrocław, Promienia Żary, Miedzi Legnica, Gryfa Słupsk, Górnika Wałbrzych i Chrobrego Głogów. W manifestacji uczestniczyli też nacjonaliści z Hiszpanii (reprezentanci Movimiento Social Republicano), Flandrii (Nieuw-Solidaristisch Alternatif), Szwecji (Svenskarnas parti), Włoch (Forza
Nuova), Irlandii, Czech. Na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej ze Świdnicką nacjonaliści obrzucili petardami, pochodniami i kamieniami uczest-

ników manifestacji antyfaszystowskiej. Policja użyła gazu łzawiącego i pałek. Do konfrontacji doszło też w okolicach pomnika Chrobrego. Funkcjonariusze użyli ponownie gazu łzawiącego. W czasie manifestacji nacjonaliści
atakowali również policjantów. Ponadto skandowali: „Wielka Polska narodowa”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Roman
Dmowski wybawiciel Polski”. Pseudokibice Śląska Wrocław mieli transparent stylizowany na
logo „Blood and Honour” (międzynarodowa
organizacja neonazistowska) oraz flagi z krzyżami celtyckimi (rasistowski symbol białej siły).
Przedstawiciele NOP nieśli transparent z napisem „Wielka Polska Katolicka”. Dzień po Marszu Patriotów we Wrocławiu z okazji rocznicy powstania NOP odbył się kongres tej partii
pod nazwą „30 lat walki”. Uczestniczyli w nim
przywódcy rasistów i neofaszystów z kilku krajów Europy, między innymi Roberto Fiore (szef
Forza Nuova), Stefan Jacobsson (Svenskarnas parti), José Luis Vázquez (Movimiento Social Republicano), Kris Roman (Nieuw-Solidaristisch Alternatif), Robert Lane (Thought and
Action z Irlandii).
TORUŃ. 12 listopada podczas meczu II ligi piłki nożnej (grupy zachodniej) pomiędzy Elaną
Toruń a Nielbą Wągrowiec doszło do rasistowskiego incydentu. Pseudokibice drużyny
gospodarzy wywiesili transparent z napisem
„White Elana”. Wydział Dyscypliny odstąpił od
wymierzenia kary, natomiast skierował do klubu pismo zwracające mu uwagę na tę sprawę.
18 marca 2009 roku menadżerem ds. marketingu w Elanie został Sławomir Urtnowski były lokalny lider rasistowskiego Narodowego Odrodzenia Polski.

BEŁCHATÓW. 19 listopada w trakcie spotkania
czternastej kolejki Ekstraklasy piłki nożnej GKS
Bełchatów – ŁKS Łódź pseudokibice drużyny
gości skandowali antysemickie hasła. Za ich zachowanie Komisja Ligi nałożyła na łódzki klub
karę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.
CHORZÓW. 19 listopada podczas meczu Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Ruchem Chorzów a Cracovią Kraków doszło do antysemickich incydentów. „Kibice” drużyny gospodarzy
skandowali: „Jude, Jude, Cracovia”. 9 grudnia
Komisja Ligi ukarała chorzowski klub karą w wysokości 5 tysięcy złotych za zachowanie jego kibiców.
POZNAŃ. 19 listopada podczas Marszu Równości doszło do homofobicznych incydentów
z udziałem przedstawicieli Obozu Narodowo-Radykalnego oraz pseudokibiców Lecha Poznań.
Na ulicy Wieniawskiego w centrum miasta, kilkanaście metrów od miejsca zbiórki uczestników Marszu Równości, urządzili oni pikietę pod
hasłem „W obronie wartości tradycyjnej rodziny”, na której zebrało się około 300 osób. Wziął
w niej udział między innymi Filip Rdesiński,
kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2011 roku, działacz „Naszości”, były dziennikarz Misji Specjalnej TVP
oraz były prezes publicznego Radia Merkury.
Obie grupy oddzielał kordon policji. Sympatycy ONR skandowali: „Kto nie skacze, jest pedałem”, „Raz sierpem, raz młotem tęczową hołotę”, „Wytwór Lenina – gejowska rodzina”. Po
zakończeniu pikiety nacjonaliści na ulicy Święty Marcin, a potem na Starym Rynku zaatako-

wali Marsz Równości. Obrzucili zgromadzonych
(a także funkcjonariuszy i dziennikarzy) petardami i butelkami. Zostali zablokowani i zepchnięci
przez policję. Krzyczeli: „Pedały! Pedały!”, „Rynek poznański nigdy nie będzie pedalski”, „Zakaz pedałowania” (hasło homofobicznej kampanii prowadzonej przez Narodowe Odrodzenie Polski, mieli też transparenty z jej logotypem). Rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej
Borowiak, poinformował, że nikt nie zgłosił napaści. Według relacji mediów, jeden z uczestników Marszu Równości pod Okrąglakiem na ulicy 27 Grudnia został uderzony w twarz przez zamaskowanych mężczyzn. Wyzywali go też: „Pedał”. 18 listopada policja wystąpiła o delegalizację pikiety ONR. W uzasadnieniu funkcjonariusze podali, że „w czasie zgromadzenia może być
łamane prawo”, jednak władze Poznania nie wyraziły na to zgody.
POZNAŃ. 20 listopada pseudokibice Lecha Poznań pobili dziennikarza Polsatu, który znajdował się w wozie satelitarnym na placu Mickiewicza. Poszkodowany relacjonował: „Zauważyłem,
że do samochodu zbliża się trzech mężczyzn
i kobieta, którzy krzyczeli «Lech Poznań!». Podeszli do wozu i zaczęli okładać go pięściami. Potem chwycili za nadkola i kołysali wozem, próbując go przewrócić. Wtedy wyskoczyłem z szoferki”. Dziennikarz otrzymał cios pięścią w twarz
od jednego z napastników. Drugi stał obok,
krzycząc: „Ty ch... z Polsatu!”. Mężczyźni grozili mu śmiercią i spaleniem samochodu. Poszkodowany miał wybity ząb, podejrzenie wstrząsu
mózgu i stłuczoną kość policzkową. Funkcjonariusze zatrzymali napastników. Policja wyjaśniała, czy byli to „kibice” Lecha Poznań. Mężczyźni
złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Pierwszemu podejrzanemu postawiono zarzut pobicia i kierowania gróźb karalnych, za co
groziło mu trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy lata, grzywna 900 złotych i tysiąc złotych nawiązki na rzecz poszkodowanego. Drugiemu – zarzut kierowania gróźb karalnych, za
co groził mu rok ograniczenia wolności i prace
społeczne. Po publikacjach w mediach rzecznik
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Magdalena
Mazur-Prus, zapowiedziała: „Analizujemy akta
sprawy i być może rozszerzymy zarzuty o czyn
chuligański, co zmieni także wymiar kary”. 11 listopada w Warszawie uczestnicy zorganizowanego przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny tzw. Marszu Niepodległości,
wśród których było wielu pseudokibiców Lecha,
spalili samochód stacji TVN24 i uszkodzili wozy
stacji TVN, Polsat News, Polskiego Radia i Superstacji.
GORZÓW WLKP. 21 listopada „Gazeta Wyborcza. Wrocław” powiadomiła o tym, że Zarząd
Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”
sfinansował grupie kibiców klubu żużlowego
Stal Gorzów wyjazd do Warszawy na tzw. Marsz
Niepodległości zorganizowany przez Młodzież
Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny,
podczas którego doszło do zamieszek w centrum stolicy, ataków na policjantów i wielu
zniszczeń. Wyjazd był współorganizowany przez
Stowarzyszenie „Stalowcy”, które zamieściło
na swojej stronie internetowej relację o zachowaniu jego uczestników: „Po kilku chwilach ustawiamy się nieopodal licznie przybyłych chłopaków z Lecha oraz ŁKSu. (…) Minęło trochę czasu i zaczyna się dym z psiarnią (…)
Do walki z białymi kaskami poszły w ruch kamienie, race i wszystko, czym można było rzucić” (pisownia oryg. – dop. red.). Jarosław Porwich, przewodniczący gorzowskiej „Solidarności”, w wypowiedzi dla mediów stwierdził: „Ki-

bice poprosili nas, aby dofinansować ich wyjazd
na marsz w Warszawie. My takie inicjatywy popieramy i popierać będziemy. (…) Jestem dumny z tych młodych ludzi”. W maju na oficjalnej
stronie Stowarzyszenia „Stalowcy” pojawiły się
linki odsyłające do skrajnie prawicowych stron
internetowych nacjonalista.pl i autonom.pl.

GRUDZIEŃ 2011
WARSZAWA. 3 grudnia na placu Zamkowym
pseudokibice Legii Warszawa zakłócili happening Młodych Socjalistów, którzy protestowali przeciwko zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy falangi (znak ręki z mieczem używany w międzywojniu przez polskie organizacje faszystowskie), rózg liktorskich, tzw. fasces (łac.: wiązki,
pęki; symbolu faszystów Benito Musoliniego,
a od 1926 roku emblematu państwowego faszystowskich Włoch), krzyża celtyckiego (rasistowski znak białej siły) i „Zakazu pedałowania” (logo
homofobicznej kampanii) jako symboli Narodowego Odrodzenia Polski. Nacjonaliści skandowali: „Polska cała tylko biała”, „Precz z pedałami!”, „Zakaz pedałowania”, „Pokaż twarz, a nie
d...ę, lesbo!”, „Chłopak i dziewczyna – normalna
rodzina!”, „Kto nie skacze, jest pedałem!”, „Nie
tęczowa, nie czerwona, tylko Polska narodowa!”,
„Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”. Pokazywali też w kierunku demonstrantów obraźliwe gesty. Pseudokibice próbowali również atakować uczestników happeningu. Interweniowała policja.
WARSZAWA. 11 grudnia w trakcie meczu III
ligi koszykówki Legia Warszawa – MKS Ochota
pseudokibice klubu gospodarzy wywiesili rasistowski transparent z napisem „White Legion”
oraz symbolem tzw. wilczego haka (rodzajem
stylizowanej swastyki, używanej pierwotnie
przez pancerne dywizje SS i posthitlerowską organizację terrorystyczną Werwolf) – wcześniej
eksponowany na meczach piłkarskich. „Kibice”
Legii mieli również na koszulkach krzyże celtyckie (symbol tzw. białej siły).
WARSZAWA. 12 grudnia, w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, na placu
Konstytucji odbyła się manifestacja organizowana przez Młodzież Wszechpolską i skrajnie prawicowy portal Nowy Ekran. Uczestniczyli w niej
również przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, „Solidarnych 2010”, Ruchu Wolności,
Klubu „Gazety Polskiej” oraz pseudokibice Legii Warszawa. Wśród manifestantów byli także:
Artur Zawisza, Janusz Korwin-Mikke i Romuald
Szeremietiew. Skandowali homofobiczne hasło:
„Zakaz pedałowania”, krzyczeli też: „Raz sierpem,
raz młotem czerwoną hołotę”. Eksponowali symbole rasistowskie – mieli szaliki z krzyżami celtyckimi (oznaczającymi białą siłę).
LUBLIN. 13 grudnia po zakończeniu tzw. manifestacji antykomunistycznej zorganizowanej
przez Obóz Narodowo-Radykalny nazi-skini
wybili szyby w alternatywnym Klubie „Tektura”.
„(...) około godziny 20.10 do naszych drzwi zapukał chłopak w czapce Motoru Lublin. Zapytał,
czy może się u nas przespać. Odpowiedziałem,
że nie. Po chwili dołączyło do niego przynajmniej dziesięciu mężczyzn. Kilku krótko ostrzyżonych. Jeden miał szalik z celtyckim krzyżem
(rasistowski symbol białej siły – dop. red.).
Rzucali butelkami i kamieniami w szyby. Wybili
nam cztery okna. Krzyczeli: «Lewackie śmiecie»
i «Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę»”
– relacjonował Szymon Pietrasiewicz z „Tektury”. Na miejsce wezwano policję. Również podczas manifestacji jej uczestnicy skandowali:
„Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”.

OPOLE. 13 grudnia pod miejscowym Ratuszem
odbyła się pikieta zorganizowana z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przez Obóz
Narodowo-Radykalny. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, Młodych Konserwatystów oraz pseudokibice Odry Opole i MKS
Kluczbork. Przemawiał między innymi Tomasz
Greniuch, szef opolskiego ONR i Wiesław Ukleja, działacz opozycji w latach PRL. Policja nie
interweniowała.
WROCŁAW. 13 grudnia, w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przedstawiciele
Narodowego Odrodzenia Polski zorganizowali tzw. manifestację antykomunistyczną, która przeszła przez centrum miasta. Wzięli w niej
udział również pseudokibice Śląska Wrocław,
Sparty Wrocław, Chrobrego Głogów, Promienia Żary oraz członkowie wrocławskiego Klubu
„Gazety Polskiej”. Skandowali: „Raz sierpem,
raz młotem czerwoną hołotę”, „Ani Wschód, ani
Zachód, Polska tylko dla Polaków”, „SLD-KGB”
i „Precz z czerwoną agenturą”. Pseudokibice
Śląska mieli transparent stylizowany na logo
Blood and Honour, międzynarodowej neonazistowskiej organizacji. Według relacji mediów,
nacjonaliści rozwinęli na placu Solnym wielką
flagę z krzyżem celtyckim, międzynarodowym
symbolem rasistowskim. Policja zabezpieczała manifestację. Otoczyła również kordonem
ochronnym siedzibę lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej”.
RZESZÓW. 13 grudnia, z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przez centrum miasta przeszła manifestacja zorganizowana przez Narodowy Rzeszów oraz pseudokibiców Resovii Rzeszów. Wzięli w niej udział również Autonomiczni Nacjonaliści Stalowa Wola.
Jej uczestnicy skandowali: „Nadchodzą nacjonaliści” i „Tylko Polska narodowa”. Przed Zamkiem Lubomirskich na placu Śreniawitów przeciwko tej manifestacji, a także antysemityzmowi i homofobii protestowali antyfaszyści. Nacjonaliści rzucili w ich kierunku dwie race oraz
skandowali: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”. Policja nie interweniowała. Wylegitymowano kilka osób. Po zakończeniu manifestacji pseudokibice Resovii próbowali zaatakować antyfaszystów, którzy musieli schronić się
na komisariacie policji. Jeszcze przed marszem
na forum narodowiec.pl nacjonaliści upublicznili zdjęcia i nazwiska organizatorów manifestacji antyfaszystowskiej. Paweł Międlar z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w wypowiedzi dla mediów stwierdził: „Jeśli w grę wchodzą groźby karalne, to pokrzywdzeni muszą
zgłosić ten fakt organom ścigania, jest to bowiem czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego”. Zwrócił też uwagę, że podawanie nazwisk
osób i pokazywanie ich zdjęć na stronie internetowej bez zgody zainteresowanych jest niezgodne z prawem.
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Monitoring rasizmu i ksenofobii na stadionach i wokół polskiego sportu powstał
w ramach projektu FARE – „Eastern
European Development Project” wspieranego przez UEFA. Niektóre informacje
pochodzą z programu „Monitorowanie,
dokumentowanie i upowszechnianie informacji o incydentach na tle rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym”
Fundacji im. Stefana Batorego.

