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Wstęp
Monitoring prasy był jednym z działań w ramach projektu zatytułowanego
„Społeczeństwo przeciw nienawiści”, realizowanego przez Stowarzyszenie przeciw
Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, a finansowanego przez
Trust for Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej. Prace rozpoczęły się
w maju 2010 i będą trwały do końca kwietnia 2011.
Koordynatorami projektu byli pracownicy Biura Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” - Anna Kwiecień, Adam
Kwiecień (prawnik) i Piotr Tomaszewski (prawnik). Monitoring prasy przeprowadzili Przemysław Wiszniewski oraz Adam Kwiecień. Ponadto w pracach wzięła
udział grupa wolontariuszy, członków Stowarzyszenia.
Celem podjętej pracy jest wypracowanie systemowych mechanizmów zwalczania nastrojów i aktów ksenofobicznych w Polsce oraz zainteresowanie nimi czynników rządowych.
Projekt służył obserwacji aktów przemocy fizycznej, słownej i symbolicznej (np.
przypadków pobicia lub dyskryminacji, antysemickich lub rasistowskich okrzyków
kibiców na stadionach piłkarskich, mowy nienawiści w prasie i na portalach internetowych, agresji homofobicznej, antysemickich graffiti na murach, aktów wandalizmu wobec zabytków kultury mniejszości etnicznych) przy wykorzystaniu analizy doniesień ogólnopolskiej i regionalnej prasy. Monitoring prasy objął wszystkie
gminy na terenie kraju. Prowadzono go, przeglądając papierowe i internetowe wydania codziennej prasy ogólnopolskiej oraz wycinki z prasy regionalnej, dostarczane przez wyspecjalizowane firmy medialne. Stowarzyszenie wykorzystywało zebrane informacje, zawiadamiając organa prawa o poważniejszych incydentach.
Monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej posłużył także do obserwacji
reakcji instytucji publicznych i lokalnych społeczności na zaistniałe incydenty kse-



nofobiczne oraz śledzenia działań przeciwstawiających się ksenofobii czy inicjatyw
służących propagowaniu postaw tolerancyjnych i dialogu z mniejszościami. Analiza tych pozytywnych inicjatyw i działań posłuży próbie oceny ich skuteczności,
zawartej w końcowym raporcie.
Projekt nie ograniczał się do monitoringu prasy, obejmował także zbieranie
informacji we wszystkich sądach rejonowych w Polsce o sprawach sądowych wytaczanych z art. 256 i 257 kodeksu karnego dotyczących przestępstw na tle ksenofobicznym polegających na nawoływaniu do nienawiści i obrażaniu grup ludności i osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub
religijnej, a także propagowaniu ustroju faszystowskiego. Przeanalizowanie akt
dało obraz ilości procesów, ich wyników, wysokości kar, a ponadto - uwarunkowań
społecznych sprawców przestępstw i wpływu tych uwarunkowań na wysokość kar.
Pozwoliło też na wysnucie wniosków dotyczących skuteczności działania prawa
w zakresie interesującym Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”.
Pionierskim, a przy tym bardzo ambitnym wątkiem realizowanego projektu
jest wykorzystanie przeprowadzonych analiz (na podstawie zebranych informacji
z prasy i sądów rejonowych) do przygotowania mapy, obrazującej przestępstwa
z nienawiści wobec mniejszości etnicznych i seksualnych w Polsce. Stanowić ona
może przydatne narzędzie kształtowania polityki państwa w zakresie przestrzegania praw człowieka. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”
przedstawili ją w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas seminarium eksperckiego.
Przeprowadzone analizy i obserwacje zestawione z analizą sondaży socjologicznych, badających nastawienia do różnych narodów i grup etnicznych, okazują
się bardzo ważne. Tego rodzaju badania mogą i powinny być stosowane praktycznie, zwłaszcza przy kształtowaniu polityki wewnętrznej państwa oraz w oświacie.
Alina Cała



Wprowadzenie
Monitoring prasy to codzienny przegląd prasy regionalnej, krajowych tygodników i czasopism, portali prasowych i stron internetowych.
Na podstawie monitoringu prasy obejmującego gazety i czasopisma wydawane na terenie Polski (ponad 90 tytułów) rejestrowaliśmy akty nienawiści
i dyskryminacji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i innych, a także wobec materialnych wytworów ich kultury (przykładem
są akty wandalizmu na cmentarzach). Śledziliśmy sposoby reagowania na takie
akty przez instytucje publiczne. Codzienny monitoring prasy przeprowadzamy
zarówno samodzielnie, wyszukując odpowiednie informacje w Internecie i prasie
tradycyjnej, jak i za pośrednictwem firmy zajmującej się profesjonalnym wyborem
artykułów prasowych według wybranych przez nas słów kluczowych Przez sześć
dni w tygodniu otrzymujemy drogą mailową zeskanowane wycinki prasowe, nadsyłane przez wyspecjalizowaną firmę Grupa Marketingowa TAI (od 01.01.2011
weszła w skład firmy Press-Service Monitoring Mediów Sp. z o.o.). Dzięki temu
możemy reagować także na zdarzenia opisywane w gazetach lokalnych w całej
Polsce, ukazujących się jedynie w formie papierowej i mających zasięg nie większy niż teren gminy. Odnotowaliśmy dzięki temu wiele przykładów rasistowskich
ekscesów (np. zachowania kibiców na stadionach piłkarskich), antysemickich publikacji w prasie i na portalach internetowych, antysemickich graffiti na murach
domów oraz incydentów homofobicznych. Korzystamy również z serwisu „Newsletter” prowadzonego przez „Gazetę Wyborczą” (serwis jest bezpłatny).
Pozytywne inicjatywy lokalne staramy się wspierać, wysyłając listy pochwalne
do tych, którzy upowszechniają różnorodność kulturową i dialog z mniejszościami
narodowymi zamieszkującymi na terenie naszego kraju. Opisujemy je też na naszej
stronie internetowej.



Monitorujemy również wydarzenia o charakterze pozytywnym. Ich wykaz
zawiera zeszyt nr 2 „Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji”. Zarejestrowane
przez nas akty werbalnej i niewerbalnej agresji, kierowanej nietolerancją, ksenofobią i rasizmem, posłużyły MSWiA do skonstruowania „Mapy przestępstw
z nienawiści”. Elżbieta Petrajtis-O’Neill, członkini Zarządu OR, oraz Przemysław
Wiszniewski uczestniczyli 16 grudnia 2010 roku w seminarium eksperckim ”Mapy
przestępstw z nienawiści w Polsce - analiza danych zgromadzonych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe”.
Anna Kwiecień



Maj 2010

1. Opole

„Pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny manifestacja trzech
ugrupowań - Narodowego Odrodzenia Polski, Zadrugi oraz Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Wznoszone były hasła - „Wielka Polska, katolicka” i „Narodowy
radykalizm” (Opole.gazeta.pl, 02.05.2010).

2. Wrocław

„Mająca antysemickie motywy dewastacja kirkutu” - wymalowano kotwice Polski Walczącej i swastyki na pomnikach na cmentarzu żydowskim przy ul. Lotniczej - wg relacji Józefa Kożucha, przewodniczącego oddziału wrocławskiego
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP („Polska Gazeta Wrocławska”,
05.05.2010).

3. Warszawa

Artykuł Dariusza Bartoszewicza „Nienawiść po żałobie” o nastrojach tłumu i działaczy politycznych pod Pałacem Prezydenckim miesiąc po katastrofie lotniczej w Smoleńsku; autor odnotował takie wypowiedzi, jak - „Ci Żydzi to nawet za Holocaust nas
winią” („Gazeta Stołeczna”, 11.05.2010).

4. Rzeszów

Opis rasistowskiej „afery stadionowej” - podczas meczu na trybunach Resovii pojawił się m.in. transparent z napisem „Śmierć garbatym nosom”. Wypowiedź socjologa,
Krzysztofa Prandeckiego „Słowo Żyd jest u nas obelgą” („Nowiny”, 14.05.2010). Wypowiedź prezesa Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotra Kadlčika (Lublin.gazeta.pl, 13.05.2010).

5. Łomża

Na skutek protestów mieszkańców Łomży zamknięto tamtejszy ośrodek dla uchodźców („Przekrój”, 18.05.2010).

6. Sosnowiec

„Dewastacja miejscowego kirkutu” (Katowice.gazeta.pl, 19.05.2010).



7. Lublin
Marsz skrajnej prawicy przeszedł przez centrum Lublina. Obyło się bez starć między narodowcami a antyfaszystami. „Wyrostki z flagą polowały na ulicach na
przeciwników” - relacja z marszu i akcji kontrmanifestantów (Lublin.gazeta.pl,
23/24.05.2010).

8. Warszawa

W rezultacie zajścia przy Stadionie Dziesięciolecia, w którym uczestniczyli miejscowi handlarze i policja, zginął Nigeryjczyk Max I. Artykuł Piotra Machajskiego
„Dlaczego zginął Nigeryjczyk?” („Gazeta Wyborcza”, 23/25.05.2010).

Czerwiec 2010

1. Rzeszów

„Resovia mówi „nie” rasizmowi”, artykuł o działaniach podjętych po incydencie antysemickim na stadionie (m.in. o banerach potępiających rasizm i antysemityzm)
(„Gazeta Wyborcza” Rzeszów, 02.06.2010).

2. Białystok

„Pijany Litwin przekroczył prędkość o 70 km/h” - relacja z wypadku drogowego połączona ze stygmatyzacją sprawcy ze względu na narodowość (Bialystok.gazeta.pl,
04.06.2010).

3. Szwecja

„Były lider neonazistowskiej partii zlecił kradzież ‘Arbeit macht frei’?” - Anders
Hoegstroem wyjawił, że kradzież zlecił mu Lars-Goeran Wahlstroem (gazeta.pl,
09.10.2010).

4. Warszawa

„Policja skuła cudzoziemców? Nie ma sprawy” - skargę na zachowanie policjantów
oddalono, uznawszy, że zarzuty stawiane przez skandynawskich artystów i ich polską
opiekunkę są bezzasadne (Warszawa.gazeta.pl, 09.06.2010).

5. Zamość

„Nie znieważył Żydów” - były działacz Narodowego Odrodzenia Polski, oskarżony
o publiczne znieważenie osób narodowości żydowskiej (rozklejał w Hrubieszowie
plakaty z modlitwą o nawrócenie Żydów przypisywaną papieżowi Piusowi V), został
uniewinniony („Tygodnik Zamojski”, 09.06.2010).
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6. Kielce
„Głupota czy antysemityzm” - żydowski pomnik w centrum Kielc został oblany farbą i pomazany flamastrem („Gazeta Wyborcza” Kielce, „Echo Dnia”,
11.06.2010).

7. Kraj

Omówienie wyników badań opinii społecznej, m.in. komentarz Jacka Santorskiego „Pracodawcy, zdaniem Polaków, to źli prywaciarze, a nie biznesmeni”, (...) u nas wciąż
funkcjonuje negatywny termin ’prywaciarz‘. W pewnym sensie stał się on jak słowo
„Żyd” symbolem niezrozumiałego lęku. Ogólnie nie jesteśmy antysemitami, tak jak
ogólnie cenimy biznes. Ale i tak Żyd oraz prywaciarz są tymi złymi” („Dziennik Gazeta Prawna”, 14.06.2010).

8. Kraj

„Polska nietolerancja i dyskryminacja” - „Tolerowanie mowy nienawiści, złe prawo
antydyskryminacyjne i brak niezależnego organu do spraw przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji wytknęła Polsce Europejska Komisja do Walki z Rasizmem
i Nietolerancją” („Gazeta Wyborcza”, 16.06.2010).

9. Łomża/Białystok

„Uchodźcy w zawieszeniu” - tekst na temat perturbacji związanych z funkcjonowaniem ośrodków, którymi opiekuje się Urząd do Spraw Uchodźców (Bialystok.gazeta.
pl, 16.06.2010).

10. Zawiercie

„Policja zatrzymała Rumunów podejrzanych o skimming” (Katowice.gazeta.pl,
16.06.2010).

11. Suwałki „

„Nikt nie pilnuje” - o kolejnej dewastacji obelisku na cmentarzu żydowskim („Gazeta
Współczesna Łomżyńska”, 17.06.2010).

12. Debrzno Wieś

„Zniszczyli żydowski cmentarz” - dewastacja kirkutu w powiecie człuchowskim
(„Polska Dziennik Bałtycki”, 19.06.2010).

13. Gdańsk

„Zniszczyli mur cmentarza” - „Żydowski cmentarz znów sprofanowany” - o ponownym zniszczeniu muru przez wandali („Polska Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Wyborcza” Trójmiasto, 22.06.2010).
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14. Poznań
„Czy Miki ze swastyką wkurza?” - przy ul. Wronieckiej wisi plakat z wielką swastyką.
- „Gości z Izraela będę prowadzić naokoło. Nie chcę ich narażać na taki widok - mówi
Alicja Kobus, szefowa poznańskiej gminy żydowskiej” („Gazeta Wyborcza” Poznań,
23.06.2010).

15. Białystok/Warszawa

„Czy jesteśmy rasistami?” - Fundacja „Afryka Inaczej” ogłosiła wyniki pierwszych w Polsce badań opinii publicznej dotyczących integracji obywateli afrykańskich. Redaktorem raportu jest Paweł Średziński („Gazeta Wyborcza” Białystok,
24.06.2010).

16. Warszawa

„Awantura o nowe pomniki w Śródmieściu” - pod hasłem „Dosyć już tej francuszczyzny!” PiS sprzeciwił się budowie pomnika Napoleona I. SLD i PO nie podoba się idea
pomnika Polaków Ratujących Żydów na pl. Grzybowskim - „To miejsce rekreacji,
a nie martyrologii” („Gazeta Stołeczna”, 23.06.2010). O tymże pomniku - „Bagno
dotrze latem do Świętokrzyskiej” („Życie Warszawy”, 26.06.2010).

17. Żary

„Sprofanowali żydowski dom modlitwy”, „Zniszczyli siedzibę polskich Żydów”,
„Obraźliwe napisy antyżydowskie” - o zdemolowaniu pomieszczeń w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce („Gazeta Wyborcza” Zielona
Góra-Gorzów Wlkp., 25.06.2010; „Fakt”, 24.06.2010; „Gazeta Lubuska”, 23.06.2010).
„Zniszczyli to mali wandale”, „Adolf Hitler tego nie zrobił”, „Gang nastolatków zniszczył Torę” („Gazeta Lubuska”, 24/28.06.2010; „Gazeta Wyborcza” Zielona Góra - Gorzów Wlkp., 26.06.2010).

18. Kraj

„Zabiję Cię, Żydzie” - artykuł Andrzeja Łakomskiego o anonimowych szykanach, jakie spotkały Kazimierza Kutza i Władysława Bartoszewskiego i wielu innych; „Na
górze jest polityka miłości, na dole powódź nienawiści. Anonimy, pogróżki, obelgi”
(„Wprost”, 27.06.2010).

12

Lipiec 2010

1. Warszawa

„Strefa Gazy jak getto?” - propalestyńskie i zarazem antyżydowskie napisy po angielsku i hebrajsku pojawiły się na budynkach dawnego getta w Warszawie. Polscy Żydzi
chcą ukarania ich autorów („Życie Warszawy”, 06.07.2010).

2. Warszawa

„Platforma nie chce pomnika” - o blokowaniu decyzji w sprawie realizacji projektu
budowy pomnika Polaków Ratujących Żydów przy pl. Grzybowskim („Życie Warszawy”, 08.07.2010).

3. Wrocław

„Oskarżony o rasistowski atak wkrótce stanie przed sądem” - o rozpoczynającym się
procesie 27-letniego wrocławianina, Roberta R., oskarżonego o rasistowski atak na
czarnoskórego obywatela Ghany (Wroclaw.gazeta.pl, 14.07.2010).

4. Warszawa

„To już jest wojna pod krzyżem”, „Nocna zmiana pod krzyżem” „Ten symbol polskiej
i naszej wiary chce usunąć Żyd Tusk jeszcze przed paradą zboczeńców” - mówią
obrońcy krzyża przed pałacem prezydenckim. Czuwają przy nim całe noce” („Gazeta
Wyborcza”, Warszawa.gazeta.pl, 15.07.2010).

5. Warszawa

„Zbeszczeszczono grób Ireny Sendlerowej”, „Pomazali nagrobek Sendlerowej” - na
grobie Ireny Sendlerowej ktoś wydrapał napis - „Jude wont” („Gazeta Stołeczna”,
„Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, 15.07.2010).

6. Opole/Kraków

„Narodowcy zamalowywali dwujęzyczne tablice miejscowości” - policja przyłapała
czterech mężczyzn z Krakowa, którzy nocą zamalowywali dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie (Opole.gazeta.pl, 15.07.2010).

7. Wrocław

„Zagraniczni artyści odebrali trudną lekcję tolerancji”, „Trudna lekcja tolerancji” - od kilku dni artyści z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych malują we
Wrocławiu murale mające promować hasła tolerancji, równości i międzykulturowego dialogu; jeden z obrazów, powstający w Śródmieściu, ktoś w nocy „przyozdobił” hasłem - „J***ć Żydów” (Wroclaw.gazeta.pl, „Gazeta Wyborcza” Wrocław,
15.07.2010).
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8. Olkusz
„Żydowski cmentarz zapomniany przez olkuskich urzędników” - pomimo obietnic
Urząd Miasta nie organizuje sprzątania cmentarza („Polska Gazeta Krakowska” Małopolska Zachodnia, 17.07.2010).

9. Lublin

„Swastyka na szubienicy w miejscu cmentarza żydowskiego” - pomazane lapidarium
i wielkie wysypisko śmieci - tak wygląda teren dawnego cmentarza żydowskiego
w Lublinie przy rogu ulic Andersa i Walecznych (Lublin. gazeta.pl, 19.07.2010).

10. Łódź

„Naziści witają w Łodzi. Czemu miasto nie usuwa swastyk?” - wymalowane na ekranach akustycznych swastyki i symbole zbrodniczej formacji nazistowskiej witają
kierowców wjeżdżających do miasta od strony południowej. Magistrat na razie nie
zamierza usuwać bohomazów, bo czeka na maszynę (Lodz.gazeta.pl, 19.07.2010).

11. Przemyśl

„Policja wyjaśni sytuację niszczejącej synagogi” - w ruinę zamienia się synagoga przy
placu Unii Brzeskiej. Według służb konserwatorskich, właściciel nie dba o zabytek
(„Nowiny” Jarosław, 20.07.2010).

12. Kraków

„Co ja widzę - Przyznaj się, Żydzie” - „przeciekawie zabrzmiał apel wojewody Stanisława Kracika i Krzysztofa Jakubika, szefa tutejszego urzędu statystycznego, by
w przyszłorocznym spisie powszechnym ludzie przyznawali się do swej narodowości. Oto w Polsce urzędy nie apelują do obywateli, by ci podawali, ile mają aut, izb,
hektarów, lewych dochodów i nieślubnych dzieci, ale namawiają do szczerości ludzi
skrywających swą narodowość” (Krakow.gazeta.pl, 21.07.2010).

13. Kraj

„Jan Kobylański pozwał szefa MSZ”, „Sikorski pozwany za antysemitę” - polonijny biznesmen z Urugwaju żąda od Radosława Sikorskiego przeprosin w mediach
i wpłaty 20 tys. zł. Minister nazwał go „antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy”
(„Gazeta Wyborcza”, „Fakt”, 30.07.2010).

14. Kraków

„2011 Rokiem Czesława Miłosza? Są protesty” - Sejm chce ogłosić rok 2011 Rokiem
Czesława Miłosza, bo 30 czerwca 2011 przypada setna rocznica urodzin poety. Główne uroczystości mają odbyć się w Krakowie. Przeciwko inicjatywie protestują jednak
środowiska PiS i Radia Maryja (Krakow.gazeta.pl, 30.07.2010).
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15. Kraj
„Logika getta” - felieton Ludwika Stommy na temat dotyczącego imigrantów sondażu, przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii Społecznej. Omówienie sondażu
znalazło się w „Gazecie Wyborczej” pod wymownym tytułem „Afrykanie są OK. Ale
niech siedzą cicho” („Polityka”, 31.07.2010).

Sierpień 2010

1. Kostrzyń nad Odrą
„Do Buzka - Czy pan jest Żydem? Woodstokowicze - Wszyscy jesteśmy” - uczestnicy Przystanku Woodstock nagrodzili oklaskami i śpiewem „Sto lat” Jerzego Buzka,
b. Premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wcześniej wygwizdawszy młodego człowieka, który zwrócił się do niego z pytaniem „Czy jest pan Żydem?”
(Gorzow.gazeta.pl, 1.08.2010,).

2. Kraj

„Walka o dzienniki Barucha Milcha” - córka żydowskiego lekarza chce odzyskać jego
wojenny pamiętnik; polscy urzędnicy twierdzą, że to dobro narodowe („Rzeczpospolita”, 2.08.2010).

3. Gdańsk

„Nowe będą lepiej zabezpieczone” - z pomnika tzw. Kindertransportów, upamiętniającego przewozy dzieci żydowskich z terenów zajmowanych przez Niemców do
Anglii, zniknęły niedawno wykonane z brązu tabliczki („Polska Dziennik Bałtycki”,
2.08.2010).

4. Kraków

„Incydenty na stadionie - rasiści wciąż śpią spokojnie” - pseudokibice bezkarnie mogą
udawać małpy, by obrazić czarnoskórych piłkarzy, krzyczeć „do pieca” i skandować
antysemickie hasła. Prokuratura nie dopatrzyła się w tym przestępstw i ostatecznie
umorzyła śledztwo w sprawie rasistowskich incydentów podczas meczu Cracovii
i Wisły (Krakow.gazeta.pl, 3.08.2010).

5. Lublin

„Znieważał Żydów? Lider lubelskiego LPR przed sądem”; „Sprawa Wysoka do umorzenia?” - we wrześniu sąd zdecyduje, czy umorzyć sprawę Grzegorza Wysoka, przewodniczącego LPR w Lublinie. Prokuratura oskarżyła go o nawoływanie do niena-
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wiści do osób narodowości żydowskiej („Gazeta Wyborcza” Lublin, Lublin.gazeta.pl,
12/13.08.2010).

6. Lublin

„Kirkut musi poczekać”; „Kirkut. Coś drgnęło, ale na razie to tylko ekspertyzy” - nawet 2 mln zł może kosztować naprawa zabytkowego ogrodzenia starej żydowskiej
nekropolii na Kalinowszczyźnie. A na to w tym roku pieniędzy nie ma ani ratusz, ani
fundacja, która powstała, by opiekować się cmentarzem („Gazeta Wyborcza” Lublin,
17.08.2010, Lublin.gazeta.pl 18.07.2010).

7. Oświęcim

„Kradzież obozowych gwoździ przed sądem” - oświęcimski Sąd Rejonowy rozstrzygnie, czy sprawą kradzieży szpil przytwierdzających szyny do podkładów na
rampie w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz II-Birkenau, ponownie zajmie się prokuratura, czy też zostanie ona umorzona (krakowski „Dziennik Polski”,
18.08.2010).

8. Kraków

„Chuligani bezkarni. Śledztwo umorzono”; „Nie wiadomo, kto malował antysemickie napisy”; „Antyżydowskie napisy na pomniku - śledztwo umorzone” - krakowska
prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie antyżydowskich napisów, które w marcu
pojawiły się na pomniku upamiętniającym pomordowanych podczas II wojny światowej w obozie w Krakowie-Płaszowie („Polska Metropolia Warszawska”, 20.08.2010;
„Gazeta Wyborcza” Kraków, gazeta.pl).

9. Opole

„Policja szuka autorów swastyki i antysemickiego hasła” - swastyka wymalowana na
drzwiach kamienicy przy ul. Ściegiennego, napis „je…ać Żydów” na budynku naprzeciwko, policja szuka wandali (gazeta.pl, 22.08.2010).

10. Opole

„Hitlerowskie nazwy polskich miast na międzynarodowym portalu” - na portalu
społecznościowym Badoo.com nazwy polskich miast są zamieniane na niemieckie,
używane w czasie hitlerowskiej okupacji - użytkownicy z Łodzi widnieją więc jako
mieszkańcy Litzmannstadt, a ci z Oświęcimia jako mieszkańcy Auschwitz (gazeta.pl,
23.08.2010).

11. Łódź

„Zabytkowy kirkut zarósł jak sawanna” - jak się jest gospodarzem na swoim terenie,
to trzeba coś robić. Miasto powinno zwrócić się do wojewody o pieniądze - cmen-
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tarz żydowski przy ul. Granicznej nie ma opiekuna („Polska Dziennik Łódzki”,
27.08.2010).

12. Poznań

„Romowie w Poznaniu boją się wysyłać dzieci do szkoły” - stu, może nawet dwustu
młodych poznaniaków nie pójdzie od września do szkoły, bo rodzice boją się, że ich
dziecko zostanie porwane lub zgłupieje od nauki (Poznan.gazeta.pl, 27.08.2010).

W sprawie Teatru Ósmego Dnia
1. Poznań

„List otwarty w obronie Ósemek” - m.in. Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski
i Grzegorz Jarzyna podpisali list otwarty w obronie Teatru Ósmego Dnia (Poznan.
gazeta.pl, 13.08.2010).

2. Poznań

„Danielewski o apolityczności kultury”. Komentarz - „list, pod którym podpisała się
zdecydowana większość szefów poznańskich instytucji kultury, to rzecz niebywała,
skandaliczny pokaz serwilizmu wobec władzy i opowiedzenie się za modelem kultury rodem z bananowej, autorytarnej republiki” (Poznan.gazeta.pl, 17.08.2010).

3. Poznań

„Ludzie kultury biją w Teatr Ósmego Dnia. Listem” - wypowiedzi sygnatariuszy listu
poparcia dla władz w konflikcie z Teatrem Ósmego Dnia, którzy odżegnują się od
jego treści (portal Poznan.gazeta.pl, 17.08.2010).

4. Poznań

„Szkotak - Wciąż będę robił teatr polityczny” - dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu,
Paweł Szkotak, ustosunkowuje się do listu instytucji popierający władze w konflikcie
z Teatrem Ósmego Dnia (Poznan.gazeta.pl 18.08.2010).

5. Poznań

„Osiatyński - List dyrektorów to lizusostwo” - jako obywatel chciałbym się dowiedzieć, czy władza nie inspirowała listu dyrektorów instytucji kulturalnych - mówi
prof. Wiktor Osiatyński, pisarz i prawnik (Poznań.gazeta.pl, 20.08.2010).

6. Poznań

„Hinc - Ten list nie jest wyrazem poddaństwa” - w rozmowie z Michałem Wybieralskim
zaprzecza, jakoby był inspiratorem listu poznańskich instytucji kulturalnych popierających jego stanowisko w sporze z Teatrem Ósmego Dnia (Poznan.gazeta.pl 21.08.2010).
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Wrzesień 2010
1. Białystok

„Czeczeni nie znikną, jak zamkniemy ośrodki” - tylko jeden ośrodek dla uchodźców
pozostanie w Podlaskiem - rządowy, w Czerwonym Borze. Pozostałe zostaną zamknięte - dwa białostockie i jeden łomżyński. To prawie pewne. Mieszkający w nich
cudzoziemcy - starający się o azyl w naszym kraju i czekający na decyzje o ich dalszym losie - mogą się znowu pakować („Gazeta Wyborcza” Białystok, 01.09.2010).

2. Warszawa

„Hajlowanie bez kar” - znów porażka wymiaru sprawiedliwości w walce z propagowaniem faszyzmu. Umorzono śledztwo w sprawie hitlerowskiego pozdrowienia na
demonstracji ONR („Gazeta Stołeczna”, „Metro”, 02.09.2010).

3. Łomża

„Integracji nie będzie. Łomża odwraca się od uchodźców” - w Łomży odwołano imprezę edukacyjno - kulturalną zaplanowaną na zakończenie Ramadanu (Bialystok
.gazeta.pl, 01.09.2010).

4. Warszawa

Kilkanaście osób protestowało wczoraj przed ambasadą Francji przeciwko deportacjom Romów, do których doszło ostatnio w tym kraju. - „To dyskryminacja,
to rasizm” - mówili. Protest zorganizowała partia Zieloni 2004; zbierano również podpisy pod dwoma apelami do Nicolasa Sarkozy’ego i jego żony o wstrzymanie deportacji oraz w obronie społeczności romskiej („Gazeta Stołeczna”,
03.09.2010.

5. USA

„Pożyteczni idioci - dzieci dżihadu” - „Czy terroryści wygrali? Dziewięć lat po
11 września odpowiedź nie jest oczywista. To nie meczet tworzy wokół islamistyczne
getto, to wykluczenie ze wspólnoty” - korespondencja Michała Sutkowskiego („Przekrój”, 07.09.2010).

6. Austria

„Dlaczego Austria nienawidziła Szymona Wiesenthala? Zmarły w 2005 roku słynny
łowca nazistów był nieustannie szpiegowany przez władze Austrii. Traktowano go
jak wroga państwa” - ujawnia jego biograf („Gazeta Wyborcza”, 07.09.2010).

7. Olsztyn/Niemcy

„Problem z upamiętnieniem wysiedleń. Działacze Związku Wypędzonych oskarżają
Polskę”. Dyrektor niemieckiej fundacji upamiętniającej wysiedlenia, Manfred Kittel,
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ma nadzieję, że Centralna Rada Żydów w Niemczech zmieni decyzję o zawieszeniu
udziału w pracach fundacji („Gazeta Olsztynska”, 08.09.2010).

8. Zielona Góra

Na ulicznym straganie sprzedawane są portrety hitlerowców. Policja zabezpieczyła obrazy Adolfa Hitlera i Rudolfa Hessa, a prokuratura zbada, czy propagują faszyzm. Właścicielka stoiska sama namalowała obrazy, mówi że nie przeznaczyła ich
na sprzedaż, a jedynie interesuje się historią - „Trzeba ludziom przypomnieć, jak
historia kiedyś wyglądała, niech się uczą, o historii trzeba mówić a nie się oburzać”
(zielonagora.gazeta.pl, 08.09.2010).

9. Białystok

„Będą zmiany na mapie polskich ośrodków dla cudzoziemców” - siedem ośrodków
dla cudzoziemców w Polsce przestanie od października istnieć, powstaną natomiast
dwa nowe, specjalistyczne - to wynik przetargu rozstrzygniętego przez Urząd ds. Cudzoziemców. Nie będzie m.in. ośrodka w Łomży, gdzie przebywali Czeczeni („Gazeta
Wyborcza” Białystok, 08.09.2010).

10. Warszawa

„Pieniacze i w dodatku antysemici” - na płocie osłaniającym budowę wieżowca Złota
44 jest napis „Jude raus”. Czy protest przeciw budynkowi ma motywy antysemickie? Taka jest teza reportażu niemieckiej telewizji 3sat („Gazeta Stołeczna” Warszawa,
portal gazeta.pl, 10.09.2010).

11. Międzychód

Na dziedzińcu muzeum niszczeje ponad 30 macew z byłego cmentarza żydowskiego.
Dyrektor placówki zapowiada, że za rok zostaną one przeniesione do lapidarium,
które ma powstać na dawnym kirkucie („Gazeta Lubuska”, 10.09.2010).

12. Grodno na Białorusi

„Znikają mniejszości narodowe” - w ciągu ostatnich 10 lat drastycznie zmalała liczba osób przyznających się do przynależności do mniejszości narodowych - według
artykułu Andrzeja Poczobuta, wynika to z danych opublikowanych przez Narodowy
Komitet Statystyczny („Gazeta Wyborcza”, 11.09.2010).

13. Warszawa

„Przemyślenia radnego PiS” - według artykułu Seweryna Blumsztajna, na ostatniej
sesji Rady Warszawy radny PiS Maciej Maciejowski podzielił się z radnymi refleksją,
że „homoseksualiści to zboczeńcy” („Gazeta Stołeczna”, 11.09.2010).
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14. Kraj
„Auschwitz to rodzaj Disneylandu, Churchill to morderca, a Hitler był jak Karol
Wielki” - to tylko kilka spośród wielu „odkryć” rewizjonisty Davida Irwinga,
który przygotowuje wycieczkę do Polski dla angielskich i amerykańskich turystów - sam ma być jej przewodnikiem („Gazeta Wyborcza” Ogólnopolska,
13.09.2010).

15. Warszawa

„Śledztwo w sprawie śmierci Maxwella Itoi zbliża się do końca” - w sprawie śmierci
Nigeryjczyka śledztwo jest prawie skończone, prokuratura czeka już tylko na kluczową opinię ekspertów od broni („Gazeta Stołeczna”, 13.09.2010).

16. Polska

„Antyrasistowskie stowarzyszenie chce aresztowania Davida Irwinga” - Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”, walczące z antysemityzmem i rasizmem, zachęca do
wysyłania do IPN wniosku o ściganie Davida Irwinga, kontrowersyjnego historyka
podważającego istnienie Holocaustu (gazeta.pl, 17.09.2010).

17. Zielona Góra /Lubsk

„Czerwoną farbą oblali pomnik żołnierzy radzieckich” - w piątkowy poranek mieszkańcy Lubska zobaczyli, że pomnik żołnierzy radzieckich jest oblany czerwoną farbą.
Dodatkowo na pomniku widniał napis „czerwona zaraza” i data „17.09.2010” (ZielonaGora.gazeta.pl, 17.09.2010).

18. Częstochowa

„Uczniowie technikum hajlują przed nauczycielem” - „To było „Ave Caesar!”, a nie
żaden faszystowski gest” - tłumaczy nastolatka. Wcale nie uważa, że uniesione ramię
kojarzy się dziś przede wszystkim z hitlerowskim pozdrowieniem, z rzymskim zaś
sporadycznie (Częstochowa, gazeta.pl, 17.09.2010).

19. Częstochowa

Uczniowie technikum hajlują przed nauczycielem na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej szkoły. Tłumaczą, że było to jedynie pozdrowienie „Ave Caesar!”
(Czestochowa.gazeta.pl, 18.09.2010).

20. Wrocław

Przed wrocławskim sądem okręgowym stanął Robert R., oskarżony o pobicie i znieważenie czarnoskórego obywatela Ghany, Solomona D. Grozi mu do 5 lat więzienia
(Wroclaw.gazeta.pl, 19.09.2010).
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21. Lublin
„Miejscowy ośrodek dla uchodźców może zostać zlikwidowany, podobnie jak 4 inne
tego typu placówki w kraju”. Urząd do spraw cudzoziemców informuje, że jest za
dużo ośrodków w stosunku do potrzeb i trzeba zlikwidować te, w których przebywa
niewiele osób (Lublin.gazeta.pl, 19.09.2010).

22. Lublin

„Czy ośrodek dla cudzoziemców zostanie zlikwidowany? Decyzja w tej sprawie może
zapaść w ciągu najbliższych tygodni” - urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie ogłosił
w ostatnim czasie wyniki przetargu na prowadzenie ośrodków dla uchodźców
w całym kraju (Lublin.gazeta.pl, 20.09.2010).

23. Kraków/Oświęcim

„Brytyjski historyk nie może oprowadzać po Auschwitz” - David Irwing, kontrowersyjny historyk brytyjski, karany za kłamstwo oświęcimskie, nie ma prawa oprowadzać po muzeum Auschwitz. Mogą to robić jedynie licencjonowani przez placówkę
przewodnicy” (Kraków.gazeta.pl, 21.09.2010).

24. Kraj

„Kłamstwa Irwinga za 9 tysięcy” - grupa fanów brytyjskiego historyka Davida Irwinga, skazanego za kłamstwo oświęcimskie, zapłaciła ciężkie pieniądze, by zwiedzić
z nim w Polsce miejsca Zagłady Żydów i kwaterę Hitlera („Gazeta Wyborcza” Ogólnopolska, 21.09.2010).

25. Kraj

„Kłamca oświęcimski David Irving zamierza odwiedzić obozy zagłady na terenie Polski”. Wizyta wzbudza ogromne kontrowersje (gazeta.pl, 22.09.2010).

26. Wrocław

„Więzienie w zawieszeniu za rasistowski atak na ulicy” - na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, dozór kuratora i grzywnę w wysokości 1000 zł skazał sąd wrocławski Roberta R., oskarżonego o pobicie i znieważenie na tle rasistowskim czarnoskórego lekarza, 43-letniego Salomona D. (Wrocław.gazeta.pl, 23.09.2010).

27. Toruń

„Policja wzywa o. Rydzyka na przesłuchanie” - toruńska policja prowadzi postępowanie w sprawie nielegalnej zbiórki publicznej prowadzonej przez o. Rydzyka. „Mogą
mnie na siłę wziąć albo bez obecności skazać i konto przejąć” - alarmuje szef Radia
Maryja (gazeta.pl, 24.09.2010).
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28. Białystok
„Mniejszości narodowe w naszych szkołach” - nieznajomość języka polskiego to
główna bariera, która sprawia, że dzieci i młodzież mniejszości narodowych mają
problemy z aklimatyzacją wśród polskich rówieśników. Temu, jaka jest sytuacja takich uczniów w naszych szkołach, poświęcona jest konferencja z udziałem rzecznika
praw dziecka (Bialystok.gazeta.pl, 26.09.2010).

Październik 2010

1. Łódź

„Islamiści nie przyjadą do centrum im. M. Edelmana?” - miasto może stracić 6 mln
zł, przeznaczone na budowę Centrum Dialogu w Parku Ocalałych, jeśli Centrum
będzie nosiło imię jednego z przywódców powstania w getcie, kawalera Orderu Orła
Białego - straszył radny lewicy (Lodz.gazeta.pl, 06.10.2010).

2. Warszawa/Białystok

„Skini wracają” - sąd nakazał powtórzyć proces - Jeszcze raz białostocki sąd będzie
musiał wyjaśnić sprawę dotycząca malowania swastyk i antyżydowskich haseł w Białymstoku. Tak zdecydował we wtorek Sąd Najwyższy (Wojciech Więcko, PAP; portal
Bialystok.gazeta.pl 12.10.2010). „Proces skinów raz jeszcze” - Sąd Apelacyjny
w Białymstoku ma ponownie rozważyć, czy młodzieżówki skinów, której celem było
propagowanie faszyzmu i nienawiści, nie należy uznać za grupę przestępczą (Bogdan
Wróblewski „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2010).

3. Warszawa

„Faszyści, nie przejdziecie! - tłumy przeciwko ONR” - nie przejdziecie! - zapowiadają członkowie Porozumienia 11 Listopada. Powstaje wielka koalicja różnych
organizacji, które chcą w Święto Niepodległości zastąpić drogę marszom ONR i
NOP (Wojciech Karpieszuk, Magdalena Dubrowska, portal Warszawa.gazeta.pl,
14.10.2010).

4. Warszawa

„Zatrzymajmy faszystów w Święto Niepodległości”, „Faszyści, nie przejdziecie!” - zapowiadają członkowie Porozumienia 11 Listopada. Powstaje wielka koalicja różnych
organizacji, które chcą w Święto Niepodległości przeszkadzać, a nawet zastąpić drogę
marszom ONR i NOP („Gazeta Stołeczna”, 14.10.2010).
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5. Warszawa
„Takich ch… nie zapraszać” - tekst Kamili Baranowskiej. „Debata w Teatrze Polskim
w miniony poniedziałek miała być poświęcona mowie nienawiści. I w sumie była.
Zatroskani o brak tolerancji rozmawiali o strategii dezawuowania osób o przeciwnych poglądach” („Rzeczpospolita” Plus Minus, 16.10.2010).

6. Zielona Góra

Spotkałeś się z dyskryminacją z powodu swojej orientacji seksualnej? Zgłoś się do
wojewódzkiego asystenta ds. Przestępstw z nienawiści, Łukasza Woźnickiego. Podpowie, jak walczyć o swoje prawa (ZielonaGora.gazeta.pl, 18.10.2010).

7. Łódź/Warszawa

„Legia i Widzew zapłacą za swoich pseudokibiców?” - tekst Szymona Bujalskiego,
„Hamas, Hamas, Juden auf den gas” - śpiewali kibole Legii. Ci z Widzewa odpowiadali swojskim - „Legia to stara k..a”. Na stadionie w Łodzi płonęły też szaliki, fruwały
race i doszło do starć z ochroniarzami, sędzia na krótko przerwał mecz (Lodz.gazeta.
pl, 18.10.2010).

8. Białystok

„Program na nietolerancję testowany u nas” - rozmowa Joanny Klimowicz, prototyp
programu do przeszukiwania internetu pod kątem nienawiści wobec mniejszości etnicznych, seksualnych czy religijnych będzie testowany na podlaskich mediach (Bialystok.gazeta.pl 18.10.2010).

9. Łomża

„500 zł kary za znieważenie Czeczenów” - tekst Ewy Sokólskiej. Łomżyński sąd rejonowy warunkowo umorzył postępowanie w sprawie 19-latka oskarżonego o znieważenie osób narodowości czeczeńskiej. Mężczyzna za karę musi wpłacić 500 zł na cele
społeczne (Bialystok.gazeta.pl 18.10.2010).

10. Wodzisław

„Skandal w Wodzisławiu. Antysemici dali o sobie znać” - Antysemici czy wandale?
Spalono plakat Tygodnia Kultury Żydowskiej, pojawiły się obelgi na forach internetowych („Polska Dziennik Zachodni”, „Nowiny Rybnickie”, 20.10.2010).

11. Czyżew/Białystok

„Śmietnisko i libacje na żydowskim cmentarzysku” - tekst Moniki Kosz-Koszewskiej. W miejscowości Czyżew-Osada przed wojną Żydzi stanowili niemal
90 proc. Ludności. Teraz miejsce ich pochówku to zarośnięte dzikie wysypisko
i miejsce pijatyk. Z postumentu po nagrobku miłośnicy mocnych trunków zro-
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bili sobie stolik, wokół można znaleźć opony i worki ze śmieciami (Bialystok.
gazeta.pl 25.10.2010).

12. Warszawa

„Komitet poparcia hajlujących chłopców” - Kto w nim zasiada? W komitecie poparcia
Marszu Niepodległości są m.in - Wojciech Karpieszuk, Grzegorz Szymanik, prof. Jan
Żaryn z IPN, Artur Zawisza z Prawicy Rzeczpospolitej, poseł PiS Stanisław Pięta.
Rok temu wznoszono na nim antysemickie okrzyki, a pod pomnikiem Dmowskiego
szef ONR podniósł rękę w geście hitlerowskiego pozdrowienia (Warszawa.gazeta.pl,
26.10.2010).

13. Lublin

„Profesor i «żydówa»”- studenci judaistyki Instytutu Kulturoznawstwa UMCS złożyli skargę do dziekana na zachowanie prof. Barbary Jedynak. W ich obecności pani
profesor powiedziała o innej naukowiec „Ty żydówo” („Polska Dziennik Łódzki”,
15.10.2010).

14. Lublin

„Ty żydówo!”. Awantura na UMCS - profesorka obraziła swą młodszą koleżankę. Incydent rozegrał się na oczach studentów („Polska - Kurier Lubelski”, 15.10.2010).

15. Lublin

„Ty żydówo” na publicznej uczelni - tak profesor UMCS wyzwała koleżankę z uczelni „Bo pani doktor zwróciła jej uwagę” - mówią studenci („Gazeta Wyborcza”,
16.10.2010).

16. Lublin

„Do rzecznika dyscyplinarnego za «żydówę»” - tekst Pawła P. Reszki, UMCS. Rektor
Uniwersytetu złożył doniesienie dotyczące prof. Barbary Jedynak do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli (Lublin.gazeta.pl, 18.10.2010).

17. Lublin

„Dyscyplinarka za «żydówę» - tekst Pawła P. Reszki. Skandalu na UMCS ciąg dalszy.
Rektor reaguje zdecydowanie. Wczoraj zawiesił w czynnościach nauczyciela akademickiego prof. Barbarę Jedynak, która miała zwrócić się do swojej młodszej koleżanki, pani doktor, „ty żydówo” (Lublin.gazeta.pl, 20.10.2010).

18. Lublin

„Uniwersytet zawiesił panią profesor. Za «żydówę»”- rektor UMCS zawiesił w czynnościach nauczyciela akademickiego prof. Barbarę Jedynak, która miała zwrócić się
do swojej młodszej koleżanki, pani doktor, „ty żydówo”. Wydział humanistyczny
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uczelni podkreśla, że „jest dumny” ze swoich badań nad historią i kulturą Żydów
(Lublin.gazeta.pl, 20.10.2010).

19. Lublin

„Zawieszona za «Ty żydówo!»”- profesor Barbara Jedynak zawieszona w czynnościach
nauczyciela akademickiego („Polska Dziennik Zachodni”, 2010-10-18; „Polska Głos
Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, 21.10.2010).

20. Lublin

„Dyscyplinarka za «żydówę» na uczelni” - rektor UMCS zawiesił prof. Barbarę Jedynak, która miała powiedzieć do młodszej koleżanki, pani doktor - „Ty żydówo!”.
Sprawę wyjaśni rzecznik dyscyplinarny uczelni (Gazeta Wyborcza, 21.10.2010).

21. Lublin

„«Żydówę» na UMCS sprawdzi prokuratura. Będą zarzuty?”- „Codziennie pojawiają
się na ten temat nowe artykuły prasowe. Dlatego przyjrzymy się tej sprawie” - tłumaczy Ewa Bondaruk, szefowa Prokuratury Lublin-Południe. Śledczy będą sprawdzać
wypowiedź profesor UMCS, która zwróciła się do pani doktor „Ty żydówo” (Lublin.
gazeta.pl, 22.10.2010).

22. Lublin

„Za «Ty żydówo!» do prokuratury„ - prokuratura zbada sprawę prof. Barbary Jedynak
z UMCS („Polska Kurier Lubelski”, 23.10.2010).

Listopad 2010

1. Łomża

„Ośrodek dla uchodźców znika. Czeczeni zostają” - tekst Joanny Klimowicz. Dziś
zostanie zamknięty ośrodek dla uchodźców w Łomży. Mieszkający w nim cudzoziemcy chcą zostać w mieście i szukają mieszkań do wynajęcia. Właściciele zwietrzyli interes i windują ceny nawet do 1000 zł miesięcznie za pokój. (Lomza.gazeta.
pl, 03.11.2010).

2. Lublin

„Protest przeciwko likwidacji Ośrodka dla Uchodźców w Lublinie” - tekst Tomka Maciuszczaka. Naukowcy i artyści bronią Ośrodka dla Uchodźców przy ul. Wrońskiej
w Lublinie. Pod listem przeciwko likwidacji placówki podpisali się m. in. Maria Janion, Kinga Dunin czy Robert Biedroń (TOK FM, 03.11.2010).
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3. Lublin
„Ośrodek dla uchodźców czeka na wyrok” - tekst Małgorzaty Szlachetka - Intelektualiści z całej Polski protestują przeciwko zamknięciu ośrodka dla uchodźców
przy ul. Wrońskiej. Wśród nich prof. Maria Janion i Kinga Dunin (Lublin.gazeta.pl,
03.11.2010).

4. Opole

„Uznany za niewinnego” - tekst Izabeli Żbikowskiej. „Przez to, że jestem muzułmaninem, zostałem tu pozbawiony godności. Moja firma upadła, dzieci wytykano palcami i okrzyczano «dziećmi ben Ladena». Polska musi za to zapłacić”, (Opole.gazeta.
pl, 04.11.2010).

5. Czyżew

„Libacje na cmentarzu. Chodzą «na żydka»” - zapomniana nekropolia pełna śmieci. Pijaczki mają tu swoje miejsce schadzek („Gazeta Współczesna Łomżyńska”,
04.11.2010).

6. Warszawa

„W blasku pochodni” - tekst Grzegorza Szymanika. W Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Bytomiu i Gdyni przejdą w Święto Niepodległości pochody nacjonalistów
i neofaszystów. Warszawski przemarsz ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej poparł
m.in. Jan Pospieszalski („Gazeta Wyborcza”, 05.11.2010).

7. Koszalin

„Oto zapomniany cmentarz” - trawa po kolana, powalony płot, worki ze śmieciami
przy ogrodzeniu, bałagan - tak dziś wygląda żydowski cmentarz. I to na kilka dni
przed uczczeniem ofiar nazistowskich prześladowań Żydów („Głos Koszaliński Dziennik Pomorza Środkowego”, 06.11.2010).

8. Bytom

„Nie chcą nas, jak Cyganów. Czeczeni wyrzuceni ze Śląska” - tekst Małgorzaty Goślińskiej. Czeczeni we wtorek rano wyjadą z Bytomia na wschód Polski. Ostatni
ośrodek dla uchodźców na Śląsku został zamknięty, bo tak zadecydował Urząd
ds. Cudzoziemców. Bytom do końca pomagał obcokrajowcom (Bytom.gazeta.pl,
08.11.2010).

9. Warszawa

„Zdejmij glany, załóż krawat” - tekst Grzegorza Szymanika i Piotra Machajskiego.
Nikt już nie wie, co będzie się działo na ulicach 11 listopada. Oficjalne uroczystości
na Placu Piłsudskiego i ponad 20 zgłoszonych manifestacji, marszów, pikiet. Więk-

26

szość z nich to próba blokady Marszu Niepodległości ONR i Młodzieży Wszechpolskiej („Gazeta Stołeczna”, 09.11.2010).

10. Warszawa

„Chcą zapalić dusze. Autoportret pewnego ugrupowania” - co można przeczytać
na stronie internetowej Obozu Narodowo-Radykalnego, który razem z Młodzieżą
Wszechpolską organizuje 11 listopada w Warszawie Marsz Niepodległości („Gazeta
Stołeczna”, 09.11.2010).

11. Warszawa

„ONR zmienia skórę” - „W ONR coraz mniej widać skinheadów, a coraz więcej ludzi
wyglądających jak lewicująca młodzież. Na swoich marszach działacze jednak głoszą
rasistowskie i antysemickie hasła” - mówi Andrzej Pokrzywiecki, psycholog, badacz
skrajnie prawicowych ruchów („Gazeta Wyborcza”, 09.11.2010).

12. Szczecin

„Narodowcy przeszli ulicami Szczecina” - ponad 70 sympatyków Narodowego Odrodzenia Polski i organizacji „Niklot”, skandujących „Polska dla Polaków”, wzięło udział w szczecińskim marszu w rocznicę odzyskania niepodległości. Tuż za nimi szła kilkunastoosobowa grupa kontrmanifestantów, którzy
skrzyknęli się na portalu społecznościowym Facebook. (Szczecin.gazeta.pl,
09-11.11.2010).

13. Wrocław

„Wygwiżdż faszyzm i faszystów w Dniu Niepodległości” - tekst Jerzego Sawki. Radykalni nacjonaliści będą w czwartek 11 listopada, w Święto Niepodległości, maszerować ulicami Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Gdyni i Bytomia. Nie udawajmy, że
ich nie widzimy. (Wroclaw.gazeta.pl, 09.11.2010).

14. Oświęcim

„Antysemici w Auschwitz?” - artykuł Piotra Zychowicza. Działacz żydowski z Kanady
uważa, że polskie muzeum zakłamuje historię. Wszystko przez artykuł „Opowieść
o Auschwitz podejrzanie niekompletna” z dziennika „Toronto Star”, którego autorem
jest Avi Benlolo, prezes organizacji Przyjaciele Centrum Szymona Wiesentala. Dodano komentarz Władysława Bartoszewskiego, byłego więźnia Auschwitz („Rzeczpospolita”, 10.11.2010).

15. Warszawa

„Śmierć Nigeryjczyka - śledztwo się przedłuża” - tekst Piotra Machajskiego. Przedłuża się śledztwo w sprawie śmierci Maxwella Itoyi. Prokuratura potrzebuje kolejnej
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ekspertyzy w sprawie broni. „Chcemy zbadać tę sprawę tak dokładnie, jak to tylko
możliwe” - tłumaczy (Warszawa.gazeta.pl, 11.11.2010).

16. Lublin

„Ty żydówo” - Nie będzie śledztwa. Będzie dyscyplinarka? Wypowiedź Anny Gmiterek-Zabłockiej. Prokuratura Rejonowa Lublin Południe zdecydowała, że nie będzie
prowadzić śledztwa w sprawie zachowania profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Barbary Jedynak, która zwracając się do młodszej wykładowczyni, użyła słów „Ty żydówo” (TOK FM, 23.11.2010).

17. Lublin

„Nie będzie śledztwa za słowa «Ty żydówo»” - artykuł Piotra Orzechowskiego. Nie
będzie śledztwa w sprawie użycia słów „Ty żydówo” przez prof. Barbarę Jedynak
z UMCS. Uczona miała tak powiedzieć do koleżanki. Prokuratura Rejonowa LublinPołudnie uznała jednak, że zachowanie pani profesor nie nosi znamion czynu zabronionego. „Po analizie materiałów, a także przesłuchaniu jednej ze stron (dr Marzeny Zawanowskiej - red.), uznaliśmy, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania.
Słowa dotyczyły kwestii narodowości, a pani doktor nie jest narodowości żydowskiej”
- powiedziała prokurator Ewa Bondaruk („Polska Kurier Lubelski”, 24.11.2010).

18. Białystok

„Koniec procesu o znieważenie obywatela Francji” - po kilkumiesięcznej zwłoce
udało się wczoraj przesłuchać w białostockim sądzie ciemnoskórego Francuza Legre Cheick Karamoko. To ostatni świadek w procesie czterech młodych białostoczan
oskarżonych o znieważenie na tle rasowym. Wyroku w sprawie można się spodziewać przed świętami (Bialystok.gazeta.pl, 24.11.2010).

19. Rybnik/Opole/Wodzisław Śląski

„Uznany za niewinnego. Więzienie za to, że jest muzułmaninem” - tekst Izabeli Żbikowskiej. Przez to, że jestem muzułmaninem, zostałem tu pozbawiony godności.
Moja firma upadła, dzieci wytykano palcami i okrzyczano „dziećmi ben Ladena”.
Polska musi za to zapłacić - mówił Mehmet Akar. Na podstawie artykułu o Mehmecie powstał telewizyjny reportaż (Opole.gazeta.pl, 24.11.2010).

20. Rzeszów

„Złagodzone zarzuty za antysemickie hasła” - artykuł Marcina Kobiałki. Rzeszowska
prokuratura zmienia zarzuty dla kiboli Resovii Rzeszów, którzy na majowych derbach piłkarskich rozwiesili antysemickie transparenty. Zarzuty są łagodniejsze („Gazeta Wyborcza” Rzeszów, 25.11.2010).
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21. Bielsk Podlaski
„Żydzi w Bielsku Podlaskim. Jedni pamiętają, inni niszczą” - tekst Moniki Kosz-Koszewskiej. W Bielsku Podlaskim odsłonięto w piątek tablicę upamiętniającą społeczność żydowską. „Z potrzeby sumienia” - mówią inicjatorzy. Ktoś jednak sumienia nie
miał i w przeddzień uroczystości ją zniszczył (Bielsk Podlaski.gazeta.pl, 26.11.2010).

22. Białystok

„Rozpoczął się proces anarchistów” - przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoczął się w piątek proces siedmiu oskarżonych w związku z zajściami przed manifestacją przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi. Sześciu prokuratura zarzuciła udział w
bójce, siódmemu - użycie siły wobec policjanta (Bialystok.gazeta.pl, 26.11.2010).

23. Bielsk Podlaski

„Tablica stanęła na przekór wandalom” - mieszkańcy upamiętnili żydowską historię
miasta („Gazeta Współczesna”, 30.11.2010).

24. Kraj

„Dobry, bo polski” - tekst Tadeusza Płużańskiego w rubryce „Na sobotę słów kilka”.
W Polsce wybuchła nowa wojna - wojna o pianistę. To właściwie nowa odsłona starej
sprawy. Po jednej stronie oskarżająca Wiera Gran (właściwie Weronika Grynberg),
po drugiej oskarżony Władysław Szpilman. Słynna piosenkarka i aktorka przeciwko słynnemu kompozytorowi. Ponieważ oboje już nie żyją, mają swoich adwokatów
(„SuperExpress”, 20.11.2010).

25. Warszawa

„Polskim faszystom zabrakło czasu” - tekst Adam Tycnera. To, że Maksymilian Kolbe
oddał w obozie koncentracyjnym życie za drugiego człowieka, nie unieważnia antysemickich poglądów, które wcześniej głosił - mówi publicysta „Krytyki Politycznej”
Michał Sutkowski („Rzeczpospolita”, 22.11.2010).

Marsz narodowców 11 listopada -

1. Warszawa

„Faszyzm nie przejdzie, jeśli się postawisz. Nie siedź w domu, idź na blokadę www.11listopada.org. Tydzień antyfaszyzmu zaczyna się już dziś! - tekst Agaty Stasińskiej i Anny Milczarek o przygotowaniach do blokady („Metro”, 03.11.2010).

2. Warszawa

„W obronie honoru Polaków i dobrego obyczaju z mediach” - tekst Bohdana Urbankowskiego. „Nasi PO-litycy nie tylko nie potrafią bronić własnej ojczyzny przed
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potwarzami, ale także tym potwarzom przyklaskują. Milczą, kiedy w zachodnich
mediach pisze się o polskich obozach koncentracyjnych, o faszystowskiej i antysemickiej Armii Krajowej, o dobijaniu przez warszawskich powstańców ofiar ocalałych z getta, o spaleniu przez motłoch polski w jednej stodole 1600 Żydów” („Gazeta Polska”, 03.11.2010).

3. Warszawa

„Przeciw faszyzmowi i Dmowskiemu protestują wymoczki” - tekst Grzegorza Szymanika. Rozpoczął się Tydzień Antyfaszyzmu. Będą dyskusje, koncerty, pokazy filmów a papierowe hufce Wymoczków Włoskowatych zaprotestują pod pomnikiem
Dmowskiego przeciw ksenofobii (Warszawa.gazeta.pl, 26.11.2010).

4. Warszawa

„Wielkie manifestowanie 11 listopada - Dziesięć marszów” - tekst Piotra Machajskiego. W listopadowe święto odzyskania niepodległości szykuje się w stolicy wielkie
manifestowanie. Na ten dzień zarejestrowano w urzędzie miasta aż dziesięć pikiet,
demonstracji i marszów (gazeta.pl, 05.11.2010).

5. Warszawa

„Wygwiżdżmy ich z miasta” - akcja Seweryna Blumsztajna. 11 listopada ulicami Warszawy przejdą aktywiści Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). Do tradycji polskiego faszyzmu odwołuje się już nie tylko garstka ekstremistów. Marsz popierają
osoby obecne w życiu publicznym - były poseł Artur Zawisza, historyk Jan Żaryn,
publicysta Jan Pospieszalski („Gazeta Wyborcza”, 05.11.2010).

6. Warszawa

„Marsz czysto narodowy” - rozmowa Grzegorza Szymanika z Robertem Winnickim, prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. - „A jeśli ktoś skusi się na piękną nazwę
«Marsz Niepodległości», pójdzie, a tam usłyszy hasła, które padały rok temu - «Precz
z żydowską okupacją?»” „Nie usłyszy takich haseł, nie będziemy się zajmować 11
listopada kwestią Palestyny” - odpowiada Robert Winnicki, szef Młodzieży Wszechpolskiej, współorganizator tegorocznego marszu („Gazeta Stołeczna”, 08.11.2010).

7. Warszawa

„Wielkie przygotowania do blokady marszu nacjonalistów” - tekst Grzegorza Szymanika. Pięćdziesięcioletnia pani poprosiła, żeby jej wysłać plakaty, bo chce je rozwiesić w miasteczku na południu Polski - cieszą się antyfaszyści. Bójówki homoterrorystyczne chcą sterroryzować miasto - straszą narodowcy (Warszawa. gazeta.pl,
08.11.2010).
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8. Kraj
„Narodowcy mają założyć garnitur, żeby było elegancko i z klasą” - radykalni narodowcy, nacjonaliści i neofaszyści wzywają do robienia porządku w szafie przed
marszem w Święto Niepodległości. W miejsce piaskowych koszul, glanów i naramienników z falangą pojawić się mają eleganckie garnitury - pisze „Gazeta Wyborcza”
(gazeta.pl, 09.11.2010).

9. Warszawa

„Dwugłos - czy należy zakazać Marszu Niepodległości”. Rafał Pankowski - „Zatrzymać bandę skinheadów”. W Polsce mamy ciche przyzwolenie na działalność organizacji skrajnie nacjonalistycznych. Także PiS skręca w niebezpieczną stronę. Artur
Zawisza - „Przywiązanie do wolnej Polski”. Ludzie, którzy chcą zablokować Marsz
Niepodległości, powinni najpierw złożyć kwiaty na grobach poległych za wolną Polskę działaczy narodowych („Rzeczpospolita”, 10.11.2010).

10. Warszawa

„Dmowski to nie mój bohater” - tekst Wojciecha Karpieszuka. Przebrani za wymoczki i z transparentem - „Roman Dmowski nie jest moim bohaterem” stawili się pod
jego pomnikiem na placu Na Rozdrożu i dokonali niehonorowej zmiany warty („Gazeta Stołeczna”, 10.11.2010).

11. Katowice

„Trzeba zatrzymać bytomskich faszystów” - tekst Małgorzaty Goślińskiej. 11 listopada przez Bytom przejdzie setka ludzi związanych z jawnie faszystowską organizacją. Złożą kwiaty pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego. Faszyści maszerują od lat. Władze miasta uspokajają, że są zdyscyplinowani i grzeczni. Ale coraz
więcej mieszkańców uważa, że czas ich zatrzymać („Gazeta Wyborcza” Katowice,
10.11.2010).

12. Wrocław

„Wygwizdaliśmy manifestację wrocławskich narodowców” - tekst Anety Augustyn
i Marzeny Żuchowicz. Spod Pręgierza pod pomnik Bolesława Chrobrego przeszedł
Marsz Patriotów zorganizowany przez wrocławski NOP. Jego uczestnicy zapalili pochodnie i skandowali „Niepodległość - wolna Polska”. Ich manifestację wygwizdało
ponad tysiąc wrocławian (Wroclaw.gazeta.pl, 11.11.2010).

13. Warszawa

„Wygwizdaliśmy ich” - wypowiedzi Wojciecha Tymowskiego, Wojciecha Karpieszuka,
Grzegorza Szymanika. Największy sprzeciw wobec marszu narodowców, ale i naj-
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większy ich marsz. W Warszawie dwa tysiące narodowców stanęło naprzeciw trzech
tysięcy przeciwników. Rok temu w ONR-owskim Marszu Niepodległości szło około
300 uczestników. Krzyczeli - „Precz z żydowską okupacją!”, „Narodowy socjalizm!”,
„Wielka Polska katolicka!”. Komentarz Seweryna Blumsztajna „Uliczna debata o Niepodległej” („Gazeta Wyborcza”, 12.11.2010).

14. Warszawa/Wrocław

„Blokada, bębny, syreny i gwizdy” - tysiące warszawiaków zmusiło do zmiany trasy
marsz narodowców. Tysiąc wrocławian, w tym politycy SLD i Platformy Obywatelskiej, ich wygwizdało („Gazeta Wyborcza”, 12.11.2010).

15. Warszawa

„Głośnik - «Zamknąć się!». Przeszliśmy z narodowcami w Marszu Niepodległości”
- tekst Wojciecha Karpieszuka - Jeszcze zanim marsz ruszył z Placu Zamkowego, organizatorzy zaapelowali przez głośniki - „Dziś musimy być karnym i zdyscyplinowanym narodem. Patrzą na nas! Skandujecie tylko hasła, które usłyszycie przez megafon. Kto się do tego nie dostosuje, będzie uznany za prowokatora” („Gazeta Stołeczna”,
12.11.2010).

16. Warszawa

„Wróg polskości sam się nie ogarnie” - tekst Grzegorza Szymanika. „Hemos pasado!” - mówią radykalni narodowcy. „Przeszliśmy”. Mimo antyfaszystowskich blokad
i zmiany trasy marsz w Święto Niepodległości uważają za sukces („Gazeta Stołeczna”,
13.11.2010).

17. Opole

„Kukiz z narodowcami” - Paweł Kukiz poparł swoim nazwiskiem zorganizowany
przez Młodzież Wszechpolską i środowiska prawicowe czwartkowy Marsz Niepodległości. „Mam poglądy prawicowe i ten marsz był dla mnie swoistego rodzaju odtrutką na bezideowość lewicy” - mówi. Spotkał się z opolanami („Gazeta Wyborcza”
Opole, 13.11.2010).

18. Warszawa

„Spór o 11 listopada. Nie atakowaliśmy, blokowaliśmy” - tekst Wojciecha Karpieszuka. „Incydenty były wszczynane przez neofaszystów. Z naszej strony było pokojowo
i kolorowo. Było dużo pozytywnej energii” - mówi jeden z organizatorów antyfaszystowskich blokad w Święto Niepodległości. Rozmowa z Piotrem Karwowskim, działaczem Porozumienia 11 listopada („Gazeta Stołeczna”, 13.11.2010).
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19. Warszawa
„Wolę gwizdać, niż blokować” - tekst Agaty Nowakowskiej. Pomysł z blokadami pochodów narodowców musi się skończyć krwawą jatką. Jak nie za rok, to za dwa lata.
Bo będzie więcej oenerowców i narodowców, ale też więcej radykałów po drugiej
stronie („Gazeta Wyborcza”, 16.11.2010).

20. Warszawa

„Bez zadymy!” - komentarz prof. Jerzego Jedlickiego i dra Sergiusza Kowalskiego do
wydarzeń 11 listopada („Gazeta Wyborcza”, 19.11.2010).

21. Warszawa

„Trudny sojusz z gwizdkiem” - wypowiedź Seweryna Blumsztajna. Po tegorocznych
obchodach Święta Niepodległości wielu ludzi postawiło sobie pytanie, co mogą
i chcą zrobić, by po ich mieście nie maszerowano pod sztandarem ONR („Gazeta
Wyborcza”, 19.11.2010).

22. Wrocław

„Walczyliśmy pokojowo” - tekst Jerzego Sawki. „Obserwuję dyskusję po warszawskiej
blokadzie marszu ONR i zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to prosta droga do
krwawej jatki. Nam we Wrocławiu udało się zorganizować pokojową manifestację i warto ten przypadek przeanalizować. Skala manifestacji była dużo mniejsza.
U nas na 350 NOP-owców przyszło gwizdać ponad tysiąc ludzi” („Gazeta Wyborcza”,
19.11.2010).

Grudzień 2010

1. Rzeszów

Prokuratura - znieważyli Żydów - „Wczoraj prokuratura skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciw dwóm kibicom o publiczne znieważenie narodu żydowskiego”
(„Nowiny”, 01.12.2010).

2. Wrocław

„Wrocławska prokuratura oskarżyła młodych neonazistów” - wrocławska prokuratura
na Starym Mieście oskarżyła 10 mężczyzn o działanie w nielegalnej, neonazistowskiej
grupie, której zadaniem było propagowanie ustroju totalitarnego i szerzenie nienawiści na tle różnic narodowościowych i religijnych (Wroclaw.gazeta.pl, 03.12.2010).

3. Wrocław

„Bezwzględne więzienie za faszystowski Redwatch”. Info - tekst Katarzyny Lubienieckiej. Na kary od 1,5 roku do 13 miesięcy więzienia skazał we wtorek wrocławski sąd
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trzech mężczyzn za redagowanie neofaszystowskiej strony Redwatch.info. Zamieszczono na niej tzw. Listę śmierci z nazwiskami i danymi kilkuset osób, których nazywali „wrogami rasy” (Wroclaw.gazeta.pl, 07.12.2010).

4. Kraków

„Rodzice dyskryminowani za antydyskryminacyjne warsztaty” - tekst Małgorzaty
Skowrońskiej. Tolerancji nie można nauczyć podczas czterogodzinnych zajęć. Można
natomiast samemu przekonać się, jak czuje się tzw. mniejszość. I przy okazji przekonać się, gdzie leży granica tolerancji i dyskryminacji (Krakow.gazeta.pl, 07.12.2010).

5. Lublin

„UMCS - kiedy wnioski po „żydówie”? Przed świętami” - Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia rzecznik dyscyplinarny UMCS ma zakończyć wyjaśnianie sprawy
(Lublin.gazeta.pl, 09.12.2010).

6. Wrocław

„Uniewinnieni rasiści manifestujący na rynku” - tekst Katarzyny Lubinieckiej. Skandowanie hasła „Polska cała tylko biała!” nie jest przestępstwem. Nie jest nim też
eksponowanie symbolu przypominającego swastykę - orzekł w środę wrocławski
sąd. Uniewinnił działaczy NOP i stowarzyszenia Zadruga od zarzutów propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści na tle rasowym (Wroclaw.gazeta.pl,
15.12.2010).

7. Białystok

„Wyroki za rasizm. Koniec procesu za znieważenie” - Symboliczne wyroki w zawieszeniu i konieczność zapłaty po kilkaset złotych odszkodowania to kary dla trzech
białostocczan, którzy półtora roku temu znieważyli na tle rasowym obywatela Francji (Bialystok.gazeta.pl, 15.12.2010).

8. Łódź

„Odpowie za obelgi wobec Żydów, sejmu i senatu” - tekst Krystiana Arkowskiego. Do
trzech lat więzienia grozi mieszkańcowi jednej ze wsi w gminie Poddębice (województwo łódzkie), oskarżonemu o znieważenie Sejmu i Senatu oraz osób narodowości żydowskiej („Polska Dziennik Łódzki”, 17.12.2010).

9. Lublin

„Dwie cegły ze swastyką w okno” - tekst Pawła P. Reszki. Atak na szefa Bramy Grodzkiej w piątek wieczorem nieznani sprawcy obrzucili cegłami mieszkanie Tomasza Pietrasiewicza, twórcy znanego na całym świecie Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Do mieszkania wrzucili petardę. Na cegłach ktoś namalował swastyki (gazeta.pl, 20.12.2010).
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10. Lublin
„Nazistowski atak w Lublinie” - tekst Piotra Orzechowskiego. W piątek nieznani
sprawcy wybili cegłówkami szyby w mieszkaniu Tomasza Pietrasiewicza, twórcy
Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Na jednej z nich była narysowana swastyka.
Istnieje prawdopodobieństwo, że incydent ma związek z działalnością Pietrasiewicza.
Ośrodek zajmuje się bowiem m.in. dokumentacją materiałów dotyczących Żydów
mieszkających w Lublinie („Polska Metropolia Warszawska”, 21.12.2010).

11. Warszawa

„Proces za typa spod ciemnej gwiazdy” - „Nie ma wątpliwości, że ojciec Jana Kobylańskiego i on sam uczestniczyli w tym procederze” - mówił wczoraj przed sądem
Ryszard Schnepf, dyplomata i historyk, o zarzucie szmalcownictwa stawianym polonijnemu biznesmenowi („Gazeta Wyborcza”, 22.12.2010).

12. Rzeszów

„Antysemityzm bezkarny, bo nieświadomy” - tekst Marcina Kobiałki. „Skandal!
Tak komentują organizację żydowskie i antyrasistowskie decyzję rzeszowskiej
prokuratury o umorzeniu śledztwa przeciwko kibolom Resovii Rzeszów, którzy
podczas derbów rozwiesili na stadionie antysemickie transparenty” (Rzeszow.gazeta.pl, 2010-12-23; „Aryjska horda nieświadomych kiboli” „Gazeta Wyborcza”,
24.12.2010).

13. Kraj

„Nasila się zakłamywanie rzeczywistości” - rozmowa Sławomira Jagodzińskiego z ks.
bp. Ignacym Decem, ordynariuszem świdnickim („Nasz Dziennik”, 24.12.2010).

14. Rzeszów

„Telefoniczna opinia publiczna”. „Ta sprawa (umorzenie śledztwa przeciwko kibolom,
którzy rozwiesili na stadionie antysemickie transparenty - przyp. red.) mnie szokuje.
Może warto byłoby zachęcić czytelników do kierowania skarg do tej konkretnej prokuratury („Gazeta Wyborcza” Rzeszów, 27.12.2010).

15. Kielce

„Kogo obraża słowo „ruska”. Czy proces zmieni ludzi” - tekst Ziemowita Nowaka.
Czy nazywanie Rosjanki „ruska” to obraza zasługująca na karę? Lubow Dziubińska
uważa, że tak i domaga się sprawiedliwości. Mała wieś pod Stąporkowem, w której
mieszka, jest w tej sprawie podzielona. Sprawę rozstrzygnie we wtorek Sąd Okręgowy
w Kielcach (Kielce.gazeta.pl, 28.12.2010).
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16. Kraj
„Jak tu walczyć z wampirami?” - artykuł Janusza Korwina-Mikkego. „Zdychająca od
narodzin Unia Europejska nie tylko sama wysysa z nas wszystkie soki na swoje szalone pomysły (jako to «walka z Globalnym Ociepleniem» - bardzo udana zresztą, sądząc po tegorocznym lecie i zimie.)., ale jeszcze chce, byśmy byli bezbronni w walce
z wampirami („Dziennik Polski”, 28.12.2010).

17. Rzeszów

„Bentkowski - antysemicki incydent był żartem” - rozmowa Marcina Kobiałki z Aleksandrem Bentkowskim, prezesem CWKS-u Resovii Rzeszów („Gazeta Wyborcza”
Rzeszów, 28.12.2010).

18. Turek

„Żołnierze „Groźnego” byli bohaterami, a nie antysemickimi mordercami” - tekst
Sławomira Kosobudzkiego. Trudno udokumentować, kim naprawdę był i skąd
przybył „Groźny”. Źródła podają, że na przełomie lat 1945 i 1946 na terenie powiatu turkowskiego działała luźna grupa składająca się z około 30 ochotników. Jej dowódcą był ”Groźny”, zastępcą zaś Stanisław Buda, pseudonim „Orzeł” („Echo Turku”,
28.12.2010).

19. Białystok

„Z Czeczenem po sąsiedzku, czyli uchodźcy na Podlasiu” - tekst Joanny Klimowicz. Rok 2010 minął pod znakiem odmieniania przez wszystkie przypadki słowa
„uchodźcy”. Nagle okazało się, że 40-milionowy kraj nad Wisłą jest dla przybyszów
z Kaukazu za ciasny (Bialystok.gazeta.pl, 30.12.2010).

20. Kraj

„MSZ - wstyd na stadionach” - tekst Ewy Siedleckiej. Radosław Sikorski domaga się
od prokuratora generalnego ścigania autorów antysemickich wpisów w internecie
i haseł na stadionach. Chodzi - jak pisze - o wizerunek Polski. Nie radzimy sobie
ze ściganiem takich spraw („Gazeta Wyborcza”, 30.12.2010).

21. Kraj

„Gross, twórca pod tezę”- wywiad Tomasza Walczaka z dr. Wojciechem Jerzym Muszyńskim, historykiem z Instytutu Pamięci Narodowej („SuperExpress”, 30.12.2010).

22. Kraj

„Gross pisze, jak Polacy okradali groby Żydów. Burza wokół nowej książki Grossa” artykuł Anity Czupryn. „Polacy w sposób bezduszny grabili mogiły pomordowanych
w Treblince Żydów. W spopielałych zwłokach, wśród kości i czaszek, pracowicie, ni-
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czym przy żniwach, szukali złota i wydobywali brylanty, które przeoczyli wcześniej
nazistowscy mordercy. Kupowali za to gospodarstwa, zmieniali strzechy na blaszane dachy - to rewelacje, jakie Jan Tomasz Gross zawarł w swojej najnowszej książce
«Złote żniwa»” („Polska”, 30.12.2010).

23. Kraj

„Jednostronność Grossa” - rozmowa Tomasza Walczaka z dr Augustem Grabskim,
historykiem z Żydowskiego Instytutu Historycznego („SuperExpress”, 30.12.2010).

24. Kraj

„Polska zacieśnia relacje z Izraelem kosztem Palestyńczyków?” - artykuł Wojciecha
Lorenza. Propalestyńskie lobby szykuje protest przeciwko spotkaniu rządów Izraela
i Polski w Jerozolimie („Rzeczpospolita”, 30.12.2010).

25. Rzeszów

„Antysemityzm kiboli Resovii umorzony” - tekst Szymona Jakubowskiego. Czy
transparent „Śmierć garbatym nosom” i przekreślona karykatura człowieka o
wyraźnie semickich rysach twarzy to przejaw antysemityzmu? Według rzeszowskiej prokuratury, nie. Ostatnio umorzyła ona postępowanie w sprawie incydentu, do którego doszło w maju w czasie derbów Resovia - Stal („Super Nowości”,
30.12.2010).

26. Kraj

„Polacy łupili Żydów?” - artykuł Anity Czupryn. Polacy w sposób bezduszny grabili
mogiły pomordowanych w Treblince Żydów. W spopielałych zwłokach, wśród kości i czaszek, pracowicie, niczym przy żniwach, szukali złota i wydobywali brylanty, które przeoczyli wcześniej nazistowscy mordercy („Polska - Gazeta Wrocławska”,
30.12.2010).

27. Kraj

„Kolejna książka Grossa szokuje” - tekst Anity Czupryn. Polacy w sposób bezduszny
grabili mogiły pomordowanych w Treblince Żydów („Polska - Dziennk Zachodni”,
30.12.2010).

28. Kraj

„Samograj synchronizowany” - artykuł Stanisława Michalkiewicza. „«Timeo Danaos et dona ferentes» (Boję się Danaów, nawet gdy niosą dary). - pisał Wergiliusz
w «Eneidzie», wkładając w usta Laokoona, kapłana Apollina, ostrzeżenie przed
koniem trojańskim, którego Grecy, za radą przemądrego Odyseusza, pozostawili
Trojanom w charakterze pożegnalnego prezentu („Nasz Dziennik”, 31.12.2010).
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29. Kraj
„Antysemityzm stadionowy do kontroli” - tekst Ewy Siedleckiej. Prokurator generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy słusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyła
wątek śledztwa w sprawie antysemickich haseł na stadionie („Gazeta Wyborcza”,
31.12.2010).

30. Kraj

„Filary naszej wolności” - tekst Roberta Mazurka. W komunizmie, według definicji
Lenina, nawet kucharka mogła rządzić państwem. W państwie demokratycznym kucharz, nawet leczony psychiatrycznie i karany, może być autorytetem i „uśmiechniętą
twarzą Polski” („Rzeczpospolita”, 31.12.2010).

31. Rzeszów

„Obrażali kibiców Stali, nie naród żydowski” - rozmowa Tomasza Szeligi z Aleksandrem Bentkowskim, prezesem CWKS Resovia („Nowiny”, 31.12.2010).

Styczeń 2011

1. Francja

„Chrystianofobia - we Francji 95 proc. cmentarzy i miejsc kultu, które w mijającym roku zostały sprofanowane, należy do chrześcijan.” Od 1 stycznia do 30
września 2010 r. zbezczeszczono na terenie Francji 485 miejsc pochówku i kultu,
w przeważającej większości chrześcijańskich. Takie dane podał francuski minister spraw wewnętrznych Brice Hortefeux („Niedziela”, 11.01.2011).

2. Kraj

„Król miejscami nagi” - artykuł Artura Sporniaka. O. Ludwik Wiśniewski swoją szczerością i odwagą ustanowił nowe standardy dyskusji w Kościele i o Kościele. Od teraz
już nie będzie można udawać, że wszystko jest w porządku („Tygodnik Powszechny”,
02.01.2011).

3. Węgry

„Węgry - o wolności słowa” - artykuł Wojciecha Pięciaka. Pokusa, aby rządzący mogli wpływać nie tylko na media publiczne, ale też prywatne, pojawiała się w minionym dwudziestoleciu w różnych krajach Europy Środkowej („Tygodnik Powszechny”,
02.01.2011).
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4. Kraj
„Listy do redakcji - ważny głos” - tekst Przemysława Prekiela. „Połowa księży jest
zarażona ksenofobią, nacjonalizmem i wstydliwie skrywanym antysemityzmem,
a bardzo wielu kapłanów zatraciło granice między ewangelią a polityką („Tygodnik
Angora”, 02.01.2011).

5. Kraj

„Najsztub pyta Kazimierę Szczukę - Pogrzeb w patriarchacie”. „Tego roku pogrzebaliśmy nie tylko ofiary smoleńskiej katastrofy, ale i nadzieję na nową polską kulturę.
Cofnęliśmy się o 150 lat. I dlatego panuje nam Zagłoba, a ekshumacja stała się narodowym misterium” - twierdzi Kazimiera Szczuka („Wprost”, 02.01.2011).

6. Kraj

„Kościół podzielony - nie pytaj, nie mów” - tekst ks. Kazimierza Sowy. „List ojca Ludwika Wiśniewskiego w sprawie Kościoła w Polsce odbił się - jak to się ładnie mówi
- szerokim echem. Echo jednak, jak to echo, szybko wybrzmiało. Wszystko zostanie
więc po staremu. (...) Wojtyłowy duch dialogu jest obcy i toruńskiej rozgłośni i jej
słuchaczom” („Wprost”, 03.01.2011).

7. Łódź

„Rockowa legenda po liftingu” - artykuł Jacka Cieślaka. Roger Waters zaprezentuje
w Łodzi show „The Wall”, oparty na najsłynniejszym albumie Pink Floyd. Nowością
są filmy pokazujące mur na Zachodnim Brzegu Jordanu i bomby spadające m.in. na
muzułmańskie symbole. W ślad za pociskami lecą dolary i gwiazda Dawida. Wywołało to protesty Izraela („Rzeczpospolita”, 03.01.2011).

8. Łomża

„Są zarzuty za „Żywot Czeczena” - tekst Wojciecha Więcki i Moniki Kosz-Koszewskiej. Łomżyńska prokuratura chce przedstawić zarzuty nawoływania do nienawiści
rasowej i znieważenia Czeczenów osobie, która w Internecie umieszczała materiały
szkalujące uchodźców mieszkających w Białymstoku i w Łomży (Bialystok.gazeta.pl,
04.01.2011).

9. Kraj

„Piąta kolumna” - irytację, a nawet wściekłość wywołał opublikowany w mediach
list otwarty dominikanina księdza Ludwika Wiśniewskiego w sprawie problemów
wewnętrznych Kościoła w Polsce. Swoim duchownym współbraciom Wiśniewski
zarzuca m.in. rozpolitykowanie, podziały, sprzyjanie „pogańskiemu” środowisku
Radia Maryja i antysemityzm („Fakty i Mity”, 06.01.2011).
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10. Kraj
„Ta wstrętna Szymborska” - tekst Marka Szenborna. Kontrolerzy ludzkich dusz,
strażnicy Pamięci Narodowej znów wzięli się za lustrowanie Wisławy Szymborskiej.
Za grzebanie w jej życiorysie, nicowanie go i plucie w każdą rysę, którą znajdą.
A to akurat strażnicy moralności umieją najlepiej („Fakty i Mity”, 06.01.2011).

11. Kraj

„Zorganizowana akcja upokarzania i poniżania narodu polskiego” - tekst Mirka Kokoszkiewicza. Kolejne medialne „Złote żniwa” socjologa Grossa. („Warszawska Gazeta”, 07.01.2011).

12. Kraj

„Dopaść seksoholika, osłonić zbrodniarza” - tekst Olgierda Domino. „Zajadle domagają się wydania im rzekomych homofobów i facetów nieużywających prezerwatyw.
Natomiast sami nie godzą się na przekazanie innym komunistycznych oprawców, ludobójców i zbrodniarzy, którzy schronili się w Szwecji. Tamtejsi prokuratorzy stosują
pokrętne kryteria w sprawie ekstradycji („Najwyższy Czas!”, 08.01.2011).

13. Wrocław

„Uniewinnienie aktywistów NOP usankcjonowało rasizm” - tekst Jacka Harłukowicza. Wydane w piątek uzasadnienie grudniowego wyroku uniewinniającego rasistów
od zarzutu nawoływania do nienawiści rasowej szokuje. Wynika z niego bowiem,
że wrzeszczane przez nich na Rynku hasła o czystości rasowej to jedynie „gwarant
zachowania w mozaice ras ludzkich biologicznych cech własnego narodu, jego oryginalnego, niepowtarzalnego piękna” (gazeta.pl, 10.01.2011).

14. Wrocław

„Wyrok jest złym sygnałem - uniewinnienie rasistów bardzo źle świadczy o sędziach”
- rozmowa Jacka Harłukowicza z Sergiuszem Kowalskim, współzałożycielem „Otwartej Rzeczpospolitej” - Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii („Gazeta Wyborcza” Wrocław, 11.01.2011).

16. Wrocław

„Każdy inny, wszyscy biali” - artykuł Jacka Harłukowicza. W hasłach o czystości krwi chodziło tylko o „zachowanie w mozaice ras cech własnego narodu, jego niepowtarzalnego
piękna” - tak sędzia uzasadnia uniewinnienie członków Narodowego Odrodzenia Polski
od zarzutu nawoływania do nienawiści rasowej („Gazeta Wyborcza”, 11.01.2011).
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15. Opole
„Swastyka nie jest zabroniona? Prokuratura się waha” - tekst Izabeli Żbikowskiej. Na
bilboardzie wyborczym b. wicemarszałkowi opolskiemu Józefowi Kotysiowi z Mniejszości Niemieckiej ktoś domalował wąsik á la Hitler oraz dwie swastyki. Prokuratura
początkowo umorzyła sprawę, uznając, że to nie był czyn zabroniony, ale po interwencji „z góry” zajmie się tym jeszcze raz (Opole.gazeta.pl, 11.01.2011).

16. Rzeszów

„Umorzenie śledztwa ws. szalikowców Resovii prawidłowe” - tekst Marcina Kobiałki.
Decyzja o częściowym umorzeniu śledztwa przeciwko szalikowcom Resovii, którzy
w majowych derbach piłkarskich rozwiesili antysemickie transparenty, była słuszna
- tak uznała Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie (Rzeszow.gazeta.pl, 11.01.2011).

17. Warszawa

„RPO wyjaśni, czy policja mści się na demonstrantach”. „Dlaczego policja chce karać uczestników pikiety zorganizowanej po śmierci Maxwella Itoyi?” - pyta rzecznik
praw obywatelskich (Warszawa.gazeta.pl, 11.01.2011)..

18. Rzeszów

„Apelacja - umorzenie było prawidłowe” - artykuł Marcina Kobiałki. „Decyzja o częściowym umorzeniu śledztwa przeciwko szalikowcom Resovii, którzy na majowych
derbach piłkarskich rozwiesili antysemickie transparenty była słuszna” - tak uznała
Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie („Gazeta Wyborcza” Rzeszów, 11.01.2011).

19. Łódź

„Kara za bitwę” - artykuł Agnieszki Urazińskiej. PZPN zapowiada, że ukarze kluby
ŁKS i Widzew za bitwę kiboli. Na forum internetowym sympatyków Widzewa trwa
zbiórka pieniędzy na pomoc prawną dla chuliganów zatrzymanych po sobotniej
ustawce pod Poddębicami („Gazeta Wyborcza” Łódź, 11.01.2011).

20. Kraj

„Antypolonizm” - artykuł ks. Tadeusza Isakiewicza-Zalewskiego. Niektóre środowiska w USA i na Ukrainie cierpią na fobie antypolskie, tak jak inne środowiska cierpią
na fobie antysemickie („Gazeta Polska”, 12.01.2011).

21. Strzelce Opolskie

„Czy wolno bezkarnie malować swastyki?” - tekst Marcina Kobiałki. Na billboardzie
wyborczym opolskiemu wicemarszałkowi Józefowi Kotysiowi z Mniejszości Niemieckiej ktoś domalował wąsik á la Hitler i dwie swastyki. Prokuratura w Strzelcach
Opolskich uznała, że nie był to czyn zabroniony („Gazeta Wyborcza”, 12.01.2011).
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22. Rzeszów
„Antyżydowskie hasła podczas meczu”. Dzisiaj decyzja - tekst Doroty Wilk. Śledczy
słusznie umorzyli sprawę czterech kibiców, którzy trzymali antysemickie transparenty podczas derbów - twierdzi Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie („Nowiny”,
12.01.2011).

23. Kraj

„Przedsiębiorstwo Holokaust umiera” - wywiad Mariusza Bobera z prof. Normanem
Finkelsteinem, politologiem, niezależnym naukowcem, autorem głośnej książki
„Przedsiębiorstwo Holokaust”. („Nasz Dziennik”, 13.01.2011).

24. Warszawa

„Ruch oporu z czwartej klatki” - artykuł Izy Michalewicz. Żeby zatrzymać wieżowiec
Libeskinda, wystarczyło nas siedmioro. My zawsze bijemy się do końca. I ja tutaj
dowodzę („Gazeta Wyborcza”, 13.01.2011).

25. Kraj

„Tryptyk kłamstw bajkopisarza” - artykuł Wojciecha Reszczyńskiego. Mamy już Grossa tryptyk kłamstw. W „Sąsiadach” oskarżył Polaków o wymordowanie w celu rabunkowym żydowskich mieszkańców wsi Jedwabne („Nasz Dziennik”, 13.01.2011)..

26. Katowice

„Narodowcy chcą modlić się za Śląsk” - tekst Małgorzaty Goślińskiej. Głównymi ulicami Katowic przejdzie w przyszłą sobotę tzw. Marsz Polskości. Jego organizatorzy
twierdzą, że prosili ich o to ludzie, którzy twierdzą, że Śląsk nasiąkł antypolsko (Katowice.gazeta.pl, 13.01.2011).

27. Kraj

„Męczennicy naszych dni” - tekst Olgierda Domino. Żadna grupa religijna nie
jest w obecnych czasach bardziej prześladowana niż chrześcijanie. Corocznie za
swą wiarę traci życie 180 tysięcy wyznawców Chrystusa. Z tego samego powodu
przeszło ćwierć miliarda ludzi na całym świecie jest ograbianych z majątku, wtrącanych do więzień i obozów, poniżanych, maltretowanych („Najwyższy Czas!”,
15.01.2011).

28. Kraj

„Metoda Grossa”  artykuł Andrzeja Grajewskiego. Jan T. Gross zdobył sławę, pieniądze i prestiż, przekonując świat, że Polacy nie tylko pomagali Niemcom w organizacji
zagłady Żydów, ale także na tym dobrze zarobili. Wkrótce wyjdzie jego nowa książka
(„Gość Niedzielny”, 16.01.2011).
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29. Tykocin
„Tykociński kirkut zaniedbany i bez gospodarza” - tekst Joanny Klimowicz. Prawie
cztery lata temu w Tykocinie wmurowano kamień węgielny pod budowę ogrodzenia cmentarza żydowskiego. Od tamtej pory nie pojawiła się ani jedna cegiełka. Nawet porządna siatka nie chroni dostępu do kirkutu, który jest notorycznie zaśmiecany. A koordynator projektu odbudowy zniknął jak kamfora (Bialystok.gazeta.pl,
16.01.2011).

30. Toruń

„Homofobia w Toruniu? Sprawdzamy”. „Nikt nie wybiera sobie, że zostanie gejem
czy lesbijką” - mówi Przemek Szczepłocki. „A mimo to ciągle są groźby, wyzwiska,
pobicia osób nieheteroseksualnych. Chcemy to zmienić. Trzy duże plakaty pojawią
się na mieście już dziś. Zobaczymy je na pl. Armii Krajowej i na skrzyżowaniu ul.
Kościuszki i Grudziądzkiej. Różnią się od siebie, ale na każdym uderza w oczy wielkie hasło - «Homofobia. Sprawdzamy»” („Gazeta Pomorska” Toruń, 18.01.2011).

31. Szczecin

„Swastyka jako dopalacz? Produkt dla kolekcjonerów” - tekst Tomasza Maciejewskiego. „Jak to możliwe, że w Polsce można legalnie sprzedawać nazistowskie odznaczenia, czapki z trupią czaszką i flagi z sierpem i młotem?” - pyta czytelnik (Szczecin.
gazeta.pl, 19.01.2011).

32. Lublin

„Swastyka na żydowskim cmentarzu. Do tego libacje” - tekst Małgorzaty Domagały.
Pomnik na terenie dawnego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie znów
jest pomazany, a wokół niego pełno śmieci. Ratusz posprząta, ale to nie rozwiąże
problemu. Bo nie wiadomo, kto ma płacić za utrzymanie nekropolii (Lublin.gazeta.
pl, 19.01.2011).

33. Lublin

„Rzecznik dyscyplinarny UMCS umarza sprawę „żydówy” - rzecznik dyscyplinarny
ustalił, że studentki, które miały słyszeć, jak pani profesor mówi do swojej młodszej koleżanki „ty żydówo”, stwierdziły nieprawdę, a sama pani doktor, która miała
zostać obrażona, nie pamięta dokładnie tego słowa. I postępowanie dyscyplinarne
umorzył (Lublin.gazeta.pl, 20.01.2011).

34. Kraj

„Skąd bierze się polska odwaga i optymizm” - rozmowa z Peterem Weirem, reżyserem
filmu „Niepokonani”. „Zawsze mnie drażni, gdy ktoś mówi, że Polacy robili za mało,
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żeby pomagać Żydom. Przecież tylko wam za to groziła kara śmierci…” („Angora”,
23.01.2011).

35. Kraków

„Ulica Lea tonie w pseudograffiti” - artykuł Arkadiusza Maciejowskiego. „Gang garbatych nosów”, „Polska tylko dla Polaków”, „J..ć żydów” - dziesiątki takich wulgarnych
i antysemickich bohomazów pojawiły się na budynkach przy ul. Lea i ul. Królewskiej
(„Polska - Gazeta Krakowska”, 26.01.2011).

36. Lublin

„Cegłami ze swastykami w dom Pietrasiewicza. Sprawcy wkrótce mają trafić za kratki?
„Po ataku na dom dyrektora Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN policja zapowiada
- „Zatrzymanie sprawców to kwestia czasu” („Gazeta Wyborcza” Lublin, 26.01.2011).

37. Europa

„Kongres Żydów o antysemityzmie Europy” - tekst Anny Słojowskiej. Węgierska ustawa medialna doczekała się kolejnej krytyki. Tym razem ze strony społeczności żydowskiej („Rzeczpospolita”, 26.01.2011).

38. Biała Podlaska

„Ulica Krzywa zamknięta. Tam nie lubią wielokulturowości” - tekst Grzegorza Józefczuka. Przestała działać galeria Ulica Krzywa w Białej Podlaskiej, jedyna placówka w mieście przypominająca wielokulturowe dziedzictwo miasta i regionu
(Lublin.gazeta.pl, 27.01.2011).

39. Poznań

„Knajpy nie dla Romów - sprawa do prokuratury” - tekst Sylwii Sałwackiej i Joanny
Żarnoch-Chudzińskiej. Niektóre poznańskie restauracje i dyskoteki nie wpuszczają
Romów. „To jawne pogwałcenie swobód obywatelskich” - uważa radny Norbert Napieraj, który zgłosił sprawę do prokuratury (Poznan.gazeta.pl, 27.01.2011).

40. Poznań

„Kluby nie dla Romów? Mediacje i wniosek do prokuratury” - tekst Karola Kańskiego. Będzie próba pogodzenia poznańskich Romów z właścicielem klubu i dyskoteki Cuba Libre. Wczoraj „Gazeta Wyborcza” napisała, że niektórzy właściciele lokali
w Poznaniu, w tym właśnie klubu Cuba Libre przy Starym Rynku, nie wpuszczają
osób pochodzenia romskiego. Bo „hałasują i odstraszają innych gości” (Poznan.
gazeta.pl, 28.01.2011).
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Luty 2011

1. Poznań

„Naukowcy przeciw dyskryminacji Romów” - tekst Sylwii Sałwackiej i Joanny Żarnoch-Chudzińskiej. Bojkotowanie lokali dyskryminujących Romów zapowiadają
naukowcy z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. „Nie będziemy czekać na ustalenia prokuratury”- mówi prof. Roman Wieruszewski (gazeta.pl, 01.02.2011).

2. Poznań

„Poznań potrzebuje pełnomocnika ds. Równości?” - tekst Joanny Leśniewskiej.
W mieście powinien działać pełnomocnik ds. Równości. Dyskryminowani muszą
liczyć na szybką pomoc - apelują poznańskie stowarzyszenia. Ale radni wątpią, czy
takie stanowisko rozwiąże problem nietolerancji (gazeta.pl, 02.02.2011).

3. Gdańsk

„Kontrowersyjny napis zniknął. Prezydent nakazał” - napis „Wrzeszcz. Nie lubimy obcych”, którego autorstwo przypisuje się kibicom Lechii, zniknął z muru przy stadionie Lechii. Taką dyspozycje wydał władzom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (gazeta.pl, 02.02.2011).

4. Poznań

„Posłowie pytają rząd o poznańskich Romów” - szef sejmowej komisji mniejszości
narodowych i etnicznych Marek Ast (PiS). Zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera z prośbą o wyjaśnienie, co rząd robi w sprawie dyskryminacji
Romów w Poznaniu (gazeta.pl, 04.02.2011).

5. Gdańsk

„«Wrzeszcz nie lubi obcych», a miasto się na to zgadza” - tekst Marcina Ręczmina.
Malowidło „Wrzeszcz nie lubi obcych” wróci na mur stadionu przy Traugutta. Ma
być zmodyfikowane, ale jest podobno uzasadnione, bo „nawiązuje do historycznej flagi Lechii”. Na czym ma polegać modyfikacja i w jaki sposób „nawiązanie
do historii” zmienia kontrowersyjny wydźwięk hasła - do końca nie wiadomo
(gazeta.pl, 04.02.2011).

6. Lublin

„Zaatakowali cegłą ze swastyką. To nie antysemityzm?” - tekst Pawła P. Reszki i Karola Adamaszka. Fundacja Helsińska chce, by prokuratura potraktowała atak na mieszkanie Tomasza Pietrasiewicz, szefa Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, jako przestępstwo na tle antysemickim, czego śledczy nie wzięli pod uwagę, bo Pietrasiewicz
nie jest Żydem (gazeta.pl, 13.02.2011).
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7. Wrocław
„Uniewinnienie rasistów do kasacji” - artykuł Jacka Harłukowicza. Wrocławska prokuratura złożyła skargę kasacyjną na wyrok sądu okręgowego, który w grudniu uniewinnił działaczy NOP od zarzutu nawoływania do nienawiści rasowej („Gazeta Wyborcza”, 14.02.2011).

8. Lublin

„«Z pieców Auschwitz znowu poleci dym». Grożą urzędnikom” - tekst Karola Adamaszka. ”Mieszkania dajecie kolorowym, tym zdrajcom! Niedługo i tak je odbierzemy, a z pieców Auschwitz znowu poleci dym” - takie groźby odebrali lubelscy urzędnicy zajmującymi się mieszkaniami dla uchodźców (gazeta.pl, 22.02.2011).

9. Opole

„Na swastykę nie ma mocnych” - tekst Tomasza Kopera. Wielka czerwona swastyka,
która pojawiła się w połowie lutego na jednym ze sklepów w Leśnicy, w dalszym
ciągu kłuje w oczy mieszkańców miasta. I nikt z tym nie może nic zrobić (gazeta.
pl, 14.02.2011).

10. Katowice

„Narodowcy maszerowali, antyfaszyści pikietowali” - tekst Mileny Nykiel. Mimo
mrozu na katowickim rynku zrobiło się w sobotę po południu gorąco. Na drodze
marszu zorganizowanego przez narodowców stanęła grupa antyfaszystów. Gdyby
nie kordon policji, doszłoby do bijatyki (gazeta.pl, 27.02.2011).

11. Wrocław

„Narodowcy manifestowali w centrum Wrocławia”. Około trzystu osób przeszło we
wtorek wieczorem w pochodzie upamiętniającym żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zamordowanych przez komunistów po 1945 roku (gazeta.pl, 28.02.2011).
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