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Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości,  Prokurator Generalny 

 

Pani Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Szanowna Pani Minister, 

 

Z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęliśmy odpowiedź podsekretarza 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Łukasza Piebiaka na interpelację 

poselską dotyczącą umorzenia dochodzenia w sprawie incydentu, który 

miał miejsce na początku czerwca 2016 roku. Wówczas to w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 192) w Łodzi po 

prowadzonej przez kibica ŁKS Łódź pogadance na temat uprawiania 

sportu dzieci dostały kalendarze z tzw. krzyżem celtyckim, symbolem 

neonazistowskim, i napisem "White Pride" (‘Biała Duma‘). Wszczęte  

w związku z tym dochodzenie w sprawie propagowania totalitarnego 

ustroju państwa zostało 16 listopada 2016 roku umorzone. Decyzja 

Prokuratury była, naszym zdaniem, elementem szerszego zjawiska, z jakim 

mamy do czynienia w ostatnim czasie – niereagowania, będącego  

w efekcie przyzwoleniem, organów ścigania na szerzenie ksenofobii  

i rasizmu.  

 

Odpowiedź na interpelację poselską nie pozostawia wątpliwości: 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza zakazywać używania, 

propagowania i rozpowszechniania symbolu krzyża celtyckiego oraz hasła 

„White Pride”. Jako organizacje walczące z wszelkimi przejawami 

dyskryminacji, ksenofobii i nienawiści ze względów narodowościowych, 

etnicznych czy religijnych, organizacje starające się budować wolne od 

uprzedzeń, równe, szanujące wszystkich ludzi  społeczeństwo – 

zdecydowanie nie zgadzamy się z argumentacją przedstawioną przez  

p. Łukasza Piebiaka. Jego twierdzenie, że „symbole (np. krzyż celtycki, 

napis »White Pride«) niosące różne skojarzenia oraz mniej znane 

społeczeństwu polskiemu i niemające większego związku z dziejami 

państwa polskiego, jak również zamieszkującej jego terytorium ludności, 

nie mogą podlegać arbitralnym zakazom jedynie z tego powodu, że 

niektóre grupy osób interpretują je w jeden kategoryczny sposób” to – 

najoględniej mówiąc – nieprawda. Krzyż celtycki  jest powszechnie 

uznawany za międzynarodowy symbol rasizmu i w Europie oraz USA 

bywa używany przez grupy głoszące supremację białej rasy. Jego 
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eksponowanie i rozpowszechnianie zakazane jest m.in. w Niemczech. Hasła „White Pride” 

(‘Biała Duma’) lub „White Power” (‘Biała Siła’) są głoszone przez wyznawców tezy o 

wyższości białych nad przedstawicielami innych ras. Poglądy takie reprezentuje m.in. Ku Klux 

Klan czy neonazistowska organizacja „Krew i Honor” („Blood  

& Honour”). Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, w istocie oznaczające, że takie symbole  

i takie hasła będą mogły być bez żadnych przeszkód czy prawnych konsekwencji 

rozpowszechniane wśród uczniów na terenie szkół, uważamy za skandaliczne. 

 

Stanowczo domagamy się jednoznacznego potępienia wszelkich prób rasistowskiej agitacji  

w placówkach szkolnych. Żądamy też zakazu publicznego eksponowania i rozpowszechniania 

symbolu krzyża celtyckiego oraz wspomnianych wyżej haseł jako jawnie rasistowskich  

i neonazistowskich. 

 

 

W imieniu Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita 

 

 

 

  


