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Wstęp
„Kronika nietolerancji”  to zbiór opisów incydentów o charakterze  rasistow-

skim i ksenofobicznym odnotowanych przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpo-
spolita” podczas realizacji projektu „Prawo przeciw nienawiści” w latach 2008  
i 2009. Dane zamieszczone w niniejszym opracowaniu stanowią rezultat monito-
ringu prasy, zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Niektóre informacje pochodzą 
od członków Stowarzyszenia, inne od osób, które na swoim terenie zetknęły się 
ze sprawami wartymi odnotowania. W naszym zestawieniu, oprócz samych wy-
darzeń, opisaliśmy również reakcję na nie władz publicznych i organów wymiaru 
sprawiedliwości. Stąd też w wielu przypadkach można tu znaleźć relacje z sal 
sądowych czy informacje o dochodzeniach prowadzonych przez prokuratury. 

Na pewną liczbę zgłoszonych przypadków reagowaliśmy jednak sami - jako 
Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”. Działo się tak wówczas, gdy nie do-
strzegaliśmy zainteresowania daną sprawą instytucji powołanych z urzędu do 
takiej reakcji. Efekt tej części naszej działalności odnotowaliśmy w publikacji „In-
terwencje prawne i obywatelskie”. 

Wszystkie wydarzenia opisujemy w porządku chronologicznym, podając tam, 
gdzie było to możliwe, dokładną datę danego zajścia. Często zdarzały się jednak 
sytuacje, kiedy nie mogliśmy ustalić dokładnego czasu zdarzenia, np. będącego 
tematem dziennikarskiej notatki. Wówczas najczęściej umieszczaliśmy w na-
szym zestawieniu datę publikacji prasowej. W naszym  zestawieniu oznaczamy 
ją gwiazdką.

Czytelników raportu może zdziwić umieszczenie  obok siebie wydarzeń, któ-
rych ciężar gatunkowy jest nierówny - niektóre z nich to przestępstwa, inne wy-
kroczenia, a jeszcze inne zwyczajne zaniedbania o niejasnej przyczynie. Fakt, że 
ukazujemy je wszystkie razem, w żadnej mierze nie świadczy o tym, że chcemy je 
zrównać czy w takim samym stopniu potępiać. Chodziło nam raczej o pokazanie, 
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jak różne odcienie może przybierać nietolerancja, a także -  w co może się prze-
kształcić, gdy zignoruje się pierwsze i słabsze jej przejawy. Stąd ta mozaika postaw, 
wobec których reakcja powinna być oczywiście adekwatna do wagi czynu.

Amudena Rutkowska
koordynatorka projektu
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Kronika wydarzeń  2008-2009
Styczeń 2008 

1. Gorzów Wielkopolski - 03.01.08
Akt oskarżenia przeciwko  21-letniemu Krzysztofowi K i 23-letniemu Błażejowi B., 

którzy wystąpili w filmie brytyjskiej telewizji Sky One. Wg prokuratora znieważyli grupę 
ludności z powodu jej przynależności do narodu żydowskiego oraz pochodzenia afroame-
rykańskiego; Mówili m.in, że „powinno się powtórzyć wygazowanie Żydów”. Odpierają 
zarzuty, twierdząc, że za udział w filmie wzięli pieniądze, a do głoszenia faszystowskich 
haseł zostali namówieni.

2. Zabrze -  08.01.08 
Umorzono śledztwo w sprawie neonazistowaskiej imprezy z udziałem Młodzieży 

Wszechpolskiej. Na imprezie wznoszono okrzyki „Sieg Heil!”, śpiewano piosenki m.in. 
ze słowami: „Stań i bij w ten obłudny żydowski ryj”. I dumnie walcz i głośno krzycz. Dla 
białej rasy, dla polskiej krwi. Bez litości zabij to, bez skrupułów bij to zło”. Według pro-
kuratury nie miało miejsca publiczne propagowanie faszyzmu, ponieważ impreza była 
prywatna.

3. Białystok - 08.01.08 
Umorzono śledztwo w sprawie zlotu faszystów w Krasnem Folwarcznem i koncertu 

zespołu No Remorse mającego zakaz występów w wielu krajach. Jego muzycy występują 
owinięci flagami ze swastykami, a w teledyskach z ich piosenkami można zobaczyć np. 
obrazy egzekucji czarnoskórych dzieci. Sprawę umorzono, ponieważ koncert odbywał się 
na prywatnej posesji i nie miał charakteru publicznego. Prokurator uznał, że nie można tu 
mówić o propagowaniu faszyzmu, ponieważ uczestnicy imprezy już wcześniej mieli takie 
poglądy.
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4. Augustów - 1�.01.08 
Mieszkaniec Augustowa informuje policję o pojawieniu się swastyk na nagrobkach 

na kirkucie w Augustowie (dzieje się to pod koniec grudnia, jednak władze zwlekają  
z decyzją ich usunięcia) - które ostatecznie zostają usunięte w dniu publikacji w gaze-
cie.

�. Toruń 
Toruński sąd ma rozpatrzyć zażalenie Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich na 

decyzję prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie tzw. taśm Rydzy-
ka (rozstrzygnięcie jest planowane na 28 stycznia).

� .Sułkowice - Łęg  - 21.01.08
Trzech mężczyzn namalowało na budynku szkoły podstawowej antysemicki napis. 

Zostali sfilmowani kamerą przemysłową. Policja szuka sprawców.

�. Warszawa - 23.01.08
Dwóch posłów LID-u złożyło do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa 

przez Narodowe Odrodzenie Polski. Chodzi o zdjęcie J. T . Grossa. Z dopiskiem „Wyrwać 
chwasta” na stronie internetowej stowarzyszenia.

8. Wadowice - 24.01.08*
Rozpoczęcie postępowania w Wydziale Rodzinnym i dla Nieletnich Sądu Rejonowego 

w Wadowicach w sprawie podejrzenia znieważenia narodu żydowskiego przez młodych 
mieszkańców Rzyk. Sprawa dotyczy kilkudziesięciosekundowego filmu nakręconego te-
lefonem komórkowym przedstawiającego scenę egzekucji Żydów przez hitlerowców. In-
scenizację odegrali uczniowie gimnazjum w Andrychowie. Film został umieszczony  na 
portalu internetowym YouTube. Osobą zawiadamiającą o popełnieniu przestępstwa był 
burmistrz Andrychowa.

9. Kraków - 2�.01.08
Pikieta Narodowego Odrodzenia Polski poawiła się pod salą Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w trakcie spotkania z J.T. Grossem. Wykrzykiwano hasła: „Gross na stos!”, „Nie 
chcemy kłamcy w Krakowie”. Są też transparenty z hasłami „Wyrwać chwasta” i „Żydostwo 
kłamstwo”. Policja nie interweniuje.
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Luty 2008

1. Brzeg - 01.02.08
W artykule o Romach mieszkających w Brzegu pojawia się wypowiedź jednego  

z mieszkańców miasta, o tym że Hitler żył 2 lata za krótko; „ bo powinien wybić Żydów do 
końca, łącznie z kłamliwym śmieciem  Grossem.”

2. Kraków - 11.02.08 
„Żydzi nas atakują! Trzeba się bronić!” - to wypowiedź prof. Bogusława Wolniewicza  

w bazylice o.o. Jezuitów w Krakowie „Wygramy ze wszystkimi Grossami i ich popleczni-
kami” -mówi Jerzy Robert Nowak. Przyjazd Nowaka zapowiadały plakaty, na których ktoś 
dopisał ręcznie „Nie będą żydki pluć nam w twarz”. Na spotkanie przyszło ponad 1000 
osób. Nowak zachęca do wstępowania do Ruchu Przełomu Narodowego (wpisują się nie-
mal wszyscy obecni)

3. Warszawa - �.02.08 
Zarząd Transportu Miejskiego nie zezwolił na reklamę sztuki „Ostatni Żyd w Europie” 

(Teatr na Woli). Uzasadnienie ZTM: Gwiazda Dawida i słowo Żyd mogą urazić uczucia 
pasażerów,  wzbudzić kontrowersje i wywołać negatywne emocje.

 
4. Polska  - 1�.02.08 

W serwisie YouTube, na stronie internetowej partii Bubla (Polska Partia Narodowa) 
można obejrzeć antysemicki klip. Leszek Bubel i były kierownik Cmentarza Żydowskiego 
śpiewają m.in. „Grossy i Michniki - won do Ameryki”, „aj waj - Polska nie wasz kraj”.

�. Toruń - 19.02.08
Prokuratura Rejonowa Centrum-Zachód w Toruniu ozpoczyna śledztwo w sprawie „taśm 

o. Rydzyka” rozpatrując sprawę pod kątem znieważenia ludności narodowości żydowskiej.

Marzec 2008

1. Strzelce Opolskie - 29.02.08
Zapada wyrok uniewinniający w sprawie publicznego propagowania faszyzmu przez 

członków ONR w Brzegu, którzy wykonywali faszystowskie gesty podczas uroczystości ku 
czci Powstańców Śląskich na Górze św. Anny w 2007 roku. Sąd uznał, że pozdrowienie 
przez uniesienie prawej dłoni to rzymski salut. Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie wy-
roku.
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2. Rybnik  - 12.03.08
Na murach osiedla Nowiny w Rybniku pojawiły się swastyki.  Interweniuje czytelnicz-

ka lokalnej gazety.

�. Gorzów Wielkopolski  - 0�.03.08*
Władze miasta decydują się na oczyszczenie cmentarza żydowskiego po interwencji 

OR w listopadzie 2007.

�. Leżajsk -  0�.03.08
Swastyki i hasła „Jude won” oraz „Auszwic” na grobie cadyka. Policja poszukuje sprawców. 

�. Białystok - 04.03.08*
Akt oskarżenia przeciw trzem neonazistom należącym do grupy „Czwarta Edycja”,. 

oskarżonym o propagowanie faszystowskiego ustroju państwa i nawoływanie do niena-
wiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Akt oskarżenia obejmuje też dwie 
dziewczyny należące do grupy. 11 pozostałych osób (nieletnich) stanie przez sądem ro-
dzinnym. Grupa w 2007 roku malowała swastyki i napisy faszystowskie na cmentarzu ży-
dowskim i kilku białostockich ulicach.

�. Świdnica - 0�.03.08*
Proces przeciw mieszkańcowi Świdnicy oskarżonemu o znieważanie osób narodowo-

ści żydowskiej oraz nawoływanie do nienawiści. Pisał on na wielu polskich i zagranicznych 
portalach internetowych, że m. in. „Eksterminacja Żydów powinna była doprowadzić do 
całkowitego wyniszczenia tego narodu, bo to tej nacji zawdzięczamy dziś w Polsce smród, 
brud i ubóstwo”.

8. Warszawa - 11.03.08*
Piotr Farfał z Ligi Polskich Rodzin - członek zarządu TVP publikował w młodości 

teksty na łamach rasistowskiego pisma „Front”. W piśmie widnieje jego fotografia na tle 
plakatu z napisem „Biała siła, aryjska duma”, na tej samej stronie napis: „Żądamy ode-
brania praw Żydom”. W tekście Farfał pisze m.in. „niedawno wydałem piąty nr Frontu, 
intensywnie staram się go rozprowadzać”. W zeszłym roku Farfał temu zaprzeczał mówiąc, 
że nigdy nie utożsamiał się z tym pismem.

9. Wrocław - 2�.03.08 
Zniszczono jedenaście grobów na cmentarzu żydowskim. Policja zatrzymała dwóch 

nastolatków, gdy kilka godzin później wrócili na cmentarz.
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Kwiecień 2008

1. Warszawa - 10.04.08* 
Informacja o używaniu portalu społecznościowego „Nasza Klasa” do komunikowania 

się ze sobą osób wyznających ideologię faszystowską. Korzystając z portalu osoby orga-
nizują spotkania i koncerty, a za pomocą symbolicznych liczb (14 - tzw. czternaście słów 
z anglojęzycznego hasła głoszącego chęć obrony białej rasy przed jej rzekomym zagroże-
niem ze strony innych ras oraz „88” - to odpowiednik Heil Hitler) także wprost propagują 
ideologię rasistowską i nazistowską.

2. Warszawa - 1�.04.08 
Wyniki badań OBOP „Jak postrzegamy uchodźców?” pokazują nieufność Polaków, 

z których tylko 7% poparło przyznanie obywatelstwa uchodźcom, a ponad połowa uzna-
ła, że uchodźcy nie powinni mieć prawa kandydowania w wyborach ani pełnić ważnych 
funkcji publicznych.

3. Stalowa Wola -14.04.08* 
Napad na Bilguna Lkhagva, obywatela Mongolii. Atak miał podłoże rasistowskie, 

w obronie bitego mężczyzny stanęli dwaj Polacy: Jakub Kołodziej i Filip Klincewicz.

4. Kraj - 1�.04.2008 
Na stronie internetowej organizacji Blood and Honour aktualny status Kosowa okre-

ślono jako przykład „żydowskich wpływów” w „Aryjskiej Europie”. Bezpośrednią przyczy-
ną zwiększenia się zainteresowania policji amerykańskiej zamknięciem strony interneto-
wej było nawoływanie do zabijania polskich policjantów w Kosowie.

�. Wrocław - 12.04.08 
Po zakazie demonstracji NOP i ONR poświęconej powstaniu ruchu narodowo - ra-

dykalnego, narodowcy zarejestrowali demonstrację rzekomo poświęconą pamięci ofiar 
Katynia.

�. Warszawa - 1�.04.08 
Zdaniem przedstawicieli Kościoła prawosławnego zostali oni potraktowani gorzej 

niż reprezentanci Kościoła grekokatolickiego podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim. 
Uznali oni, że był to kolejny przykład traktowania ich w sposób poniżający przez przed-
stawicieli władz RP- wcześniej zapraszano ich, m.in. na obchody rocznicy „Akcji Wisła” 
w ostatnim momencie. 
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�. Warszawa - 1�.04.08 
Władze Warszawy planują sprzedanie inwestorowi działki, na której znajduje się kur-

han i głaz poświęcony pamięci sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej. W miejscu tym 
znajdował się bunkier, w którym mogło zginąć nawet sto osób, a ciał nigdy nie wydobyto.
Teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytków.

8. Wrocław - 14.04.08 
Demonstracja NOP i ONR organizowana pod pozorem uczczenia ofiar zbrodni ka-

tyńskiej została zdelegalizowana, gdy urzędnik magistratu stwierdził brak tematyki zwią-
zanej z jej oficjalnym przesłaniem.

9. Lublin  - 24.04.08
Wysypisko śmieci znalazło się tuż obok często odwiedzanego zabytkowego cmentarza 

żydowskiego. Działka jest własnością osoby prywatnej.

10. Warszawa - 14.04.08 
W znanej warszawskiej kawiarni puszczano muzykę szwedzkiego zespołu związanego 

z ruchem faszystowskim. Interweniującą obywatelkę Szwecji poniżono słownie i wyrzu-
cono z lokalu.

12.  Warszawa 
Były wiceminister edukacji, Mirosław Orzechowski żąda ujawnienia teczki agentural-

nej Jana Tomasza Grossa. Domniemanie, że taka teczka istnieje uzasadnia tym, że Gross 
rzekomo wybiela zbrodnie UB na Żydach przerzucając odpowiedzialność na naród pol-
ski.

13. Kraków - 28.04.08 
400 osób, w tym członkowie NOP demonstrowało przeciwko uczestnikom Marszu 

Tolerancji. Demonstracja ta była nielegalna. Jej uczestnicy rzucali kamieniami i wyzywali 
uczestników Marszu.  NOP-owcy starli się z policją.

14. Częstochowa - 18.04.08* 
Demonstracja śląskiego i małopolskiego NOP w Częstochowie - przemarsz pod 

pomnik NSZ. Manifestację poprzedziła msza św. celebrowana w szkole podstaw-
wej.
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1� . Rzyki 
Przed sądem dla nieletnich stanęła czwórka chłopców, która nagrała telefonem ko-

mórkowym i umieściła w internecie zabawę w sceny historyczne, m.in. w rozstrzeliwane 
Żydów przez hitlerowców. Sąd zawiadomił o filmie burmistrz Andrychowa. Sąd Rodzinny 
uznał chłopców za winnych przestępstwa skazując na upomnienie.

1�. Tel-Aviv - 0�.04.08 
Polska ambasada w Izraelu wystąpiła do serwisu YouTube o zdjęcie antysemickich 

materiałów Leszka Bubla. Serwis odmówił. Polska ambasada dostaje setki listów od obu-
rzonych obywateli Izraela. Organizacje żydowskie zapowiadają bojkot YouTube oraz jego 
właściciela, firmy Google.

1�. Stalowa Wola - 2�.04.08*
Organizacja nacjonalistyczna „Zadruga”, odwołująca się m.in. do tradycji pogańskiej, 

działa na Podkarpaciu. Regularnie odbywają się jej spotkania w Stalowej Woli, a w in-
ternecie legalnie funkcjonuje jej strona internetowa. Członkowie „Zadrugi” posługują się 
symbolem swastyki i nie ukrywają niechęci do Żydów i czarnoskórych.

18. Myślenice - 02.04.08
W Myślenicach toczy się proces działacza ONR, którzy 30 marca organizował mani-

festację tej organizacji. Odpowiada on za zorganizowanie nielegalnej demonstracji i uży-
wanie nielegalnego umundurowania. Sąd sprawdza, czy symbol ręki ściskającej miecz jest 
symbolem zdelegalizowanej przed wojną Falangi. Adwokat oskarżonego twierdzi, że jest 
to znak korsarzy i XVII wiecznych polskich marynarzy.

19. Oświęcim - 18.04.08 
Do Centrum Żydowskiego dotarł list, zawierający groźby mordowania gazem ludno-

ści żydowskiej i palenia synagog. Następnie, jeden z pracowników Centrum został zniewa-
żony w  rozmowie telefonicznej. Nadawcę listu zidentyfikowano - nie przyznaje się do winy, 
choć ekspertyza grafologiczna wypadła wyraźnie na jego niekorzyść.

20. Wrocław - 22.04.08 
Początek procesu działaczy NOP i Stowarzyszenia Nacjonalistycznego „Zadruga”. 

Oskarżeni są o propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. 
W czasie demonstracji 21.03.2007 roku wznosili hasła m.in. „Czy to Polska, czy to Kra-
ków, Polska tylko dla Polaków”, „Polska cała biała”. Oskarżeni twierdzą, że ich hasła nie 
były rasistowskie i np. hasło „Biała siła, czarna kiła” miało wymowę antyklerykalną. 
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Inny zarzut -  niesienia podczas manifestacji „kryptoswastyk”- odpierają, twierdząc, że 
stosują symbolikę prasłowiańską.

21. Sanok - 23.04.08 
Radny z Sanoka prowadzi stronę internetową, na której znajdują się treści antyse-

mickie. Można na niej przeczytać, że Żydzi „są mściwi i okrutni”, oraz że „Nigdy nie 
okażą żadnego miłosierdzia obcym. Wymordowali narody Ziemi Obiecanej, ukrzyżo-
wali Jezusa, dokonywali mordów rytualnych”. Dostęp do strony jest płatny, radny na niej 
zarabia.

22. Łódź - 30.04.08

Piłkarz ŁKS Dariusz Mysona biegał po boisku w koszulce z napisem „Śmierć żydzew-
skiej kurwie”. Piłkarz twierdzi, że po meczu jeden z kibiców zaproponował mu jej włożenie, 
a on nie zwrócił uwagi na napis. Zdarzenie potępił prezes klubu, zapowiadając ukaranie 
Mysony. Piłkarz wyraził ubolewanie.

Maj 2008

1. Zdzieszowice  - 02.0�.08  
Dwóch mężczyzn rozdawało ulotki z treściami antysemickimi w czasie uroczystości 

upamiętniających rocznicę III Powstania Śląskiego. Policja zatrzymała sprawców. 

2. Białystok - 0�.0�.08
Rozpoczął się proces sześciu osób mających należeć do grupy Czwarta Edycja, oskar-

żonych o propagowanie faszyzmu i szerzenie nienawiści na tle rasowym i narodowościo-
wym. Zdaniem prokuratury, dwie kobiety i czterech mężczyzn miało malować na ścianach 
budynków hasła antysemickie, swastyki i symbole formacji SS. Tego typu hasła pojawi-
ły się m.in. na domu Ludwika Zamenhofa i nagrobkach oraz murze miejskiego kirkutu. 
Oskarżeni przyznali się do malowania faszystowskich haseł, ale zaprzeczają, że należą do 
grupy Czwarta Edycja. Proces odroczono - część oskarżonych nie przybyła. W połowie 
roku 2007 policja zatrzymała w tym mieście kilkudziesięciu młodych ludzi zamierzających 
wywiesić wielki banner z napisem „Jude raus” i swastykami.

3. Białystok - 0�.0�.08 
Rozpoczął się proces Leszka Bubla i innych osób oskarżonych o propagowanie ha-

seł antysemickich. Leszek Bubel usiłował wcześniej blokować proces zmieniając obrońcę 
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i powołując się na kłopoty zdrowotne. Tym razem po prostu nie wrócił na salę sądową po 
krótkiej przerwie w rozprawie.

4. Białystok - 08.0�.08 
Na stadionie Jagiellonii Białystok pojawił się kilkunastometrowy transparent z napi-

sem „Roger - ty nigdy nie będziesz Polakiem”, pod adresem posiadającego obywatelstwo 
polskie piłkarza pochodzącego z Brazylii Rogera Guerreiro.

�. Łódź - 09.0�.08 
Hala klubowa ŁKS: zabawa, z okazji prezentacji drużyny. W trakcie imprezy kibice 

skandowali „Kto nie skacze ten z Żydzewa”, wywiesili transparent „Pierdoleni inwalidzi 
Żydzi,” wielu nosiło koszulki z napisem „Śmierć żydzewskiej kurwie”. Trener bawił się ra-
zem ze wszystkimi.

�. Gdańsk - 08.0� 08
Mur wokół Akademii Medycznej w Gdańsku został pokryty napisami o charakterze 

antysemickim i rasistowskim. Rzecznik AMG ma zająć się  tą sprawą.

�.  Katowice - 1�.0�.08
Wiceprzewodniczący „Solidarności” działającej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

sprzeciwia się prywatyzacji spółki, wyjaśniając, że nie chce by pieniądze poszły na odszko-
dowania dla Żydów

8. Łosice  - 1�.0�.08  
Dewastacja cmentarza żydowskiego w Łosicach tuż przed uroczystościami otwarcia 

odnowionego cmentarza 

9. Suwałki - 22.0�.08  
Suwalski kirkut od pół roku pokrywają swastyki. Cmentarz należy do FODZ, która 

zobowiązuje się usnąć swastyki, przez kilka miesięcy nic się jednak nie dzieje. W końcu 
usuwa je grupa uczniów pod kierunkiem dyrektora jedynej w Polsce niepublicznej rom-
skiej szkoły podstawowej. 

10. Białystok - 23.0�.08  
Mieszkańcom miasta przeszkadza ogrodzenie kirkutu, niszczą je aby skrócić sobie 

drogę do pracy.
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11. Białystok - 0�.0�.08 
Proces członków grupy „Czwarta Edycja” odpowiedzialnych za malowanie swastyk 

ma cmentarzu żydowskim

12. Łódź - 0�.0�.08 
35-letni Kordian A. odpowie za znieważanie flagi. W listopadzie ub. r. wywiesił pod-

świetloną polską flagę ze swastyką z okna swojego mieszkania.

13. Poznań - 0�.0�.08 
Poznański Sąd Okręgowy uchylił wyrok skazujący Włodzimierza P. - internetowego 

księgarza za rozpowszechnianie „Main Kampf ”. Odpowiadał za naruszenie praw autor-
skich.

14. Rzeszów - 0�.0�.08 
Sad Rejonowy w Rzeszowie skazał nauczyciela historii z rzeszowskiego zespołu szkół 

plastycznych na dwa miesiące pozbawienia wolności za propagowanie na lekcjach ustroju 
nazistowskiego. Wyrok nie jest prawomocny.

1�. Dąbrowa Niemodlińska - 0�.0�.08*
Na ekranie dźwiękochłonnym przy ruchliwej trasie krajowej od dwóch lat widnieją 

swastyki i treści rasistowskie. GW zawiadomił czytelnik. Dzień po ukazaniu się artykułu 
napisy zostały usunięte przez PKP, będącego właścicielem ekranu.

14. Olsztyn - 14.0�.08* 
30 kwietnia w olsztyńskim parku pijani kibice Olimpii Elbląg ciężko pobili czarno-

skórego lekarza. 

1�. Warka  - 2�.0�.08 
Nastolatkom z Warki postawiono zarzut znieważenia na tle narodowościowym. Jeden 

z nich otrzymał dodatkowo zarzut naruszenia nietykalności osobistej. 22 maja w święto 
Bożego Ciała trzech sprawców w wieku od 13 do 16 lat obrzuciło wyzwiskami i biło po 
twarzy młodego Żyda z USA.

1�. Stalowa Wola - 22.0�.08 
Na sesji Rady Miejskiej radna Maria Rehorowska sprzeciwia się nadaniu przed-

szkolu imienia Juliana Tuwima ze względu na żydowskie pochodzenie przyszłego 
patrona. „Patronami muszą być Polacy, Polacy i jeszcze raz Polacy!” - uzasadniała.
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1�. Białystok - 2�.0�.08 
Leszek Bubel stanął przed sądem oskarżony o nawoływanie do nienawiści na tle 

różnic narodowościowym oaz publiczne znieważanie z powodu przynależności naro-
dowej. Bubel przed sądem przedstawił się jako zażarty przeciwnik zbrodniczych i totali-
tarnych ideologii. Jego adwokatem został prof. Piotr Kruszyński - prawnik z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, który złożył wniosek o odroczenie rozprawy, ponieważ jego klient 
z powodu choroby nie może uczestniczyć w procesie dłużej niż 2 godz. Sąd odroczył 
sprawę do 1 sierpnia.

18. Białystok - 2�.0�.0�*
W sklepie PSS „”Społem”” można kupić miesięcznik „Kulisy spiskowych wydarzeń” 

i „Co z tą Polska” - wydawnictwa Leszka Bubla. Na pierwszej stronie artykuł pt. „Dziadek 
Tuska był Żydem”. Osiem stron na 12 zajmuje „Wielka encyklopedia Żydów”. Na okładce 
napis „Sprawdź czy jest wśród nich Twój ulubieniec lub sąsiad.” Następnego dnia po uka-
zaniu się artykułu pisma znikają z lady.

19. Raków - 2�.0�.08 
Kara dwóch lat zakazu wstępu na stadion Rakowa dla braci (18 i 20 lat). Podczas 

meczu wykrzykiwali „małpa”, ‘murzyn” pod adresem czarnoskórego piłkarza , a także 
pluli na niego. Pojawiły się też okrzyki” „Ku Klux Klan” i „RKS Raków, Polska dla Po-
laków”. Sąd 24- godzinny uznał, że naruszyli przepisy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych. Czeka ich również osobne postępowanie za publiczne nawoływanie do nienawiści 
na tle rasowym. 

20. Suwałki  - 2�.0�.08 
22-letni student z Suwałk skazany na grzywnę w wysokości 2 tys. zł  za propago-

wanie nazizmu podczas meczu piłkarskiego klubu Wigry Suwałki pod koniec sierpnia 
2006. W trakcie meczu grupa kibiców wyjęła flagę ze swastykami, a potem zaczęła 
śpiewać faszystowskie pieśni., m.in. o obozie w Auschwitz. Prowodyra rozpoznano 
na podstawie monitoringu stadionowego. Za zachowanie swoich fanów klub piłkarski 
został ukarany przez PZPN 500 złotową grzywną  oraz zakazem wstępu kibiców na 
jeden mecz.

22. Białystok - 30.0�.08 
Kolejna dewastacja na cmentarzu w Białymstoku. Władze zamierzają ograniczyć do-

stęp do cmentarza (rozważają m.in. zamknięcie go na noc).
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Czerwiec 2008

1. Łosice  - 01.0�.08*
Policja ustaliła sprawcę, który w nocy z 15 na 15 maja zbezcześcił miejscowy kirkut 

malując na nagrobkach hasła antysemickie. Okazał się nim 21-letni żołnierz służby nad-
terminowej, mieszkaniec Łosic. Podczas przesłuchania stwierdził, że będąc pod wpły-
wem alkoholu nabiera nienawiści do narodu żydowskiego. Podczas wypisywania haseł 
inspirował się słowami piosenek dwóch zespołów rockowych. Odpowie przed sądem 
garnizonowym za uszkodzenie mienia, publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływa-
nie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i obrazę uczuć religijnych.

2. Kościelisko - 03.0�.08 
Urzędnicy z Podhala zaprosili Obóz Narodowo - Radykalny do skorzystania z unijnej 

dotacji na „kultywowanie tradycji społeczności lokalnej”.
3. Dębica - 03.0�.08

Na stronie klubu sportowego Wisłoka Dębica zamieszczono zdjęcie kibiców trzyma-
jących flagę ze swastyką. Prokuratura zleciła postępowanie w tej sprawie dębickiej policji. 
Swastyka zniknęła, mimo to policja zbiera dowody. Nie jest to jedyna tego rodzaju sprawa 
w prokuraturze. Toczy się również postępowanie w sprawie rozpowszechniania treści fa-
szystowskich na stronie jednego z dębickich liceów.

4. Białystok - 0�.0�.08 
15 - latek zatrzymany za malowanie swastyk i rasistowskich haseł na murach budyn-

ków  w centrum Białegostoku.

�.  Wrocław - 11.0�.08 
Wrocławska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do 

popełnienia zbrodni. Sprawa dotyczy plakatów Narodowego Odrodzenia Polski na któ-
rych widnieje podobizna J.T. Grossa i napis „Wyrwać chwasta!”.

� . Białystok - 08.0�.08 
Krzyże celtyckie, swastyki i napis „white power” pojawiły się na budynkach przy 

ul. Tuwima w Białymstoku. Malowano je w nocy. Policja szuka sprawców. W niedzielę 
po meczu Polska - Niemcy przez białostockie ulice przeszła grupa kibiców skandują-
ca rasistowskie hasła.  Zainterweniował stróż nocny przy jednej z posesji. 
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�.  Częstochowa - 11.0�.08 
Zrzucono z podstawy tablicę upamiętniająca rozstrzelanie Żydów przy ul. Kawiej. 

Jeszcze przed przybyciem reporterów (do redakcji zadzwonił mieszkaniec) tablica wróciła 
na miejsce. 

8.  Myślenice -  21.0�.08
Kilkudziesięciu członków ONR przemaszerowało ulicami miasta w 72. rocznicę „na-

jazdu na Myślenice” Adama Doboszyńskiego. Wszyscy uczestnicy marszu wznosili ręce 
w faszystowskim pozdrowieniu. Czego konkretnie to była rocznica? „Adam Doboszyński 
był wielką postacią. W czerwcu 1936 roku stanął na czele marszu sił narodowych na My-
ślenice. Był to protest przeciwko polityce władz miejskich, które faworyzowały kupców 
żydowskich. Zniszczono mienie żydowskie, próbowano też podpalić synagogę. Za to Ada-
mowi Doboszyńskiemu sława!” - krzyczał przywódca ONR - u w Małopolsce, Wojciech 
Mazurkiewicz. Demonstracja odbyła się za zgodą władz miasta.

9. Białystok  - 24.0�.08
Rozpoczął się proces młodzieżowej grupy skinheadów „Czwarta Edycja”, którzy ra-

zem z kilkunastoma innymi osobami (w tym małoletnimi) w rocznicę powstania w bia-
łostockim getcie namalowali antyżydowskie hasła i symbole w miejscach związanych   
z historią białostockich Żydów dewastując przy tym również cmentarz żydowski przy 
ul. Wschodniej.

10. Stalowa Wola - 2�.0�.08*
Prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie propagowania treści faszystowskich 

na stronie internetowej nacjonalistycznej organizacji „Zadruga”. Na stronie znajdują się 
teksty pochwalające narodowy socjalizm i plakaty antychrześcijańskie, na których znajdu-
ją się krypto swastyki. Trwają starania zablokowania strony, jest to jednak trudne, ponie-
waż znajduje się ona na zagranicznym serwerze. Członkowie „Zadrugi” wraz z przedstawi-
cielami ONR brali udział w ubiegłorocznej manifestacji we Wrocławiu „promującej miłość 
względem własnej rasy”. Skandowano wówczas hasła: „Europa dla białych, HIV dla Afryki” 
oraz „ Polska cała tylko biała”.

Lipiec 2008 

1. Łęczna - 03.0�.08
Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie propagowania faszyzmu przez jedne-

go z użytkowników portalu Nasza-klasa. Mężczyzna zamieścił na swoim profilu zdjęcie, do 
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którego pozuje z dwoma kolegami wznosząc rękę w geście faszystowskiego pozdrowienia. 
Wszyscy trzej noszą szaliki klubu Górnik Łęczna. Zdaniem prokuratury tradycja tego ge-
stu „sięga zwyczajów panujących w starożytnym Rzymie” a jak czytamy w uzasadnieniu: 

„Można powiedzieć, że gest ten został niejako zawłaszczony”. Na decyzję śledczych wpłynął 
dodatkowo fakt, że mieszkańcy Łęcznej zapytani przez policję o sympatie ideologiczne 
podejrzanego, który jest synem burmistrza, zaprzeczyli jego związkom z organizacjami 
faszyzującymi. 

2. Świnoujście -  20.0�.08
Kilku nieznanych sprawców pobiło czarnoskórego obywatela Wybrzeża Kości Słonio-

wej - pracownika restauracji. Poszkodowany wychodził właśnie z pracy, kiedy zatarasowa-
no mu drogę. Sprawcy krzyczeli: „Ty Murzynie!” i zaczęli go bić, a kiedy upadł na ziemię, 
kopali go po całym ciele.

3.  Opole  - 24.0�.09*
Jeden z opolskich sklepów sportowych rozprowadza koszulki dla kibiców Odry 

Opole z napisem „Śląsk Opolski zawsze polski”.  Choć nie są tanie, sprzedają się bardzo 
dobrze. 

4 . Grudziądz  - 24.0�.08*
Po zakończonych zawodach żużlowych kibice usiłowali zaatakować czarnoskórego 

zawodnika RKM Rybnik. Antonio Lindbaeck - obywatel Szwecji - uciekł przed goniącymi 
go fanami GTŻ Grudziądz do swojego samochodu. Auto zostało skopane. Ochrona nie 
reagowała. Świadkowie twierdzą, że atakujący wykrzykiwali rasistowskie hasła. O wyja-
śnienie tej sprawy poprosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sierpień 2008

1. Żywiec -  0�.08.08
Na terenie Żywca pojawiło sie wiele rasistowskich i nazistowskich napisów, zawiera-

jących swastyki, rysunki Gwiazdy Dawida na szubienicy czy napisy w rodzaju „Ku Klux 
Klan”. Część z nich zawierała hasła skierowane przeciw Romom, takie jak „Polska dla 
Polaków - Cyganom śmierć”. W reakcji na to zwiększono liczbę patroli policyjnych na 
ulicach, Urząd Miejski wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawców, a miejscowi księża 
zwrócili się z ambon do wiernych o zwrócenie większej uwagi na zachowania młodzie-
ży. 
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2. Kalwaria Zebrzydowska - 08.08. 
Na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona pojawił się napis na tablicy z nazwą 

stacji, który przerobiono na „Kalwaria Żydowska”, a napis na pobliskim budynku firmy 
budowlanej na „Kalwaria Bezżydowska”. Po interwencji mediów, sprawą zajęła się policja, 
wykonano dokumentację zdarzenia, a właściciele obiektów zobowiązali się do likwidacji 
antysemickich napisów.

3. Kraków  - 21.08.08 
W Krakowie, w okolicach Rynku Głównego pojawiła się duża liczba wlepek Narodo-

wego Odrodzenia Polski, propagujących nacjonalizm. Część z nich szokowała agresyw-
nością, np. hasłu „Obronimy katolicyzm” towarzyszył rysunek człowieka spoglądającego  
w lufę pistoletu. Policja i prokuratura zainteresowały się wlepkami tylko względu na pro-
blem zaśmiecania miasta. 

4. Kraj - 20.08. 
W serwisie internetowym YouTube pojawił się został film, na którym kilkoro młodych 

ludzi zabawia się w golenie głowy Żyda w obozie koncentracyjnym. Trwające minutę na-
granie nosi tytuł „Golenie pały” i przedstawia on scenę golenia głowy młodego chłopaka 
trzymającego w ręku kartkę z numerem imitującym obozowy.  Do serwisu  wrzuciła go 
osoba o nicku AnnaElektra, a w jego trakcie padają sformułowania takie jak „Żyd to Żyd, 
jeden pies” i „Zaraz cię spalimy, Marek”. Po zawiadomieniu przez internautę, sprawę bada 
Komenda Główna Policji.

�. Łódź  - 22.08.08
 Sąd Okręgowy w Łodzi skazał 35-letniego Kordiana A. za znieważenie polskiej flagi, 

propagowanie ustroju faszystowskiego oraz posiadanie narkotyków na karę ośmiu miesię-
cy ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej pracy w wymiarze 30 godzin miesięcznie. 
W listopadzie 2007 roku mężczyzna wywiesił w oknie swojego mieszkania polską flagę  
z namalowaną swastyką, którą dodatkowo podświetlił. Zawiadomiona przez przechod-
nia policja przeprowadziła w lokalu przeszukanie, nie znalazła jednak żadnych innych 
materiałów faszystowskich, a jedynie niewielkie ilości narkotyków. Mężczyzna przyznał 
się do wywieszenia flagi, ale utrzymywał, że była to jedynie jego reakcja na wynik wybo-
rów i przejęcie władzy przez Platformę Obywatelską.
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Wrzesień 2008

1. Lublin  - 29.09.08
Zapadł wyrok w spawie grożenia przez telefon śmiercią dziennikarzowi Radia Kosza-

lin po tym jak jego dane zostały opublikowane na stronie Blood and Honour i Redwatch. 
Opisano go tam  jako osobę zagrażającą białej rasie. Właściciela telefonu, z którego padały 
groźby uniewinniono. Sąd przychylił się wyjaśnień oskarżonego (absolwenta historii na 
UMCS), w których twierdził, że telefon pożyczał różnym osobom, sam natomiast niczego 
nie wysyłał. 

2. Warszawa - 20.09.08
Osiemdziesięciu narodowców wzięło udział w Marszu Imperialnym. Członkowie 

ONR w mundurach nieśli flagi i pochodnie wykrzykując hasła: „Wielka Polska katolic-
ka!”, „Niech żyje Polska od morza do morza!” i „Polski Lwów, polskie Wilno odzyskane 
być powinno!”. Pochód przemaszerował przez centrum miasta, a na zakończenie od-
czytano apel „O Wielką Polskę” pod pomnikiem Armii Krajowej w pobliżu budynku 
Sejmu.  

3. Kraków  - 1�.09.08
Strażnicy miejscy zatrzymali dwóch młodych mężczyzn malujących symbole faszystow-

skie na ścianach tunelu kolejowego stacji Kraków - Łobzów. Jak się okazało ci sami sprawcy 
nieco wcześniej podobnymi malunkami „ozdabiali” elewacje budynków wzdłuż ul Wro-
cławskiej. Staną przed sądem za propagowanie faszyzmu.

4.  Gmina Radłów  - 1�.09.08.
Kilka dni po uroczystości odsłonięcia pierwszej dwujęzycznej polsko - niemieckiej 

tablicy na Opolszczyźnie nieznaniu sprawcy zamalowali dwie tablice w miejscowości Ra-
dłów oraz jedną w Kolonii Biskupiej. W gminie obecnie takich tablic jest kilkanaście,  
a docelowo pojawić się ma siedemdziesiąt. Na razie nie zgłoszono tego zdarzenia policji.

�. Wrocław - 02.09.08.*
Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie produkcji replik hitlerowskich odzna-

czeń wojskowych. Śledztwo dotarło do firmy wyrabiającej biżuterię, która realizowała za-
mówienia z Niemiec. Wśród wyrobów znajdowały się m.in. esesmańskie sygnety z trupią 
czaszką.
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�. Lublin -  11.09.08
Internauta zawiadomił media o blogu, na którym dziewczynka (jak się później oka-

zało dziewiecioletnia) zamieściła swoje zdjęcie z obozu na Majdanku. Do fotografii pozo-
wała siedząc w piecu krematoryjnym. Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego, który ustali pod 
czyją opieką znajdowało się dziecko podczas zwiedzania muzeum.

Październik 2008

1. Racibórz  - 08.10.08
Radny powiatu raciborskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Jan Kusy, na po-

siedzeniu komisji problemowej zaprotestował przeciwko pomysłowi nadania Młodzieżo-
wemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Rudach imienia Janusza Korczaka. Jego zdaniem, 
działalność wybranego na patrona szkoły pedagoga - nie miała charakteru ogólnospołecz-
nego, ograniczając się tylko do Żydów. Inni radni powiatu nie podzielili tej opinii i Ośro-
dek otrzymał imię Janusza Korczaka. 

2. Bielsko - Biała  - 1�.10. 08
Właściciel lokalu Rudeboy Club odwołał planowany koncert propagujących treści na-

zistowskie grup blackmetalowych Iperyt i Saltus. Stało się tak po interwencji stowarzysze-
nia Nigdy Więcej, które powiadomiło właściciela klubu o tym, jaki charakter mają słowa  
piosenek wykonywanych przez oba zespoły. W wydanym oświadczeniu, właściciel klubu 
zapewnił, że ani on, ani rumuńska grupa, której koncertowi miały towarzyszyć występy 
grup Iperyt i Saltus, nie mają nic wspólnego z promocją ideologii nazistowskiej.

3. Kraj -  1�.10.08
Operator sieci komórkowej Polska Telefonia Cyfrowa Era przeprosił za kolportaż  

za pośrednictwem esemesów rasistowskiego „dowcipu” znieważającego osoby o ciemnym 
kolorze skóry. Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników firmy, treści rozrywkowych dostar-
cza kontrahent, a Era jedynie dba, aby nie budziły zbytnich kontrowersji. Tym razem we-
ryfikacja podobno zawiodła z powodu „błędu technicznego”.

4 . Grójec - 20.10.08
Sąd Rejonowy w Grójcu udzielił upomnień czterem nastolatkom, którzy znieważyli 

i naruszyli nietykalność cielesną wyznawcy ortodoksyjnego judaizmu zwiedzającego 
kirkut w Warce.  W maju 2009 roku 19 -letni obywatel USA Asa Yitzak B. odwiedził to 
miasto, żeby odwiedzić starą nekropolię żydowską słynną ze znajdującego się na niej 
ohelu cadyka Izraela Icchaka Kalisza. Czwórka chłopców w wieku 15-16 lat najpierw 
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zgodziła się pokazać mu drogę na cmentarz, a potem obrzuciła wyzwiskami dotyczą-
cymi jego narodowości i wyznania. W pewnym momencie jeden z nastolatków uderzył 
mężczyznę w kark, zmuszając go do ucieczki. Z uwagi na wiek oskarżonych, sprawę 
rozpatrywał wydział rodzinny i nieletnich grójeckiego sądu.

� . Tarnowskie Góry  - 22.10.08
Romska rodzina R. z Tarnowskich Gór złożyła skargę w komendzie wojewódzkiej po-

licji w Katowicach na policjantów lokalnego komisariatu, którzy mieli wykazać się opiesza-
łością w sprawie porwania młodego Roma i namawiać go do przyjęcia pieniędzy w zamian 
za wycofanie oskarżenia. Zgodnie z tymi twierdzeniami, kiedy w wyniku awantury pod 
dyskoteką chłopiec został wrzucony do bagażnika i wywieziony w nieznane miejsce, za-
wiadomiony patrol policji nie chciał zająć się tą sprawą i odjechał z miejsca zdarzenia po-
zostawiając zrozpaczonych krewnych samym sobie.  Pomóc miała dopiero wizyta rodziny 
R. na komendzie w Tarnowskich Górach i groźba złożenia skargi u przełożonych. Miejsco-
wa policja przedstawia inną wersję wydarzeń; według niej to chłopak sprowokował awan-
turę, jego krewni byli pijani, a chłopak odjechał samochodem z własnej woli. Romowie 
twierdzą, że sprawca - który nie został zatrzymany z powodu braku zgłoszenia - twierdził, 
że „za Cyganów się nie siedzi”.

�. Tykocin - 28.20.08
Policja umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia cmentarza żydowskiego w Tykoci-

nie przez miejscowego rolnika. Między macewami kirkutu wypasał on swoje cielaki, które 
pozostawiały tam odchody. Właściciel zwierząt tłumaczył, że cielaki uciekły z terenu jego 
gospodarstwa i przedostały się na cmentarz bez jego wiedzy. Policja udzieliła mu poucze-
nia i zamknęła sprawę.

�.  Gardzienice -  23.10.08
Policja zatrzymała mężczyznę, który malował napisy i rysunki o treściach antysemic-

kich na murze otaczającym Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Okazał się nim 25 
- latek z Gardzienic, który najpierw namalował powieszoną na szubienicy Gwiazdę Dawida 
i wrogie wobec Żydów hasła, a potem dokonał zniszczenia donic, ławek i żyrandoli w 
Ośrodku. Po zatrzymaniu sprawca oświadczył, że jego zachowanie było protestem prze-
ciwko obecności w jego miejscowości osób pochodzenia żydowskiego, ale jednocześnie 
wyraził ubolewanie, przeprosił osoby tej narodowości i złożył wniosek o dobrowolne pod-
danie się karze.
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Listopad 2008

1. Lublin - 03.11.2008*
Na ulicach miasta pojawiły się przedstawiające rodziców z dzieckiem plakaty 

opatrzone hasłem „Narodowy socjalizm to godna i pewna przyszłość dla ciebie i two-
jej białej rodziny”. Ich celem było zareklamowanie  propagującej treści faszystowskie 
i rasistowskie strony internetowej. W trakcie dochodzenia ustalono, że domena, na 
której została ona założona, była własnością niemieckiej firmy. Osoba, która prowa-
dzi domenę, twierdziła, że czyni to jako hobby, a treść stron internetowych kontro-
lowała nieregularnie, usuwając jednak nie tylko witryny nawołujące do nienawiści 
rasowej, ale też adres IP twórców stron.  Wielbicieli nazizmu nie wykryto, ale witryna 
już nie istnieje.

1. Olkusz - 0�.11.2008*
Cmentarze żydowskie przy ulicach  Kolorowej i Kantego nie były przez długi czas 

sprzątane, skutkiem czego tonęły w śmieciach oraz wysokiej trawie. Po interwencji 
„Gazety Wyborczej” magistrat przeprosił i zapowiedział konsekwencje wobec osób, któ-
re były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na obu kirkutach. Włodarze miasta 
obiecali, że nekropolie zostaną oczyszczone, a sytuacja taka się nie powtórzy. Po nagło-
śnieniu sprawy, śmieci usunęli członkowie lokalnego stowarzyszenia kulturalnego.

2. Białystok  - 0�.11.2008
Radny sejmiku województwa podlaskiego,  Jan Chojnowski wyraził swoje zaskoczenie 

faktem, że na białostockim Muzeum Podlaskim pojawiła się tabliczka Szlaku Dziedzictwa 
Żydowskiego.  Ma ona na celu przypomnienie, że znajdowało się tu niegdyś jedno z cen-
trów handlu żydowskiej dzielnicy miasta.  Jednak zdaniem radnego, oznaczenie budynku 
Ratusza - w którym znajduje się placówka muzealna, symboliką żydowską- może stwarzać 
wrażenie, że był on przed wojną własnością żydowską i wywołać roszczenia ze strony śro-
dowisk żydowskich.

3 Płock - 0�.11.2008
Z miasta znikają kuczki - małe drewniane budki zawieszane przed wojną przez poboż-

nych Żydów - mające dziś wartość zabytkową. Po zdemontowaniu kuczki na ul. Grodzkiej 
15 w sierpniu 2008 roku przez prywatnego właściciela budynku, podobny los grozi budce 
w budynku na rogu ul Tumskiej i Grodzkiej.  Urzędnicy wszczęli starania o wpisanie ku-
czek do rejestru zabytków, nie wiadomo jednak, czy wygrają z czasem.
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4 .Bochnia - Nowy Sącz - Maszkowice  - 0�.11.2008
Po decyzji o zakazie tworzenia oddzielnych klas romskich, rodzice uczniów narodo-

wości romskiej zabierają swoje dzieci ze szkół, nie chcąc aby uczyły się razem z Polakami. 
Decyzję o likwidacji takich klas podjęło Ministerstwo Edukacji, żeby  nie tworzyć sytuacji 
mogących uchodzić za stosowanie segregacji rasowej. Decyzję poparł przewodniczący 
Stowarzyszenia Romów w Polsce, Roman Kwiatkowski, jednak ludność romska w wielu 
miejscach Polski nie chce klas wspólnych i nie pozwala dzieciom uczęszczać do szkół. Ku-
ratorzy i nauczyciele mają trudności ze znalezieniem sposobu wymuszającego skuteczne 
egzekwowanie obowiązku szkolnego wobec dzieci romskich. Jedną z recept na zmianę sta-
nu rzeczy ma być zatrudnianie nowych nauczycieli i asystentów romskich, pomagających 
w nauce.

�. Słupsk -  08.11.08
Miejski radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Rosiński, zaprotestował 

przeciwko próbie nadania ulicy prowadzącej do cmentarza komunalnego imienia 
rabina Maksa Josepha, który w okresie międzywojennym uznawany był za wielki 
autorytet moralny i naukowy w tym mieście.  Nekropolia ta zajmuje część dawnego 
kirkutu, na jej terenie pochowani są więc zarówno chrześcijanie jak i osoby wyzna-
nia mojżeszowego. Mimo to, Tomasz Rosiński uważał ze wybranie rabina patronem  
ulicy godziłoby w uczucia rodzin pochowanych tam chrześcijańskich zmarłych,  
a projekt uchwały w tej sprawie byłby stosowny, gdyby skierowano go do władz Izra-
ela, a nie miasta Słupska.

�. Warszawa - Poznań  - 13.11.08
Czasopismo przeznaczone dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” rozpowszechniało 

jako dodatek do jednego ze swoich numerów obrazek przedstawiającego czarnoskórego 
chłopczyka zmartwionego faktem, że modlitwa nie powoduje rozjaśnienia jego skóry  
i opatrzonego podpisem „Lampa bez oliwy jest ciemna. Człowiek bez modlitwy też”. 
Takich obrazków wyprodukowano prawdopodobnie około 40 tys. z przeznaczeniem do 
rozpowszechniania na lekcjach religii, kolportowano je też w poznańskich kościołach. 
Na zarzuty, że sugerując związek między kolorem skóry a ciemnotą duchową czy inte-
lektualną periodyk katolicki przekazuje treści rasistowskie, które  w dodatku kieruje do 
najmłodszych, redakcja odpowiedziała tłumacząc, że była to zwykła pomyłka.  Wśród 
opublikowanych przez prasę komentarzy, znalazły się także opinie Stowarzyszenia 
Otwarta Rzeczpospolita.
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�. Warszawa 
Poseł na Sejm RP, Artur Górski z Prawa i Sprawiedliwości po ogłoszeniu wyników 

wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wygłosił z trybuny sejmowej oświad-
czenie, w którym wybór czarnoskórego kandydata określił jako „nadchodzącą katastrofę”  
i „koniec cywilizacji białego człowieka”. Wypowiedź parlamentarzysty wzbudziła zdumie-
nie i oburzenie w Polsce i poza jej granicami. Sam sprawca zamieszania zaprzeczał, jakoby 
jego oświadczenie miało podtekst rasistowski, twierdząc, że kilka najwyżej „nie zawsze 
szczęśliwych” określeń zostało rozdmuchanych przez media.  Wśród osób potępiających 
zachowanie Artura Gorskiego znalazł się prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Ka-
czyński, który dostrzegł w wypowiedzi posła  „rasistowskie poglądy”.

8. Warszawa  - 13.11.08
Z okazji Święta Niepodległości około trzystu zwolenników Narodowego Odrodzenia 

Polski i Obozu Narodowo - Radykalnego przemaszerowało ulicami Warszawy. Wznoszo-
no okrzyki w rodzaju „Polska dla Polaków”. Manifestacja odbyła się za zgodą władz War-
szawy, musiała jednak zmienić trasę z uwagi na zorganizowaną przez organizacje anar-
chistyczne i antyfaszystowskie blokadę w centrum stolicy. Policja otoczyła przeciwników 
faszyzmu, zapobiegając starciom i uniemożliwiając atak narodowców na demonstrujących. 
Zapowiedziano ukaranie uczestników blokady.

9. Wrocław 
Nieletni uczeń wrocławskiego liceum handlujący w Internecie faszystowskimi ga-

dżetami, takimi jak wlepki i koszulki został zmuszony do zaprzestania tego procederu  
i zamknięcia swojej witryny. Prokuratura zapowiedziała śledztwo w tej sprawie, które 
ma wyjaśnić, czy dokonano przestępstwa propagowania faszyzmu (art. 256 k.k).

10. Opole  - 21.11.08, 22.11.08
Zastępca prezydenta Opola, Arkadiusz Karbowiak zakazał pracownikom Miejskie-

go Ośrodka Kultury udostępnienia sali na spotkanie z przedstawicielami mniejszości na-
rodowych, religijnych, seksualnych oraz subkultur młodzieżowych i radykalnych ruchów 
politycznych, twierdząc, że oznaczałoby to „propagowanie zachowań dewiacyjnych”. Tym 
samym usiłował uniemożliwić realizację projektu znanego jako Żywa Biblioteka,  w ramach 
którego mieszkańcy mogliby „wypożyczać” na czas rozmowy reprezentantów  grup  wzbu-
dzających uprzedzenia  i  w ten sposób przekonać się o słuszności własnych sądów.  Program 
spotkania zakładał, że „żywymi książkami” będą Rom, luteranka, lesbijka, punk, anarchista, 
a na pomysł jego organizacji wpadła nauczycielka z Kędzierzyna - Koźla, Marzanna Pogo-
rzelska.  Po nagłośnieniu sprawy, sali na „Żywą Bibliotekę” użyczył Uniwersytet Opolski.
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11. Brzesko  - 20.11.08
Na odsłoniętych z okazji Dnia Niepodległości tablicach poświęconych ofiarom obo-

zów koncentracyjnych zabrakło nazwisk obywateli narodowości żydowskiej - w czasie uro-
czystości nie wspomniano też ani słowem o majacym tu miejsce  11 listopada 1918 roku 
pogromie. Według burmistrza Jerzego Tertila pominięcie nazwisk żydowskich ofiar wyni-
kało z ogromnej liczby zamordowanych w niemieckich obozach Żydów brzeskich. Przed 
wojną Brzesko zamieszkiwała kilkutysięczna społeczność żydowska, Holocaust przeżyło 
zaledwie około dwustu osób.

12 .Biłgoraj
Syndyk majątku upadłej betoniarni za 1,5 mln złotych sprzedał prywatnej firmie 

Trans - Bos część dawnego kirkutu. Właściciel firmy, twierdzi, że nie znał historii tego 
miejsca - sam mieszka poza Biłgorajem.  Wcześniej, gmina żydowska otrzymała inną 
część tego samego cmentarza, której przeszłość była lepiej udokumentowana. Nowy 
właściciel chciałby załatwić sprawę polubownie - jednak nie pozwala na to religijne 
prawo żydowskie, które cmentarz uznaje za własność osób tam pochowanych. Bur-
mistrz wstępnie wyraził chęć odzyskania terenu i pokrycia strat przedsiębiorcy.

13. Września  - 2�.11.2008
Tygodnik „Wiadomości Wrzesińskie” ogłosił  wśród mieszkańców sondaż, w któ-

rym na zadane  pytanie: „Który burmistrz lepszy - gej, Żyd czy Murzyn?”,  najwięk-
sze uznanie miała zdobyć odpowiedź  wskazująca na osobę, która łączyłaby w sobie 
te wszystkie cechy. W tym samym numerze czasopisma pojawił się również rysunek,  
w którym na pytanie „czy masz coś przeciw Murzynom?” padają odpowiedzi „ja pisto-
let.”, „ ja uważam, że Murzyni są w porządku. Każdy powinien mieć swojego”. Zdaniem 
redaktora Waldemara Śliwczyńskiego, żarty tego rodzaju miały na celu zachęcenie 
czytelników do rozmów o tolerancji , a sama tematyka związana była z Międzynaro-
dowym Dniem Tolerancji.

14. Wasilków - 30.11.08
Teren dawnego cmentarza,  u zbiegu ulic Kościelnej i Polnej  został zamieniony  

w   wysypisko śmieci i gruzu oraz w nieformalny magazyn do składowania piachu 
i murarskich kozłów przez budujących obok pawilon robotników.  Znajdujący się 
na terenie obelisk używany był jako stolik do libacji alkoholowych.  Nie jest  jasne, 
wyznawcy jakiej religii  zostali pochowani w tym miejscu - może to być pozostałość 
cmentarza prawosławnego albo kirkut.  Burmistrz miasteczka obiecał uporządko-
wanie terenu.
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1�. Kraków -  28.11.2008 r 
W czasie meczu piłkarskiego dwóch krakowskich drużyn - Wisły i Cracovii - ki-

bice obu stron wielokrotnie wznosili rasistowskie okrzyki pod adresem swoich rywali.  
Prym wiedli  fani „Białej Gwiazdy”  z Wisły, którzy pożegnali znoszonego z boiska 
wskutek kontuzji zawodnika Cracovii okrzykiem „do pieca!”, a po meczu  na okrzyk 
swoich piłkarzy „Zawsze nad wami” odpowiadali chóralnym śpiewem „p… Żydami”, 
co wywołało oklaski sportowców. Z kolei zwolennicy „Pasów” Krakowa na widok  gra-
jących w barwach Wisły  Brazylijczyków Marcela i Clebera, wydawali okrzyki imitują-
ce głosy małp.  Działacze obu klubów wyrażali zdziwienie zachowaniem kibiców  
i - w przypadku Wisły - piłkarzy.  Sprawą zajęła się prokuratura. 

1�.  Kraj - 30.11.08  
W internecie pojawiły się liczne komentarze o treści antyromskiej, po tym jak andry-

chowski sklepikarz skierował do władz miasta „Petycję w sprawie zachowania niektórych 
Romów”, w której domagał się reakcji na - jego zdaniem - sprzeczne z normami społecz-
nymi zachowania niektórych przedstawicieli tej grupy etnicznej. Petycja, będąca skutkiem 
drobnego zatargu ulicznego przedsiębiorcy z kobietami romskimi, po opublikowaniu  
w sieci spowodowała prawdziwą lawinę komentarzy, wśród nich ok. 200 było wyraźnie 
wrogich wobec Romów m.in. żądających stworzenia getta i wzywania do czystek etnicz-
nych. Władze lokalne zorganizowały spotkanie z udziałem mniejszości romskiej, policji 
i straży miejskiej, zwiększono też liczbę patrolujących miasto patroli policyjnych.

Grudzień 2008

1. Bełchatów - 01.12.08
W czasie meczu piłkarskiego PGE GKS z Górnikiem Zabrze, grupa uczniów z beł-

chatowskich podstawówek i liceów przebywająca na stadionie w towarzystwie nauczy-
cieli śpiewała „Kto nie skacze, ten z Żydzewa…”. Dzieci przychodzą na mecze w ramach 
realizowanego przez PGE GKS projektu „Szkoła z Gieksą”, którego celem jest wychowa-
nie młodych fanów futbolu. Ani nauczyciele, ani spiker klubu nie reagowali. Wcześniej, 
w czasie spotkania bełchatowskiego klubu z Ruchem Chorzów, uczniowie powtarzali 
te słowa po dorosłych szalikowcach klubu - natomiast tym razem piosenkę wykonali  
z własnej inicjatywy.

2 . Opole  - 03.12.08
Senegalski piłkarz Odry, Pape Samba Ba został zaatakowany  pod budynkiem klubu. 

Ciemnoskóry sportowiec rozpoznał na ulicy jedną z osób, które wcześniej zaczepiały go 
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w sklepie i zapytał o przyczyny takiego zachowania. Po wymianie zdań, w czasie której  
młody człowiek kazał mu wynosić się do Afryki, Pepe Samba Ba został uderzony pięścią 
w twarz. Po krótkiej bójce, napastnik uciekł. Policja zatrzymała trzy osoby. Wcześniej, Se-
negalczyk był już napadnięty na ulicy, a kibice jego własnego klubu opluli go po jednym 
z meczów. Jak twierdzi Pape Sambe Ba, od początku pobytu w Polsce niemal codziennie 
spotykają go rasistowskie zaczepki w rodzaju okrzyków „Polska dla Polaków” czy „wyno-
cha do Afryki”.

3. Wrocław - 03.12.08
Policjanci z wrocławskiego komisariatu przy ul. Fabrycznej zatrzymali w autobusie 

28- letniego mężczyznę, który od września wielokrotnie zachowywał się agresywnie wobec 
dwóch nieletnich ciemnoskórych chłopców, naruszając ich nietykalność cielesną, grożąc 
i znieważając. Na miejsce zaczepek wybierał autobusy i przystanki komunikacji miejskiej. 
Zatrzymany miał przy sobie ulotki i nalepki o treści rasistowskiej, podobne przedmioty 
znaleziono w jego mieszkaniu. 

4 . Wrocław  - 03.12.08*
Rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o pobicie z pobudek rasistow-

skich. Ofiarą był ciemnoskóry muzyk, Cirill V., oskarżonymi są 28-letni Jacek C i 30-letni 
Arkadiusz M.  Według prokuratury dwaj koledzy mieli krzyczeć do Cirilla V. „Co tu robisz 
czarnuchu?”, „Ty małpo!”, a  następnie wywołać bójkę, w wyniku której muzyk doznał 
urazu kręgosłupa szyjnego i barku oraz potłuczeń.  Tę wersję potwierdził świadek, który 
zawiadomił policję. Oskarżeni - absolwent prawa i informatyk - nie przyznali się do winy, 
twierdząc, że bójka była wynikiem pogróżek i ataku ze strony Cirilla V. Jeden z nich stwier-
dził nawet, że miał dziewczynę z Zimbabwe i brzydzi się rasizmem.

�. Białystok - 04.12.08
Liczba aktów agresji o podłożu rasistowskim wzrosła do tego stopnia, że rektorzy 

szkół wyższych  poczuli się w obowiązku wystosować wspólne oświadczenie z potępie-
niem nietolerancji i prośbą do władz o podjęcie działań zapobiegawczych. Inicjatorem 
listu był prof. Jacek Nikliński, rektor Akademii Medycznej, któremu na ciągłe akty 
rasowej nienawiści skarżyli się ciemnoskórzy studenci. Problem znały dobrze także 
władze innych białostockich szkół wyższych, dlatego pod oświadczeniem podpisy zło-
żyło jedenastu rektorów. Władze Białegostoku zapowiedziały stworzenie specjalnego 
telefonu dla obcokrajowców, a także organizację spotkań z przedstawicielami innych 
narodowości i kultur, tak by mieszkańcy miasta mogli łatwiej pokonać swoje uprze-
dzenia.
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�. Strzelce Opolskie - 03.12.08
Trzech członków Obozu Narodowo - Radykalnego zostało ukaranych za wykonywa-

nie gestu hitlerowskiego pozdrowienia wyrokami 4 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu 
na trzy lata, grzywną oraz zakazem podobnego zachowania w sytuacjach publicznych.  
Oskarżeni zachowali się w ten sposób w roku 2006 i 2007 podczas obchodów rocznicy III 
Powstania Śląskiego, budząc oburzenie wielu uczestników uroczystości, którzy dostrzegli 
w tym oczywiste nawiązanie do tradycji ruchu nazistowskiego. W czasie rozprawy powo-
łano biegłego, który uznał, że ten typ pozdrowienia skompromitował się po roku 
1939 i jest powszechnie kojarzony z państwem Adolfa Hitlera. Ta ocena sędziego była 
całkowicie odmienna od poprzednio wydanej w tej sprawie - w tym samym sądzie w lutym 
2008 r. uniewinniono trzech ONR-owców uznając słuszność ich tłumaczeń, że wykony-
wali jedynie „rzymski salut”. Sami oskarżeni nie przyznali się do winy, twierdząc, że w ten 
sposób oddali cześć poległym powstańcom. Jedyny oskarżony obecny na sali sądowej 
w czasie odczytania wyroku zapowiedział, że nie zastosuje się do zakazu publicznego po-
zdrawiania podnoszeniem prawej ręki, gdyż wiąże go z nim tradycja jego organizacji 
z okresu międzywojennego.

�. Białystok - 03.12.08
Kasjerka hipermarketu Carrefour odmówiła rosyjskiej klientce wydania bonów przy-

sługujących za zakupy określonej wartości, twierdząc, że promocja tego rodzaju jest do-
stępna tylko dla Polaków. Pracownica sklepu powołała się przy tym na regulamin pro-
mocji. Według biura prasowego sieci Carrefour, nie była to właściwa interpretacja jego 
zapisów - w rzeczywistości wymogiem miało być zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej. Carrefour wyraził ubolewanie wynikłą sytuacja i - za pośrednictwem mediów 

- zaprosił klientkę do odebrania bonów i symbolicznego upominku. Na dyskryminacji han-
dlowej Rosjanka straciła minimum 30 złotych.

8. Gorzów Wielkopolski  - 0�.12.08*
Przedstawiciel firmy Philips rodem z Singapuru został dotkliwie pobity na ulicy przez 

dwie osoby, kierowane rasistowskimi uprzedzeniami. Mężczyzna przyjechał do miasta 
jako przedstawiciel kontrahenta  fabryki monitorów TPV Displays. Kiedy wyszedł na mia-
sto, aby zwiedzić  jedną z gorzowskich galerii, dwóch młodych ludzi zaatakowało go przy 
przejściu dla pieszych między Askaną i hotelem Qubus. W trakcie zdarzenia napastnicy 
zadawali mu ciosy i obrzucili rasistowskimi wyzwiskami. W jego kierunku poleciała bu-
telka, następnie uderzono go w głowę, a potem leżącego kopano.  Policjanci z sekcji kry-
minalnej szybko zidentyfikowali sprawców napadu - pomogły im w tym zeznania świad-
ków oraz zapis monitoringu z autobusu komunikacji miejskiej. Okazało się że byli to dwaj 
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„szalikowcy”, kibice miejscowego GKS-u: 17-letni uczeń szkoły zawodowej Łukasz Z.  
i 22 - letni zatrudniony dorywczo Krzysztof P., karany już za pobicia, włamania i kradzieże.  
W dowód uznania za skuteczność i szybkość podjętych działań prezydent miasta wręczył 
trójce policjantów nagrody pieniężne. Radni miasta zapowiedzieli współdziałanie z klu-
bem kibica GKS w eliminowaniu tego rodzaju osobników z grona sympatyków lokalnego 
klubu piłkarskiego.

9. Lublin - Śląsk 0�.12.2008* 
W czasie rewizji dokonanych przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego  ujawnio-

no duże ilości płyt z muzyką propagującą treści faszystowskie. Propaganda idei rasistow-
skich zawarta była zarówno w tekstach piosenek, jak i w symbolice napisów i rysunków 
umieszczonych na okładkach płyt. Rewizji dokonano na zlecenie lubelskiej prokuratury, 
która prowadzi śledztwo w związku z wykryciem płyt o podobnej zawartości w nieodebra-
nej z poczty przesyłce.

Styczeń 2009 

1. Kraj
Na portalu Nasza Klasa ogłaszają się polscy i niemieccy neonaziści. Można tam prze-

czytać wypowiedzi członków organizacji Krew i Honor czy Powiernictwa Pruskiego, za-
chęcające do stworzenia nowej Rzeszy, wzywające do walki o Śląsk, Pomorze i Mazury. 
Portal nie nadąża z monitorowaniem i usuwaniem takich kont.  

2. Lublin
Zapadła skandaliczna decyzja władz Lublina dotycząca wydzierżawienia pod budo-

wę centrum handlowo - rozrywkowego terenu, na którym mieściła się wielka nekropolia 
żydowska. Decyzja została oprotestowana przez Mariana Waisbrota, prezesa organizacji 
Żydów lubelskich w USA.

3. Wrocław
Na budynku Centrum Informacji Żydowskiej we Wrocławiu przy ul. Włodkowica po-

jawiło się grafitti o antysemickiej wymowie.

4. Wrocław
Przed wrocławskim sądem toczy się sprawa o napaść na tle rasistowskim na studenta 

pochodzącego z Kamerunu.
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�. Olesno
Trwa postępowanie sądowe przeciwko dwóm mieszkańcom Olesna oskarżonym o na-

paść na kibiców drużyny niemieckiej podczas publicznej transmisji meczu Polska - Niem-
cy w miejscowym amfiteatrze w czerwcu 2008. Wydarzenie zgromadziło ok. trzytysięcz-
ną   publiczność, wśród  której znalazło się pięciu przedstawicieli mniejszości niemieckiej  
w Polsce. Oni to właśnie stali się obiektem agresji.

�. Łódź
Umorzono postępowanie przeciwko piłkarzowi ŁKS-u, Arkadiuszowi Mysonie, 

który w trakcie meczu z klubem Widzew założył koszulkę z napisem „Śmierć żydzew-
skiej k….”

�. Wrocław
29-letni wrocławianin, Łukasz K. trafi przed sąd za wyzywanie i opluwanie w auto-

busie dwóch czarnoskórych chłopców.  Działo się to jesienią zeszłego roku. Mężczyzna 
oprócz wielokrotnego wyzywania dzieci od „czarnuchów” i „brudasów”, wyrzucał ich 
z autobusu, groził, że zabije, a w końcu uderzył jednego z chłopców w twarz. Dopiero 
wówczas sprawą zajęła się policja. Oskarżony, zapytany przyczynę swego zachowania, od-
powiedział, że ma takie poglądy. 

8. Lublin
Prokuratura przedstawiła Grzegorzowi W., lubelskiemu radnemu i przewodniczące-

mu miejscowego oddziału LPR, zarzut znieważania Żydów z powodu ich przynależności 
narodowej i etnicznej oraz publicznego nawoływania do nienawiści za pośrednictwem tre-
ści zawartych w wydawanym przez niego biuletynie. Oskarżony przedstawia się jako ofiara 
walki politycznej  i bojownik o wolność słowa.

9. Katowice
Władze Katowic postanowiły zlikwidować zamieszkały przez Czeczenów ośrodek dla 

uchodźców w dzielnicy Załęże. Miastu nie spodobała się lokalizacja placówki. Dodatkowe 
problemy społeczne związane z ośrodkiem dla uchodźców nie wpisują się w zaplanowan 
e i już realizowane programy” - argumentują urzędnicy. Decyzję wydano w momencie, 
gdy pomiędzy miejscową ludnością a uchodźcami zaczęły się już kształtować pozytywne 
relacje.
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Luty 2009 

1.Toruń
Występujący na falach Radia Maryja filozof i logik, prof. Bogusław Wolniewicz 

zarzucił elitom politycznym Polski „nachalne” promowanie „judeizacji”, podając jako 
przykład m.in. umieszczenie w kanonie lektur szkolnych twórczości Brunona Schulza 
czy symboliczne założenie jarmułki przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w geście sza-
cunku dla religii żydowskiej. Słuchacze katolickiej radiostacji dowiedzieli się, że tego ro-
dzaju sytuacja jest „nie do zniesienia”, a krytykowane przez niego środowiska specjalnie 
wykazują się postawa filosemicką, aby „sprowokować” antysemickie reakcje polskiego 
społeczeństwa.

2. Białystok 
Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał trzech mężczyzn na kary od roku do roku  

i ośmiu miesięcy bezwzględnego więzienia za profanację kirkutu i wypisywanie na murach 
haseł „Jude Raus”, „SS”  oraz malowanie swastyk. 

Na ławie oskarżonych zasiadło pięć osób, z czego jednak dwie zostały uniewinnione.  
Wszyskie należały do grupy Czwarta Edycja, tworzonej przez nazistowskich skinheadów. 
Jej członkowie oprócz malowania faszystowskich haseł i zbezczeszczenia cmentarza doko-
nali też m.in. dewastacji tablic upamiętniających likwidację białostockiego getta i tablicy 
oddającej hołd Ludwikowi Zamenhoffowi. Obrońcy oskarżonych próbowali zmargina-
lizować sprawę odwołując się do wyjasnień typu „dzieci się nudzą i malują po murach.” 
Część skazanych zapowiedziała apelację od wyroku.

3. Częstochowa
Nieznani sprawcy dokonali profanacji kirkutu przy ul. Złotej, malując na na-

grobkach swastyki i symbole hitlerowskiej formacji SS. Policję o fakcie przestęp-
stwa powiadomiła przypadkowa osoba, która odkryła skutki profanacji jakiś czas 
po zdarzeniu. Była to już trzecia profanacja kirkutu od sierpnia 2007 roku. Po-
przednio m.in. oblano farbą około sto macew oraz rozpalono ognisko i urządzono 
libację alkoholową.  Cmentarz, który leży w ustronnym miejscu, ma otwarta bramę  
i pozbawiony jest furtki, a jego znaczną część porastają drzewa i krzaki. Powstały 
na początku XIX wieku, stał się miejscem spoczynku ponad 5 tys. osób, co czyni go 
jednym z największych kirkutów w Europie. Od 1950 roku znajdował się na terenach 
będących własnością częstochowskiej huty, które w wyniku prywatyzacji przypadły 
spółce Operator.  
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4. Elbląg
Rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o pobicie, znieważenie z powo-

dów rasowych i grożenie ciemnoskóremu lekarzowi pochodzącemu z Nigerii. Do zdarze-
nia doszło 30 kwietnia 2008 roku, kiedy dwaj kibice Olimpii Elbląg 29-letni Rafał W. i 23 
letni Mariusz S. świętujący w jednym z  parków zwycięski mecz swojej drużyny napadli 
na 51-letniego mężczyznę spacerującego razem z żoną. Według świadków, ofiarę najpierw 
poniżano rasistowskimi wyzwiskami, a potem bito i kopano, nie przejmując się obecnością 
bliskiej mu osoby.

�. Szczecin
Sąd Apelacyjny odrzucił apelację Sebastiana Stobernaka, który zamordował szcze-

cińskiego muzyka Rolanda „Roniego” Kalinowskiego za krytykę emblematów na swojej 
koszulce. Do zabójstwa doszło 10 marca 2007, kiedy obaj mężczyźni spotkali się przypad-
kowo w szczecińskim klubie Alter Ego. Roland Kalinowski skrytykował wówczas koszulkę 
Stobernaka za to, że zawierała kojarzoną z niewolnictwem i rasizmem symbolikę Konfe-
deracji Południa, co wywołało bójkę, w trakcie której twarz muzyka została zupełnie zma-
sakrowana kuflem do piwa. Zabójca nie znał litości - bił nawet wówczas, gdy „Roni” leżał 
nieprzytomny we krwi. W grudniu 2008 roku sąd pierwszej instancji skazał Sebastiana 
Stobernaka na 25 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 15 latach. 

�. Szczecin  
Tysiąc złotych grzywny ma zapłacić Jakub D. za nazwanie ciemnoskórego Julesa D. 

„czarnuchem” i udział w wywołanej w ten sposób bójce. Obywatel Wybrzeża Kości Sło-
niowej, zamieszkały w Świnoujściu, stał się obiektem zaczepek ze strony grupy młodzieży 
przed dyskoteką na świnoujskiej promenadzie w lecie 2008 roku. Zajście skończyło się 
starciem między Julesem D. i  jednym z agresywnych młodzieńców. Prokuratura potrak-
towała zdarzenie jako bójkę pozbawioną rasistowskiego podtekstu i zdecydowała się na 
prowadzenie postępowania przeciwko obu jej uczestnikom, w końcu jednak Julesowi D. 
sprawę warunkowo umorzono.

�. Warszawa
Jak doniosło stowarzyszenie „Nigdy Więcej” prof. Paweł Wieczorkiewicz w wywiadzie 

dla miesięcznika „Templum Novum” wyraził żal, że nie doszło do udziału Polski w wojnie 
po stronie hitlerowskich Niemiec i zjednoczenia Europy przez nazistów.  Jego zdaniem, 
Warszawa mogłaby być nawet stolicą nowego mocarstwa, a język polski zyskałby rangę 
jednego z 3-4 języków urzędowych. Politykę Adolfa Hitlera z okresu napaści na Polskę 
uznał on za godną męża stanu.
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8. Krzeszowice
Na murach kościoła św. Marcina przez wiele dni widniały napisy o treści antyse-

mickiej oraz obrażającej niektóre grupy zawodowe (m.in. „Żydy do gazu, księża do 
władzy”, „Medialne świnie do piekła, duchowni na posłów”). Zdaniem proboszcza, 
ks. Andrzeja Szczotki usunięcie ich nie było możliwe od razu z powodu zabytkowego 
charakteru zbudowanej w 1844 roku świątyni - wszelkie tego rodzaju prace muszą być 
dokonywane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwa-
tor zabytkóww Krakowie o pomazaniu murów krzeszowickiego kościoła nie słyszał, 
sprawy nie znała też policja, choć proboszcz w rozmowie z dziennikarzem twierdził, 
że zdarzenie zostało jej zgłoszone.

9. Poznań
Próba organizacji koncertu faszystowskich zespołów rockowych Forteca, Bastion 

i Irydion z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego została udaremniona dzię-
ki interwencji aktywistów squotu Rozbrat i stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.  Kapele 
te miały wystąpić w klubie Piwnica 21,  a w czasie imprezy planowano m.in. pokaz 
prezentacji multimedialnych o tematyce powstańczej.  Właściciel klubu, przekonany,  
że wynajmuje lokal na koncert muzyki patriotycznej, zerwał umowę po zawiadomie-
niu go o charakterze idei promowanych przez muzyków, zapowiadając w zamian orga-
nizację imprezy z udziałem grup antyfaszystowskich. Organizator koncertu, Krzysztof 
A., bronił się twierdząc, iż koncert miał rzeczywiście uczcić Powstanie Wielkopolskie 
i skarżąc się na „siły antypatriotyczne”, które scenę muzyki nacjonalistycznej spychają 
do podziemia. 

Marzec 2009

1. Kraj
Mimo licznych protestów na portalu Allegro.pl można nabyć koszulki, kubki, naszyw-

ki, plakaty o wymowie rasistowskiej i faszystowskiej. Teoretycznie regulamin serwisu za-
brania takich praktyk, niemniej jednak przepisy te, jak i całe polskie prawo internetowe, są 
bardzo nieprecyzyjne

2. Toruń
Rada Etyki Mediów upomniała Radio Maryja za szerzenie antysemickich poglądów. 

Chodzi o wypowiedzi często goszczącego na antenie tej rozgłośni profesora Wolniewicza.
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3. Łódź
W łódzkim parku staromiejskim został zniszczony po raz kolejny banner ze zdję-

ciem nieistniejącej już synagogi. Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Łodzi, Symcha Keller, zarzuca władzom Łodzi brak aktywnej reakcji na tego typu 
akty wandalizmu. Przedstawiciele władz miasta zapowiadają odnowienie bannera, który 
będzie cały czas monitorowany, a potencjalni kolejni sprawcy dewastacji zostaną złapani 
i ukarani.

4. Szczecin
W Szczecinie płyty nagrobne zlikwidowanych po wojnie niemieckich i żydowskich 

cmentarzy były wykorzystywane wtórnie do różnych celów budowlanych. Budowano z nich 
mury, krawężniki, schody, a nawet obudowę piaskownicy dla dzieci. W sprawie tej interwe-
niowali szczecińscy radni jeszcze w zeszłym kwartale. Proponowali, by przenieść płyty na 
teren cmentarza centralnego, gdzie urządzono lapidarium upamiętniające ślady przedwo-
jennych mieszkańców Szczecina. Ich inicjatywa jednak od wielu miesięcy nie pociąga za 
sobą żadnych skutków.

�. Chrzanów
W Chrzanowie doszło do aktu wandalizmu na tamtejszym kirkucie. Rozbito ponad 

pięćdziesiąt nagrobków. Sprawcy pozostają nieznani.

�. Białystok
W białostockim centrum handlowym „Galeria Biała” doszło do rasistowskiej napaści 

na ciemnoskórą obywatelkę Szwecji pochodzenia kubańskiego. Trzech młodych wyrost-
ków wyzywało ją i uderzyło w twarz. Na incydent nie zareagował nikt z tłumu klientów 
galerii, ani pracownicy ochrony. Po kilku dniach policja zatrzymała głównego sprawcę 
zajścia, wobec którego został zastosowany areszt tymczasowy. Postawiono mu zarzuty, 
za które grożą trzy lata więzienia. 

�. Katowice
Członkowie stowarzyszenia „Młoda Socjaldemokracja” złożyli w katowickiej proku-

raturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez redakcję miesięcz-
nika Mały Gość Niedzielny. Emocje budzi obrazek z afrykańskim chłopcem i podpisem 

„Szkoda, że modlitwa nie rozjaśnia także skóry”. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledz-
twa argumentując swą decyzję brakiem znamion przestępstwa. Stowarzyszenie złożyło do 
sądu zażalenie na tę decyzję. 
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8. Kraków
Pracownik drukarni odmówił wydrukowania zdjęć do wystawy o argentyńskich les-

bijkach organizowanej w ramach Festiwalu Kultura dla Tolerancji. Właściciel drukarni, 
mimo, że przeprosił i zastrzegł, że sam podobne zamówienie by przyjął, uszanował decyzję 
pracownika. Organizatorzy zostali zmuszenie do poszukania innej drukarni. 

Kwiecień 2009

1. Łódź
Na łódzkiej stacji kolejowej Radegast, z której hitlerowcy wywozili Żydów z łódzkie-

go getta do obozów zagłady, stanął upamiętniający te wydarzenia pomnik. Jego głównym 
elementem jest stuczterdziestometrowy tunel, na ścianach którego zawieszono pamiątki  
i przedmioty po deportowanych Żydach. Niestety, na skutek biurokratycznego bałaganu 
i urzędniczej opieszałości, tunel od czternastu miesięcy jest zamknięty dla zwiedzających.

2. Łódź
Czterej kibice ŁKS, którzy podczas meczu z Widzewem nosili koszulki „Śmierć ży-

dzewskiej k…” staneli przed sądem. Sprawcy zostali ustaleni na podstawie nagrań ze sta-
dionowego monitoringu. Grozi im do trzech lat wiezienia.

3. Opolszczyzna
Na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych 51 gmin w Polsce, w których 

mieszka ponad 20% przedstawicieli mniejszości narodowych, ma prawo do wprowadze-
nia dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości. Za tablice płaci skarb państwa. Akcja 
spotyka się z dużym oporem w województwie opolskim. W miejscowościach, gdzie tablice 
zostały ustawione, są one często niszczone przez wandali, a inne miejscowości w ogóle nie 
występują z wnioskiem o ich ustawienie. 

4. Gdańsk
Zarząd Centrum Kultury Tatarów RP z siedzibą w Gdańsku zarzuca MSWiA dyskrymi-

nację mniejszości tatarskiej, co ma się przejawiać blokowaniem od czterech lat rządowych 
dotacji. Wskutek tego niszczeją zbiory Muzeum Tatarskiego w Gdańsku i nie ma środków 
na wydawanie gazety tatarskiej. MSWiA odpiera zarzuty twierdząc, że poprzednia dotacja 
wydana była niezgodnie z przeznaczeniem. Sprawą dotacji dla Tatarów zajęli się posłowie 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W obronie Tatarów stanął m.in. poseł Ka-
zimierz Kutz
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� .Białystok
W Białymstoku doszło do kolejnego rasistowskiego ataku. Dziesięcioosobowa 

banda zaatakowała na przystanku autobusowym czarnoskórego obywatela Francji 
przy biernej postawie przechodniów. Dopiero po kilku minutach w obronie bitego 
stanęły dwie starsze panie. Bezpośrednio po wydarzeniu poszkodowany zgłosił się 
na komisariat policji. Tu na szczęście sprawę potraktowano poważnie. Już po trzech 
godzinach zatrzymano pierwszych dwóch sprawców. Po kilku dniach zatrzymano 
kolejnych dwóch. Prokuratura zdecydowała się na publikację danych i wizerunku 
zatrzymanych.

W związku z powtarzającymi się incydentami o charakterze rasistowskim władze Uni-
wersytetu w Białymstoku wspólnie z policją uruchamiają specjalny telefon, pod którym 
można zgłaszać podobne przypadki.

�. Elbląg
Sąd w Elblągu aresztował na trzy miesiące dwóch mężczyzn, którzy pobili w parku 

ciemnoskórego mężczyznę. Ofiara ze wstrząsem mózgu trafiła do szpitala.

�.Kraków
Teren dawnego obozu koncentracyjnego w krakowskim Płaszowie wygląda jak śmiet-

nisko. Mimo ogłoszenia konkursu na projekt biurokratyczne przeszkody sprawiły, że ini-
cjatywa utknęła w martwym punkcie. Według urzędników w miejskiej kasie brak pienię-
dzy na tę inwestycję.

8. Wrocław
Według ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wrocławskiej prokura-

tury na terenie miasta działa gang nazistów. Prawie 70 przystanków MPK oklejono 
plakatami o treści rasistowskiej, np. z hasłem. „Musimy chronić byt naszej rasy i przy-
szłość dla białych dzieci”. ABW zatrzymało na gorącym uczynku dwie osoby. Postępo-
wanie jest w toku.

9. Kraj
Na portalu YouTube zamieszczono filmik z uroczystości chasydzkiej z podkładem 

muzycznym w postaci piosenki stadionowej fanów klubu Widzew pt. „Naszym klubem 
RTS”. Władze miasta Łodzi domagają się zdjęcia filmu z sieci. 
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Maj 2009

1. Białystok -  01.0�.08
Czarnoskóry obywatel Francji został pobity przez 10 -  osobową grupę młodych męż-

czyzn. Tuż przed zaatakowaniem go sprawcy wydawali małpie odgłosy. W obronie ob-
cokrajowca stanęły dwie starsze kobiety, które ostatecznie odgoniły napastników. Policja 
zatrzymała kilku z nich.

2. Kraków
Na uczestników Marszu Tolerancji posypały się jajka, pomidory, butelki i krzesła. 

Inicjatorami wynikłego stąd zamieszania byli przedstawiciele konkurencyjnego Marszu 
Normalności zorganizowanego przez Narodowe Odrodzenie Polski oraz  Marszu Trady-
cji i Kultury, którego organizatorem była Młodzież Wszechpolska. NOP-owcy skandowali 
m.in. „Nacjonalizm jest wolnością” czy „Każdy to powie, nie chcemy gejów w Krakowie”.  
Policja zatrzymała piętnastu kontrmanifestantów podejrzanych o próbę niedopuszczenia 
do legalnej manifestacji. Podczas szarpaniny ucierpiał przypadkowy starszy przechodzień, 
który trafił do szpitala na obserwację.

3. Chrzanów
Sprawcy dewastacji chrzanowskiego kirkutu zostali zatrzymani przez policję. Wan-

dalami okazała się trójka czternastoletnich miejscowych gimnazjalistów. Zatrzymani nie 
potrafili wyjaśnić motywów swojego czynu. Odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

4. Lublin
Mimo kilkuletnich obietnic władz Lublina zabytkowy kirkut na Kalinowszczyźnie 

wciąż niszczeje. O klasie obiektu świadczy m. in. fakt, że na jego terenie znajduje się 
najstarsza w Polsce macewa z 1541 roku. Obiekt jest zamknięty i niedostępny dla tu-
rystów. Mimo to, przez zrujnowane ogrodzenie na teren kirkutu dostają się wandale. 
Już rok temu miała temu zapobiegać kamera miejskiego monitoringu obiecana przez 
władze Lublina. Na temat stanu cmentarza wypowiedział się Joseph Dalar, przewodni-
czący Ziomkostwa Żydów Lubelskich w Izraelu. Jego zdaniem same gminy żydowskie 
bez pomocy państwa nie są w stanie finansowo podołać opiece nad dziedzictwem ży-
dowskim w Polsce.

�. Warszawa
Uciekającym do Polski przed rosyjskimi represjami Czeczenom coraz trudniej o status 

uchodźcy - alarmuje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, według którego tylko 4% stara-
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jących się otrzymuje status uchodźcy, a niecałe 50% ochronę uzupełniającą. Przykładem 
może być los Rusłana M., który wraz z żoną i dwójką dzieci przebywa w Polsce od 2004 
roku. Po czterech latach pobytu w obozie w Dębaku odmówiono mu przyznania statusu 
uchodźcy, mimo że przedstawił film pokazujący oddział partyzancki, w którym służył. Na 
filmie Rusłan jest ubrany w mundur i ma karabin, widać też jego uzbrojonych kolegów. 
Urząd ds. Cudzoziemców uznał, że film nie jest dowodem na przynależność do ruchu 
oporu, bo na taśmie „nie ma scen walki”. Czeczen zamierza odwoływać się dalej. Warto 
zaznaczyć, że nie miałby żadnych problemów z integracją z polskim społeczeństwem, gdyż 
od dłuższego czasu mieszka poza ośrodkiem i sam zarabia na swoje utrzymanie (niestety, 
z racji braku statusu,  nielegalnie).

�. Warszawa
Podczas ligowego spotkania Legii z Polonią Bytom kibice Legii zamiast dopingować 

swoją drużynę lżyli Polonię Warszawa oraz śpiewali skandaliczną piosenkę o gazowaniu 
Żydów. Kilka dni przed tym meczem UEFA na swoim kongresie zajmowała się sprawami 
rasizmu. Po takim ekscesie mecz powinien zostać przerwany, a stadion zamknięty na kilka 
kolejek. Niestety, nic takiego się nie wydarzyło.

�. Gdańsk
W Sądzie Rejonowym toczy się od dwóch lat postępowanie przeciwko kibicowi Le-

chii Gdańsk, który odpowiada za rasistowskie zachowanie na stadionie. Przed i w trakcie 
meczu pseudokibice Lechii wyzywali i rzucali bananami w stronę zawodników Pogoni 
Szczecin, w której grało dziewięciu czarnoskórych Brazylijczyków. Na boisko spadło kilka 
kilogramów bananów. Prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu, ale mimo, że mecz 
był monitorowany przez kamery, policji udało się wytypować tylko jednego podejrzane-
go.

8 .Opole
Sąd Okręgowy w Opolu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Strzelcach 

Opolskich skazujący trzech członków ONR na kary pół roku wiezienia w zawieszeniu na 
trzy lata za propagowanie ustroju nazistowskiego przez demonstracyjne wykonywanie 
hitlerowskiego gestu pozdrowienia podczas składania kwiatów pod pomnikiem Czynu 
Powstańczego na Górze św. Anny. Sąd zakazał skazanym wykonywania publicznie takie-
go gestu. Prokuratura w Opolu zamierza wznowić postępowanie w sprawie delegalizacji 
brzeskiego oddziału ONR. Do tego konieczny był prawomocny wyrok na członków tej 
organizacji.
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9. Wrocław
Wrocławski wydawca Marek S. został skazany na trzy miesiące w zawieszeniu za wy-

danie „Mein Kampf ” Adolfa Hitlera. Egzemplarze książki wycofane z księgarń zostaną 
zniszczone. Przedmiotem sprawy nie było propagowanie nazizmu, lecz wydanie książki 
bez zgody właściciela praw autorskich, czyli niemieckiego landu Bawaria. Od zakończenia 
II wojny światowej władze Bawarii dbają, by książka ta nigdzie się nie ukazywała.

10. Łańcut
Podczas meczu ŁKS Łańcut ze Stalą Rzeszów doszło do rasistowskiego incydentu. Po 

zakończonym spotkaniu na boisko wbiegli kibice. Jeden z nich podbiegł do czarnoskórego 
piłkarza z Rzeszowa i przez chwilę naśladował odgłosy małpy. Mecz nie był zabezpieczony 
przez policję, nikt nie interweniował, a pokrzywdzony nie zgłosił sprawy. O incydencie 
policja dowiedziała się z portalu nowiny24.pl i wszczęła postępowanie w sprawie zniewa-
żenia na tle rasowym. Zawodnik Stali Rzeszów, obywatel Senegalu, potwierdził przebieg 
zajścia. Sprawcą okazał się 16-letni uczeń z Łańcuta, który nie potrafił wyjaśnić swojego 
zachowania. Odpowie przez sądem rodzinnym.

Czerwiec 2009

1. Gdańsk
Na tablicy głoszącej „Przechodniu, uszanuj pamięć i prochy zmarłych”, znajdującej się 

przy bramie gdańskiego cmentarza żydowskiego pojawił się napis „Żydy do pieca, bo tam 
wasze miejsce”. Władze Gdańska zamierzają uruchomić monitoring wizyjny na terenie 
nekropolii.

2. Elbląg
Zakończył się przewód sądowy w sprawie pobicia lekarza nigeryjskiego pochodzenia. 

Do zdarzenia doszło po meczu Olimpii Elbląg, kiedy to kibice napadli na spacerujące-
go po parku z żoną mężczyznę. Jedyny powodem pobicia był „niewłaściwy” kolor skóry. 
Prokurator zażądał półtora roku więzienia i po 2 tys. złotych zadośćuczynienia od dwóch 
oskarżonych. Wyrok zapadnie w połowie czerwca.

3 .Zakopane
Sąd skazał członka Obozu Narodowo - Radykalnego na pół roku prac społecznych za 

malowanie Gwiazdy Dawida i słowa „Żyd” na plakatach wyborczych obecnego burmistrza 
Zakopanego.
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4. Katowice
Oburzenie rodziców i pedagogów wywołała książeczka pt. „Entliczek, pentliczek, 

czyli polskie wyliczanki”.  Można znaleźć tam rymowanki typu: „Raz dwa trzy, Niemcy 
mają wszy”, „Gdzie idziesz Cyganie? Ene, ene, eci, kupić sobie dzieci”  czy też „Poszedł 
Mosiek po wodę, złapał kozę za brodę, a koza go za pejsy - Czyś ty Mośku tutejszy?” 
Wydawcy tłumaczą, że są to rzeczywiste wyliczanki układane przez dzieci w różnych 
czasach, a współczesne dziecko zaadoptuje je do współczesności. Jednak zdaniem psy-
chologów, tego typu książeczki burzą pracę pedagogów starających się uczyć dziecko 
tolerancji.

�. Elbląg
Ogłoszono wyrok w sprawie pobicia ciemnoskórego mieszkańca Elbląga. Jeden 

z oskarżonych został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności i zapłatę od-
szkodowania w wysokości 5 tys. złotych, drugi natomiast został uniewinniony - za-
brakło dowodów świadczących o jego udziale w tym zdarzeniu.

� . Wrocław
Antysemickie napisy i swastyki pojawiły się na murze synagogi Pod Białym Bocianem. 

Sprawę zgłoszono policji.

�. Gdańsk
Policja szuka porywaczy somalijskiego studenta. Uprowadzono go na ulicy i znęcano 

się nad nim trzy dni. Wypuszczono go w nocy na gdańskiej obwodnicy. Tam, leżącego 
na poboczu zakrwawionego mężczyznę, znalazł patrol drogówki. Poszkodowany trafił do 
szpitala. Wszystko wskazuje na rasistowski motyw porwania.

8. Kraków
Prokuratura dla Krakowa - Krowodrzy umorzyła śledztwo w sprawie wznosze-

nia antysemickich i rasistowskich okrzyków przez kibiców podczas meczu Cracovii 
z Wisłą. Do jednego z piłkarzy Cracovii krzyczano : Do pieca!”, przy Brazylijczyjku 
z Wisły udawano odgłosy małpy, a po zakończonym meczu odśpiewano razem z pił-
karzami Wisły „Zawsze nad wami, pier…. Żydami”. Prokuratura nie dopatrzyła się  
w tych zachowaniach znamion przestępstwa. Sprawę ponownie jednak zbada Proku-
ratura Okręgowa.
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9. Lublin
Szef Ligii Polskich Rodzin w Lublinie został oskarżony przez prokuraturę o szerzenie 

nienawiści na tle rasowym przez publikowanie treści antysemickich w wydawanym przez 
siebie „Biuletynie”, oraz w Internecie.

10. Warszawa
Obóz Wielkiej Polski protestował przed wejściem do Żydowskiego Instytutu 

Historycznego przeciw fałszowaniu historii. Chodziło o słowa dr Aliny Całej, która  
w jednym z wywiadów stwierdziła, że przedwojenny polski antysemityzm sprzyjał Ho-
locaustowi. W obronie historyczki stanęło kilkaset osób, którzy zakrzyczeli demon-
strantów OWP.

Lipiec 2009

1. Białystok 01.0�.09.
Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie pobicia czarnoskórej studentki w biało-

stockiej galerii handlowej. Do zdarzenia doszło w marcu, gdy dziewczyna robiła zakupy. 
Kilku wyrostków zaczęło obrzucać ją wyzwiskami i szarpać. Krzyczeli „Czarna małpo”, 

„White Power”, po czym uderzyli ją w twarz. Wszystko to działo się przy zupełnej obo-
jętności stojącego nieopodal pracownika ochrony. Oskarżonym grozi do trzech lat wię-
zienia.

2. Łódź
Po publikacji  prasowej na temat umieszczenia wizerunku i danych radnego Johna God-

sona na rasistowskim portalu Redwath, prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo w spra-
wie znieważenia z powodu przynależności rasowej.

3. Toruń -  03.0�.09.
Prokuratura postawiła zarzuty Sławomirowi O., byłem szefowi marketingu w klubie 

Elana i dawnemu członkowi NOP-u który, dopuścił się napaści na tle rasistowskim wobec 
swojego czarnoskórego sąsiada. Miało to miejsce 21 maja br. Podejrzany biegł za poszko-
dowanym kopiąc go po pośladkach i udach. Badanie alkomatem ustaliło, że miał wówczas 
3,6 promila alkoholu w organizmie.

4 . Białystok  - 31.0�.09
Podczas trwania 94. Kongresu Esperanto, nieznany sprawca rzucił w kierunku 

budynku, w którym odbywał się zjazd, koktajl Mołotowa. Butelka odbiła się od ściany 
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i rozbiła na chodniku. Prezydent miasta wyraził ubolewanie z powodu zajścia. Policja 
prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

*Daty oznaczone gwiazdką dotyczą dat publikacji w prasie
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