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Wprowadzenie

Kronika wydarzeń przygotowana na podstawie monitoringu prasy pt. „Nie-
tolerancja w Polsce” stanowi skrót wydarzeń o charakterze antysemickim 

bądź ksenofobicznym odnotowanych przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpo-
spolita w ramach projektu „Społeczeństwo przeciw nienawiści II”, realizowa-
nego w latach 2011-2012. Projekt sfinansowany został przez fundację Trust for 
Civil Society w Europie Środkowej i Wschodniej.

Monitoring, na podstawie którego powstała kronika wydarzeń, prowadzo-
ny był codziennie. Przeglądaliśmy prasę tradycyjną (ogólnopolską i regionalną) 
jak i wydarzenia pojawiające się w internecie, szczególnie na serwisach infor-
macyjnych www.gazeta.pl, www.wyborcza.pl oraz na portalach internetowych 
(między innymi na portalu społecznościowym Facebook). Korzystaliśmy także 
ze specjalnej aplikacji Alert Google, dzięki której codziennie dostawaliśmy in-
formacje na temat pojawiających się w internecie artykułów dotyczących in-
teresujących nas wydarzeń. Pośród zebranego przez nas materiału dużą część 
stanowią akty dyskryminacji ze względu na przynależność narodowościową, et-
niczną, seksualną czy inną. Nierzadko pojawiały się również akty wandalizmu 
wobec mienia czy wytworów kultury należących do przedstawicieli mniejszości 
narodowych zamieszkujących Polskę np. niszczenie cmentarnych macew, czy 
pomników i symboli upamiętniających wydarzenia II wojny światowej. Zano-
towane przez nas wydarzenia o negatywnym charakterze to także wznoszenie 
rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich okrzyków przez kiboli stadio-
nowych, prezentowanie transparentów o nienawistnej treści czy też pojawia-
jąca się mowa nienawiści na portalach społecznościowych i w komentarzach do 
różnych wydarzeń i wypowiedzi. 

Realizowany przez nas projekt pomógł w zebraniu aktów nietolerancji 
przejawiających się przemocą werbalną i fizyczną wobec ofiar. Mogliśmy także 
zbadać reakcję i postępowanie na te sytuacje różnych instytucji m.in. instytucji 
rządowych, organizacji pozarządowych czy wymiaru sprawiedliwości. 

Celem projektu było zbadanie a następnie nagłośnienie skali problemu 
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dyskryminacji oraz aktów przemocy wobec grup mniejszościowych, w czym 
pomógł właśnie codzienny monitoring prasy. Zebrane przez nas materiały po-
twierdziły obawy, że nadal panuje poważny problem z tolerancją i dyskrymi-
nacją w Polsce. W związku z tym nasuwa się wniosek, że należy wypracować 
skuteczniejszy system zapobiegający powstawaniu aktów agresji, nietolerancji 
i dyskryminacji oraz poszukać skuteczniejszych metod przeciwdziałania na-
strojom antysemickim i rasistowskim. We wszelkie prace mające na celu zapo-
bieganie nietolerancji w Polsce należy włączyć instytucje rządowe, która posia-
dają moc ustawodawczą i prawodawczą, bez której wiele działań nie odniesie 
sukcesu.
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Kronika wydarzeń 20��-20�2

Listopad 20��

�. Lublin 03.��.20��
Anatolij Choliawka oskarżony o spowodowanie wypadku samochodowego, 
w którym zginął Polak, czekając na rozprawę trafił do aresztu w Chełmie na 10 
miesięcy. Podczas pobytu w areszcie był bity i szykanowany przez współwięź-
niów z powodu swojego pochodzenia. Po przeprowadzonym dochodzeniu sąd 
uznał, że Choliawka nie spowodował wypadku samochodowego i go uniewinnił. 
Choliawce przyznano 25,7 tys. zł odszkodowania i 36 tys. zł zadośćuczynienia. 
(Gazeta Wyborcza, 03.11.2011)

2. Polska 04.��.20��
Piosenki o gazowaniu Żydów, strzelaniu do Romów, paleniu homoseksualistów. 
Redakcja antyfaszystowskiego magazynu „Nigdy Więcej” wydała komunikat, 
w którym poinformowała, że istnieją w Polsce zespóły hip-hopowe, które w swo-
ich utworach propagują rasizm, antysemityzm i homofobię. 
(Magazyn „Nigdy Więcej”)

3. Lublin ��.��.20��
Kolejny antysemicki atak na Tomasza Pietrasiewicza, założyciela i szefa Ośrodka 
Brama Grodzka Teatru NN. Nieznani sprawcy umieścili atrapę ładunku wybu-
chowego na parapecie okna lubelskiego mieszkania szefa Teatru NN. Podłożenie 
atrapy bomby bezpośrednio nawiązuje do działalności Pietrasiewicza w obszarze 
pamięci stosunków polsko-żydowskich. Wszczęto w tej sprawie śledztwo doty-
czące próby zastraszenia szefa Bramy Grodzkiej. 
(Gazeta Wyborcza 16.11.2011)

4. Warszawa 24.��.20�� 
Sąd Okręgowy zarejestrował znaki „zakaz pedałowania”, „krzyż celtycki”, „krzyż 
i miecz”, „orzeł w koronie z krzyżem z rózgami liktorskimi i toporem” jako sym-
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bole Narodowego Odrodzenia Polski. Biegli sądowi, którzy opiniowali dopuszcze-
nie tych znaków do używania przez NOP uznali, że symbolom tym „nie można 
przypisać w sposób jednoznaczny treści o charakterze totalitarnym, nazistowskim, 
faszystowskim, rasistowskim i nienawiści narodowej”. W wyniku odwołania (maj 
2012) sąd wyższej instancji odmówił jednak rejestracji w/w znaków. 
(Gazeta Wyborcza 23.11.2011)

Grudzień 20��

�. Kraj 0�.�2.20��
W magazynie „Nigdy Więcej” pojawił się komunikat informujący, że polscy 
nacjonaliści z Narodowego Odrodzenia Polski nawiązali współpracę z antypol-
ską partią ukraińskich neofaszystów. 
(Magazyn „Nigdy Więcej”)

2. Warszawa 24.�2.20��
Ratusz Miejski w Warszawie, w celu promocji miasta, wydał kalendarz na 
2012 rok, w którym zamieszczona została reprodukcja antysemickiego plakatu 
z okresu międzywojennego. Plakat ten, pochodzący z połowy lat 20. minione-
go wieku, a reklamujący ówczesny tygodnik „Rozwój”, przedstawiał stylizowa-
ną postać polskiego żołnierza, który używając ognia wypędza z pomieszczenia, 
oznaczonego białym orłem, szczury. Wszelkie rekwizyty, umieszczone na pla-
kacie, wskazują jednoznacznie, że szczury symbolizują Żydów. Wskazuje też na 
to podpis pod grafiką, który głosi, że reklamowane pismo „broni Polski przed 
zalewem żydowskim; łączy wszystkich Polaków pod hasłem «Swój do swego po 
swoje»”.
 
Styczeń 20�2

�. Warszawa �2.0�.20�2
Po tym, jak Ratusz m.st. Warszawy opublikował kalendarz, w którym znalazł 
się plakat przedstawiający Żydów pod postacią szczurów, Stowarzyszenie przeciw 
Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita wystosowało list prote-
stacyjny. Na sesji rady miasta, radni przyjęli wspólne stanowisko w tej sprawie 
oświadczając, iż „Rada Warszawy wyraża głębokie ubolewanie w związku z 
umieszczeniem w «Kalendarzu Warszawskim» wydanym przez urząd miasta re-
produkcji antysemickiego plakatu z okresu międzywojnia. Zwracamy się do pre-
zydenta z prośbą o wyjaśnienia i wypracowanie procedur, które pozwolą uniknąć 
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takich sytuacji w przyszłości. Warszawa była i jest miastem otwartym dla wszyst-
kich, bez względu na pochodzenie czy religię”. Wcześniej miasto zdecydowało o 
wstrzymaniu dodruku kalendarza. 
(Gazeta.pl 12.01.2012)

2. Rzeszów ��.0�.20�2 
Szef ZOZ-u „Femina” złożył doniesienie do prokuratury w Rzeszowie na pracują-
cą w przychodni ginekolog, według której po numerze PESEL można poznać oso-
bę pochodzenia żydowskiego. O takim pochodzeniu mają świadczyć pojawiające 
się w numerze PESEL cyfry 2, 7 i 9. Lekarka prowadziła także stronę interneto-
wą, na której umieszczała antysemickie treści. Na tej stronie opublikowała także 
dane osobowe pacjentek i informacje o ich rzekomym pochodzeniu żydowskim. 
Sprawą zajęła się prokuratura, równocześnie zajęła się nią Okręgowa Izba Lekar-
ska w Rzeszowie oraz Generalny Inspektorat Danych Osobowych. W wyniku 
obserwacji psychiatrycznej sąd uznał, że oskarżona nie jest zdolna odpowiadać za 
swoje czyny. 
(Gazeta.pl 11.01.2012)

3. Warszawa 3�.0�.20�2
Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania złożyła wniosek do sejmowej ko-
misji etyki o ukaranie posła PiS Marka S. za „rasistowskie i homofobiczne wypo-
wiedzi”. Poseł użył określenia „Murzynku” wobec czarnoskórego posła PO oraz 
porównał związki partnerskie do zoofilii. 
(Dziennik 31.01.2012)

Luty 20�2

�. Zakopane 0�.02.20�2
Przed Sądem w Zakopanem stanął Tomasz P., szef Obozu Narodowo-Rady-
kalnego Podhale. Został oskarżony o szerzenie nienawiści na tle narodowościo-
wym poprzez noszenie koszulki z przekreśloną gwiazdą Dawida. Jako pracow-
nik kolejki turystycznej w Dolinie Chochołowskiej, miał w taką koszulkę być 
ubrany i prezentować się w niej turystom. Choć znak przekreślonej gwiazdy 
Dawida uznano jako wyczerpujący znamiona przestępstwa i jako znak, który 
utożsamić można z propagowaniem ideologii faszystowskiej, dyskryminującej 
naród żydowski, szef ONR został uniewinniony. Sędzia wydający wyrok w tej 
sprawie uznał, że domniemane przestępstwo istotnie wyczerpuje znamiona 
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przestępstwa szerzenia nienawiści na tle narodowościowym, jednak nie ma 
podstaw, aby stwierdzić, iż faktycznie doszło do naruszenia prawa. 
(Gazeta Wyborcza 06.02.2012)

2. Poznań �3.02.20�2
Księgarnia Sursum Corda oraz wydawnictwo Wers po latach wznowiły książ-
kę „Najświętsze trzy Hostie” autorstwa Mieczysława Noskowicza wydaną w 
1926 roku w Poznaniu. Autor opisał między innymi fakt sprofanowania hostii 
przez Żydów w 1399 roku, a następnie cudowne jej odnalezienie. Przedstawie-roku, a następnie cudowne jej odnalezienie. Przedstawie-, a następnie cudowne jej odnalezienie. Przedstawie-
nie w najczarniejszych barwach Żydów jest aktem zniesławienia. W sprawie 
publikacji wszczęto śledztwo. 
(Gazeta.pl 12.02.2012)

3. Kielce ��.02.20�2
Sąd Okręgowy w Kielcach odrzucił apelację studenta KUL, który został ska-
zany na osiem miesięcy ograniczenia wolności za znieważenie konstytucyjne-
go organu i grupy ze względu na ich pochodzenie etniczne. Student będący 
kibicem piłkarskim, w gazecie dla kibiców, opublikował teksty, w których 
o emigrantach pisał, że są: „kolorowymi osobnikami”, „intruzami”, pisał także: 
„białym, rdzennym mieszkańcom Zachodniej Europy zagraża czarny rasizm”. 
Premiera porównał do Goebbelsa. 
(Gazeta Wyborcza 16.02.2012)

Marzec 20�2

�. Poznań 02.03.20�2
Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł bezprawne działanie właścicielki klubu „Cuba 
Libre” w Poznaniu, która zakazała wstępu do lokalu osobom pochodzenia rom-
skiego. Sąd apelacyjny uznał, że takie ograniczenia mogą być podyktowane jedy-
nie względami bezpieczeństwa, nie zaś pochodzeniem. Dyskryminacja na tym 
podłożu godzi w poczucie tożsamości oraz podmiotowości jednostki, i stano-
wi poważne naruszenie zasad funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. 
Ze względu na rozporządzenia właścicielki z klubu został wyproszony mężczyzna 
pochodzenia romskiego. Wyproszony Rom zgłosił sprawę do sądu. W jego spra-
wie wyrok najpierw wydał sąd I instancji, który uniewinnił właścicielkę klubu, 
twierdząc, iż wedle przepisów kodeksu cywilnego nie może ona ponosić winy za 
postępowanie swoich pracowników. Jednak po apelacji uznano ją winną popeł-
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nienia przestępstwa i skazano na karę w wysokości 10000 zł na rzecz Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polskich Romów w Swarzędzu 
oraz przeprosiny Adama G. na łamach Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolski 
oraz stronie internetowej klubu „Cuba Libre”. 
(Gazeta Wyborcza 02.03.2012) 

2. Białystok 0�.03.20�2
Po 71 latach białostocki IPN powrócił do wydarzeń sierpnia 1941 roku, kiedy to 
grupa Polaków w bestialski sposób zamordowała 20 kobiet pochodzenia żydow-
skiego. Śledczy chcą ustalić sprawców zbrodni, a następnie skazać winnych. Akta 
sądowe z lat powojennych, zeznania świadków z 1948 roku i nadzieja, że osoby, 
które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na ten temat jeszcze żyją, to jedyny mate-
riał, który może posłużyć prokuratorowi Radosławowi Ignatiewowi do rozwikła-
nia tej sprawy. Śledztwo w sprawie mordu w Jedwabnem, które ujawniło nazwiska 
300 ofiar, pozwala sądzić, że i tym razem prokuratorowi uda się ustalić personalia 
pomordowanych osób oraz wskazać winnych mordu. 
(Gazeta Wyborcza 06.03.2012)

3. Wysokie Mazowieckie ��.03.20�2
 Zdewastowano cmentarz żydowski w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Na tab-
licach informacyjnych, macewach oraz pomniku żółtą i pomarańczową farbą nie-
znani sprawcy wymalowali swastyki, runy SS oraz napis „Tu jest Polska nie Izrael”. 
(Gazeta.pl 19.03.2012)

4. Olsztyn ��.03.20�2
Do Olsztyna przyjechał Ambasador Arabii Saudyjskiej z apelem o nienawoły-
wanie do nienawiści wobec studentów z jego kraju. W Olsztynie zamieszkuje 
około 300 Saudyjczyków, którzy tu studiują lub przygotowują się na studia 
wyższe w Polsce. Wizyta ambasadora była spowodowana przejawami nietole-
rancji i wrogości wobec studentów z Arabii Saudyjskiej. 
(Gazeta.pl 19.03.2012)

�. Warszawa 2�.03.20�2
Nieznani sprawcy dokonali zniszczenia grobu Heleny Michnik i Ozjasza Szech-
tera na Starych Powązkach. Płyta, z nazwiskami rodziców redaktora naczelnego 
Gazety Wyborczej, została zrzucona, a na jej odwrocie wymalowano gwiazdę Da-
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wida zawieszoną na szubienicy. Sprawą zajęła się policja, która podkreśla, iż nie 
ma mowy o przypadku, a sprawa ta ma wyjątkowy charakter. Dwukrotnie zda-
rzały się ataki na grób Heleny Michnik i Ozjasza Szechtera i choć akty wandali-
zmu zdarzają się często na cmentarzu, ten, zdaniem policji, ma inną kwalifikację 
ze względu na antysemickie odniesienia. 
(Gazeta Wyborcza 21.03.2012)

�. Białystok 2�.03.20�2
Grupa mężczyzn ubranych w kominiarki kilkakrotnie pchnęła nożem Or-
mianina Oxena S., zadając mu rany zagrażające życiu. Według świadków 
jednym z napastników był lider neonazistowskiego ruchu „Blood and Ho-
nour”, aktywnego na stadionach piłkarskich. Sprawę skojarzono ponadto 
z wydarzeniami, które miały miejsce rok temu. Wówczas na ulicy Suraskiej 
w Białymstoku, grupa uzbrojonych w maczety skinheadów zaatakowała do-
kładnie tego samego Ormianina, któremu wówczas pomogli ochroniarze 
z okolicznych barów. 
(Gazeta.pl 25.03.2012)

�. Warszawa 2�.03.20�2
Po informacji, że Jarosław. M. R. przegrał w drugiej instancji wytoczony przez wy-
dawcę „Gazety” proces za wypowiedź, że dziennikarze w niej pracujący są „ducho-
wymi spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski”, „wychowanymi w nienawiści 
do polskiego krzyża” i pragną, aby „Polacy w końcu przestali być Polakami”, na por-
talu Polityka.pl pojawiły się liczne antysemickie komentarze, nawołujące do przemo-
cy. Wpisy długo widniały na stronie. Dopiero po interwencji dziennikarza Gazety 
Wyborczej wskazane przez niego komentarze zaczęły znikać. 
(Gazeta Wyborcza 24.03.2012)

�. Olsztyn 2�.03.20�2
W Olsztynie, na ulicy, przy której znajduje się blok zamieszkiwany przez stu-
dentów z Arabii Saudyjskiej, pojawił się billboard z napisem „Drodzy saudyjscy 
studenci, my, olsztyniacy, przepraszamy za idiotów, którzy nazywają was terrory-
stami. Czujcie się u nas dobrze”. Była to forma przeprosin za rasistowskie nalepki 
jakie pojawiły się na drzwiach arabskich studentów, którzy przebywają w Olszty-
nie w ramach stypendium naukowego. 
(Gazetaolsztyńska.pl 28.03.2012)
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Kwiecień 20�2

�. Kraj 0�.04.20�2
Przed sądem staną kibole, którzy wykrzykiwali rasistowskie obelgi podczas me-
czu Legia-Widzew rozgrywanego w 2011 roku. Oskarżonym postawiono zarzut 
nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. 
Osoby wykrzykujące nienawistne hasła udało się zidentyfikować na podstawie 
nagrania z monitoringu i zdjęć z kart kibica.
(Gazeta.pl 05.04.2012)

2. Poznań �2.04.20�2
Czarną farbą oblano pomnik upamiętniający żydowskie ofiary hitlerowskiego obo-
zu pracy, założonego przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie stadionu 
miejskiego w Poznaniu. Pomnik został zniszczony po raz kolejny. 
(Gazeta.pl 11.04.2012)

3. Łódź �2.04.20�2
Obok oficjalnego sklepu klubowego w Łodzi, „kibole” prowadzą sklep „Fana-
tyk”, w którym sprzedają koszulki i szaliki z hasłami nawołującymi do niena-
wiści wobec innych klubów. Sklep oferuje także liczne gadżety o antysemickim 
charakterze oraz naklejki z hasłami „Widzewski teren, Żydom wstęp wzbronio-
ny” i „Anty Jude”. 
(Gazeta Wyborcza 12.04.2012)

4. Katowice ��.04.20�2
Podczas demonstracji, do których doszło w Katowicach w sobotę 14 kwietnia 
policja zatrzymała 108 osób. Starły się grupy skrajne, lewicowe i prawicowe. 
Te pierwsze reprezentowali śląscy antyfaszyści, tych drugich zaś ONR, Radio 
Maryja i Solidarni 2010. W ciągu całego dnia na katowickich ulicach pojawiły 
się tysiące manifestantów. Narodowcy maszerowali skandując m.in. „Nie ma li-
tości dla wrogów polskości”, „Naszym celem wielka Polska, nie oddamy Niem-
com Śląska”, „Miejsce lewicy jest na szubienicy”, „Nie pomoże płacz Mich-
nika, my rządzimy na ulicach”. Członkowie Narodowego Odrodzenia Polski 
nieśli transparent, na którym można było przeczytać hasło „Śmierć wrogom 
ojczyzny”, gdzie słowo „wrogom” napisane było czcionką stylizowaną na lite-
ry hebrajskiego alfabetu. W tym kontekście hasło nabrało ewidentnie antyse-
mickiego charakteru. Demonstrowali także członkowie PiS-u, zorganizowani 
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z ramienia Radia Maryja i Solidarni 2010. Skandowali w obronie Kościoła oraz 
wolnych mediów, w tym w obronie telewizji Trwam, obrażając jednocześnie 
obecny rząd i premiera. Doszło do regularnej bójki. Policja musiała interwenio-
wać i w konsekwencji zatrzymała 108 osób, u których znaleziono drewniane i 
metalowe pałki, ochraniacze, kominiarki i jeden pistolet. 
(Gazeta Wyborcza 14.04.2012, 17.04.2012)

�. Białystok ��.04.20�2
W niedzielę wielkanocną neofaszyści dokonali ataków na alternatywne kluby 
w Białymstoku. W dyskotece Prognozy śmiertelnie zraniony został młody chło-
pak. Sprawcom ataku nie podobał się wygląd i styl niektórych gości, nazbyt „le-
wacki”. Policja zatrzymała osiem osób, z czego dwóch mężczyzn należących do 
faszystowskiej organizacji „Blood and Honour”. Tej samej nocy doszło także do 
innych napaści. Podpici i uzbrojeni w noże skinheadzi rozpoczęli „clubbing”. Do-
piero nadjeżdżający radiowóz spłoszył napastników. 
(Gazeta Wyborcza 10.04.2012)

�. Łódź ��.04.20�2
Organizacja „Blood and Honour” podała informacje o stworzeniu bojów-
ki w Łodzi o nazwie „White Wolves” (z ang. Białe Wilki). Od kilku miesię-
cy członkowie grupy organizowali w Łodzi liczne pochody m.in. pod hasłem 
„Idzie Antykomuna”,  z okazji 11 listopada, blokowali Marsz Tolerancji, a także 
zorganizowali największy pochód w Polsce przeciwko ACTA. Nowa grupa jest 
częścią międzynarodowej organizacji i podpisuje się pod B&H / Combat 18. 
Liczba ta jest nieprzypadkowa: 1 i 8 to pierwsza i ósma litera alfabetu, czyli A 
i H. Inicjały Adolfa Hitlera. Do niedawna nazywali się wszechpolakami dekla-
rując silnie nacjonalistyczne poglądy. Jednak grupa ta nie skupia się jedynie na 
wyrażaniu skrajnych poglądów. Coraz częściej ideologia przeradza się w czyny. 
„Blood and Honour” odpowiedzialna jest za liczne rozboje na Podlasiu, do któ-
rych dochodziło w ubiegłym roku. Wtedy to członkowie grupy wymalowali 
swastyki na synagodze, zamalowali litewskie nazwy, podłożyli ogień pod Cen-
trum Kultury Muzułmańskiej oraz pod drzwi mieszkania polsko-pakistańskie-
go małżeństwa. Przyznają się do zdewastowania pomnika w Jedwabnem. Także 
w samej Łodzi policja odnotowała kilka przypadków publicznego propagowa-
nia idei faszystowskiej, znieważania osób innej narodowości oraz napaści na tle 
rasowym. B&H prowadzi także stronę internetową pod nazwą Red Watch, na 
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której umieszcza listę osób „niewygodnych”. Są to osoby o poglądach lewico-
wych, działające na rzecz LGBT czy promujące wielokulturowość w Polsce. Na 
stronie można obejrzeć zdjęcia oraz zdobyć namiar na konkretną osobę. Auto-
rzy strony, choć ewidentnie nawołują do nienawiści, są nietykalni, bowiem ko-
rzystają z serwerów amerykańskich, a w Stanach Zjednoczonych prawo zezwala 
na taką działalność w sieci. 
(Gazeta Wyborcza 18.04.2012)

�. Bolesławiec 20.04.20�2
Radny miejski z Bolesławca na swoim profilu na Facebooku umieścił rasistow-
ski żart: „Co ma Murzyn białego? Słuchać!”. Jeden z jego portalowych przy-
jaciół zwrócił mu uwagę, iż wpis jest niestosowny. Po godzinie radny usunął 
dowcip. Jednak internauci mieli dość czasu, aby skopiować wpis, który następ-
nie znalazł się na portalu „300 Polityka”. To nie pierwszy taki incydent radne-
go. Zachowanie matki Madzi z Sosnowca, skomentował w dwóch zdaniach: 
„Na pohybel z matką Madzi”, „Za jej kłamstwa kulkę w głowę”. Innym razem 
umieścił komentarz do reklamy banku, w której klient przychodzi po pożyczkę, 
ale nie ma umowy o pracę. Pracownica banku w niegrzeczny sposób oznajmia 
mu, że nie ma tu czego szukać - „W taki sposób powinni traktować wszystkich! 
Nie masz kasy, to WON”. 
(Gazeta Wyborcza 20.04.2012)

�. Katowice 20.04.20�2
14 kwietnia, podczas dni otwartych szkoły, uczniowie Zespołu Szkół Elek-
trycznych i Ogólnokształcących w Katowicach wywiesili transparent z nazwą 
szkoły i hasłami: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz dwoma symbolami: Polski 
Walczącej i falangi, czyli logo Obozu Narodowo-Radykalnego. Zdjęcie na-
tychmiast znalazło się na profilu facebookowym ONR i zostało okrzyknięte 
perfekcyjną akcją. 
(Gazeta Wyborcza Katowice 18.04.2012)

�. Brzeg 2�.04.20�2
Dni Księstwa Brzeskiego uświetnił występ zespołu Irydion powiązanego z fa-
szystowskim środowiskiem. Stowarzyszenie „Nigdy więcej” już dwukrotnie 
nie dopuściło do publicznych występów zespołu na dużą skalę, które mia-
ły odbyć się w Poznaniu i Płocku. Członkowie stowarzyszenia doszukali się 
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w historii zespołu Irydion wspólnego grania m.in. z neonazistowskimi forma-
cjami Odwet 88 (liczba to skrót od „Heil Hitler” - litera „h” w alfabecie jest 
na ósmym miejscu) i White Fist. Poza tym grupa grywa też piosenki zespo-
łu Honor, propagującego treści neonazistowskie i antysemickie, a pierwszy 
album Irydion ukazał się nakładem Narodowej Sceny Rockowej, wydającej 
płyty zespołów nacjonalistycznych. Ich muzyką zafascynowani są także nie-
mieccy prawicowcy, którzy zachwalają ją na portalach internetowych. Polscy 
fani to też często skrajni prawicowcy, czy neofaszyści nie stroniący od nazi-
stowskich haseł i gestów podczas koncertów. 
(Gazeta.pl 21.04.2012)

�0. Brzeg 22.04.20�2
Piotr B., członek Narodowego Odrodzenia Polski, wszedł na listę kandyda-
tów brzeskiego Samorządowego Porozumienia Prawicy, a nie ONR. O tym 
dowiedzieli się inni członkowie ONR i postanowili go za to ukarać. Przeka-
zali m.in. Gazecie Wyborczej dowody świadczące o faszystowskich powiąza-
niach Piotra B. 
(Gazeta Wyborcza  Opole 21.04.2012)

��. Katowice 23.04.20�2
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysłało zawiadomienie do Proku-
ratury Generalnej w sprawie publicznego prezentowania, podczas marszu 
w Katowicach, transparentu z napisem „ŚMIERĆ WROGOM OJCZY-
ZNY”, przy czym słowo „wrogom” zostało wystylizowane na litery hebraj-
skiego alfabetu. Napis ten, odczytywany nie tylko wprost, lecz również w 
kontekście charakteru działalności ONR - organizacji skrajnej, od wielu 
lat w sposób jawny posługującej się antysemicką retoryką, niósł ze sobą 
jasne, skrajnie nienawistne wezwanie do stosowania przemocy wobec Ży-
dów.

�2. Kraj 23.04.20�2
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysłało zawiadomienie do Prokura-
tury Generalnej w związku z działalnością portalu www.chamsko.pl. Por-
tal każdego dnia publikuje sugestywne grafiki, „żarty” w formie tekstów czy 
zdjęcia, które w oczywisty sposób, bazując na stereotypach i odniesieniach 
historycznych, obrażają osoby o innej niż polska narodowości, wyznawców 
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różnych religii, osoby o odmiennym pochodzeniu, wyglądzie czy orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej.

�3. Olsztyn 2�.04.20�2
Doszło do bójki między studentami z Arabii Saudyjskiej i młodymi Polaka-
mi, w której ranny został 20-letni mieszkaniec Olsztyna. Został on zaatako-
wany przez studenta z Arabii Saudyjskiej. Policja podaje, że było to działanie 
w samoobronie, bowiem wcześniej Polacy wyzywali Saudyjczyka, wtargnęli 
do jego mieszkania i zaczęli go bić. Prokuratura wyjaśnia sprawę. 
(Gazeta.pl 24.04.2012)

�4. Olsztyn 2�.04.20�2
Na portalu społecznościowym Facebook pojawiły się wezwania do an-
tyarabskiej manifestacji w Olsztynie w obronie studenta, który rozklejał 
rasistowskie naklejki na mieszkaniach studentów z Arabii Saudyjskiej, w 
związku z czym został oskarżony o rasizm. W internecie utworzono stronę 
„w celu obrony studenta”, a trener młodzieżowych grup w Stomilu Ol-
sztyn na swoim profilu Facebook napisał: „Świat oszalał, niedługo islami-
ści wyprą jedną słuszną wiarę, jaką jest katolicyzm! Już niedługo w imię 
tolerancji będziemy zmuszeni do przyjmowania ich do pracy kosztem na-
szych rodaków, masakra”. 
(Gazeta.pl 25.04.2012)

Maj 20�2

�. Warszawa 03.0�.20�2
W Warszawie zorganizowano pierwszomajowy pochód środowisk nacjo-
nalistycznych pod hasłem „Nadchodzą nacjonaliści”. Demonstranci nieśli 
f lagi z symbolami krzyża celtyckiego, falangi. W pochodzie u boku ONR 
stanęła Młodzież Wszechpolska oraz Narodowe Odrodzenie Polski. 
(PAP 01.05.2012)

2. Lublin 03.0�.20�2
1-go maja w lubelskim klubie Graffiti, jednym z największych klubów na mapie 
Lublina, Obóz Narodowo-Radykalny zorganizował koncert, na którym zagra-
ły neonazistowskie zespoły. 
(Gazeta.pl 03.05.2012)
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3. Tarnów �4.0�.20�2 
Na stronie lokalnej gazety www.tarnow.net.pl ukazał się artykuł pt. „Gdzie są Ży-
dzi z Goldhammera” na temat akcji prowadzonej przez Teatr im. Solskiego, która 
miała na celu zachęcenie mieszkańców Tarnowa do dzielenia się wspomnieniami 
o Żydach, którzy jeszcze przed wojną stanowili 45% społeczności miejskiej. W od-
powiedzi na zaproszenie internauci zamieścili mnóstwo antysemickich komenta-
rzy. 
(www.kirkuty.xpi.pl )

4. Lublin ��.0�.20�2
W Lublinie pojawiły się antysemickie plakaty z podobizną Tomasza Pietrasie-
wicza, dyrektora Teatru NN, imitujące zaproszenie na sztukę teatralną. „Icka 
ulice, Srula kamienice, czyli jak grabić Polskę w majestacie prawa” - taki ty-
tuł widniał na plakacie, na którym obok zdjęcia Pietrasiewicza umieszczono 
gwiazdy Dawida. Prokuratura zapowiedziała wszczęcie śledztwa w sprawie. 
To nie pierwszy atak na osobę Pietrasiewicza, dlatego też policja i prokuratura 
postanowiły uważniej zająć się sprawą.
(Gazeta Wyborcza 18.05.2012) 

�. Kraków 2�.0�.20�2
Obóz Narodowo-Radykalny zorganizował kontrdemonstrację wobec odbywa-
jącego się w Krakowie Marszu Równości. Działacze ONR-u i NOP-u prezen-
towali transparent „Zakaz pedałowania”. Posypały się wulgarne komentarze 
i niewybredne epitety pod adresem uczestników Marszu Równości. Po zakoń-
czeniu oficjalnego marszu narodowcy zaatakowali policję ochraniającą Marsz 
Równości. Chwilę potem grupa ok. 15 osób w koszulkach „Blood & Honour” 
obrzuciła kamieniami krakowski squat. Policja musiała interweniować.
 (Gazeta Wyborcza 19.05.2012)

�. Kraków 2�.0�.20�2
W połowie kwietnia bieżącego roku w miejscowości Libiąż (woj. małopolskie) 
został zaatakowany 23-letni mężczyzna pochodzenia romskiego. 10 napast-
ników pobiło oraz poważnie raniło Roma nożem. Okradli go z pieniędzy na 
kwotę 3200 zł. Biegły lekarz sądowy, na podstawie obrażeń głowy, na której 
znajdowały się liczne rany cięte, stwierdził, że przestępcy działali ze szczegól-
nym okrucieństwem. Poszkodowany Rom rozpoznał jednego z napastników 
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i zgłosił to policji. Ta wystąpiła o tymczasowy areszt, jednak prokuratura nie 
uwzględniła faktu użycia noża przez napastnika i tym samym, z braku wy-
starczających dowodów, nie podtrzymała nakazu aresztowania. Przestępcy 
nadal przebywają na wolności i nieustannie nachodzą Roma i jego rodzinę, 
zastraszając i grożąc, aby mężczyzna wycofał oskarżenie. Policja z Chrzano-
wa, która zajęła się sprawą, twierdzi, iż był to jedynie incydent i nie ma po-
wodu do niepokoju. Innego zdania jest lokalna społeczność, która pamięta 
jeszcze działający przed dziesięcioma laty gang Józefa F. pseudonim „Beretta”. 
Świadkowie donieśli wówczas, że grupa wymusza haracze, a policja nie rea-
guje. Do dymisji podał się wówczas sam komendant policji. Stowarzyszenie 
Romów w Polsce zwróciło się do prokuratury w Krakowie z prośbą o nadzór. 
Nie wierzy ono w skuteczność prac Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie. 
Krakowska Prokuratura Okręgowa zajęła się sprawdzaniem akt tej sprawy.
(Gazeta Kraków 21.05.2012)

�. Warszawa 2�.0�.20�2
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Nigeryjczyka, który w maju 2010 roku 
został zastrzelony przez policjanta. Umorzono dochodzenie ponieważ relacje świad-
ków i opinie biegłych były zbyt różne od siebie. Po blisko 2 latach śledztwa, pro-
kuratura nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie: jak doszło do zabójstwa Maxa Itoy 
Świadkowie wydarzeń z maja 2010 roku, kiedy to nieumundurowani policjanci 
przeprowadzili obławę na nielegalnych handlarzy Stadionu 10-lecia, twierdzili, że 
zaatakowano funkcjonariuszy dopiero po strzale, a wcześniej doszło jedynie do ży-
wej wymiany zdań. Policja twierdzi natomiast, że konieczna była interwencja, gdyż 
Nigeryjczyk próbował odebrać broń jednemu z nich i był agresywny. 
(Gazeta.pl 17.05.2012)

Czerwiec 20�2

�. Poznań ��.0�.20�2
Prokuratura w Poznaniu zajęła się publikacją „Najświętsze trzy hostie”, która 
po latach znów trafiła na półki księgarni. Historia sprofanowania hostii przez 
Żydów w 1399 roku tak dziś, jak i w 1926 roku, kiedy to po raz pierwszy zosta-
ła opublikowana, przywołuje antysemickie nastroje. Prokuratura zbada sprawę 
pod względem opublikowania antysemickich treści oraz nawoływania do nie-
nawiści osób narodowości żydowskiej. 
(Gazeta.pl 08.06.2012)
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2. Kraj ��.0�.20�2
Rada Praw Człowieka ONZ po lekturze polskiego sprawozdania z prze-
strzegania Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zaleciła prawną lega-
lizację związków tej samej płci. W sejmie czekają już 2 ustawy dot. legali-
zacji związków partnerskich zarówno osób hetero jak i homoseksualnych. 
Dzięki nim partnerzy mieliby większość praw, które teraz posiadają jedynie 
małżonkowie. W Polsce nadal istnieje problem ze zrozumieniem stanowiska 
i potrzeb osób homoseksualnych. Homofobia jest akceptowalna i tłuma-
czona względami prawodawczymi, kulturowymi czy religijnymi, natomiast 
postawy antyhomofobiczne spotykają się ze sprzeciwem społecznym znacz-
nie częściej.
(Gazeta Wyborcza 19.06.2012)

3. Kraj 2�.0�.20�2
Platforma Obywatelska na początku lipca zgłosi projekt zmian w kodek-
sie karnym dotyczący mowy nienawiści. Karana ma być także zniewaga ze 
względu na przekonania i naturalne cechy osobiste. Artykuł 256 k.k. obecnie 
zakłada karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2 za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, et-
nicznych, rasowych, wyznaniowych, albo ze względu na bezwyznaniowość. 
Niebawem ma zostać poszerzony o „przekonania” oraz „naturalne cechy 
osobiste”, czyli m.in. płeć, stan zdrowia, orientację seksualną czy niepełno-
sprawność. 
(Gazeta Wyborcza 29.06.2012)

Lipiec 20�2

�. Kraj 02.0�.20�2
Prezenterzy Radia Eska przekroczyli granice dobrej satyry obrażając ko-
biety pochodzenia ukraińskiego. Podczas audycji jeden z nich mówił 
m.in., że „zachował się jak prawdziwy Polak” i „wyrzucił swoją Ukrain-
kę”. Drugi dodał: „Ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę” oraz: „Powiem ci, 
że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym ją zgwał-
cił”. Zdaniem Rady Etyki Mediów demonstrowanie ksenofobii i rasizmu 
wykracza poza granice satyry oraz etycznego dziennikarstwa. KRRiT 
otrzymała już dwa wnioski w tej sprawie, w tym jeden od Związku Ukra-
ińców w Polsce. Skarga trafiła też do Pełnomocniczki Rządu ds. Równe-
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go Traktowania, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, która jednoznacznie 
uznała żart za „mało udany”, bowiem z gwałtu się nie żartuje. 
(Newsweek 26.06.2012)

2. Warszawa 04.0�.20�2
Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące antysemickich wpisów, jakie poja-
wiły się w sieci pod adresem szefa MSZ, uzasadniając swoją decyzję brakiem 
interesu społecznego. Pomimo odnalezienia autorów niewybrednych komen-
tarzy, prokuratura zmieniła zdanie co do słuszności walki w imieniu Radosła-
wa Sikorskiego, pozostawiając sprawę w jego rękach. W kwietniu 2011 roku  
roku minister spraw zagranicznych zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, argumentując m.in., iż antysemickie treści pub-
likowane w sieci podważają wizerunek Polski w świecie. Chodziło o wpisy 
związane z korespondencją Sikorskiego z prokuratorem generalnym Andrze-
jem Seremetem, w której wzywał do ścigania antysemickiej i rasistowskiej 
mowy nienawiści. 
(Gazeta Wyborcza 03.07.2012)

3. Kraj 0�.0�.20�2
Firma Google rozpoczęła kampanię pod hasłem „Legalize Love”, by wspie-
rać gejów, lesbijki, transseksualistów i biseksualistów w życiu zawodowym 
jak i prywatnym. Zaczęła od Singapuru i Polski. Mark Palmer-Edgecumbe 
tłumaczył, że kampania ma się opierać na współpracy Google z lokalnymi 
firmami i organizacjami pozarządowymi. Wybór Polski nie jest przypadko-
wy. Zdaniem ekonomistów, to właśnie nasz kraj w niedługim czasie ma stać 
się liderem rynków finansowych. Niestety krążąca o naszym kraju opinia 
jest dość niepochlebna, gdyż Polska obok Singapuru słynie z niechęci do 
homoseksualistów, co w dużym stopniu warunkuje prawo. Poprzez swoją 
kampanię Google chce przekonać Polaków, że wszystkich ludzi trzeba trak-
tować tak samo niezależnie od orientacji seksualnej. 
(Gazeta Wyborcza 09.07.2012)

4. Kraków �0.0�.20�2
Grupa Żydów z Polski i Izraela wybrała się do jednej z krakowskich restau-
racji. Część z nich miała jarmułki i mówiła wyłącznie po hebrajsku. Chwilę 
po wejściu do lokalu, kelnerzy oświadczyli, że już zamykają oraz nie za-
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mierzają obsługiwać grupy Żydów. Posypały się antysemickie komentarze, 
a następnie ktoś z obsługi miał rzucić gazetą w jedną z dziewczyn i grozić 
gościom szklaną butelką. Zajście zdarzenia potwierdził obecny na miejscu 
niemiecki pisarz i dziennikarz mieszkający na krakowskim Kazimierzu. To 
on zadzwonił na policję i opowiedział o całym zajściu. Menedżer restauracji 
tłumaczył, że to inni goście obrażali grupę, a jeden z nich był po prostu do 
niego podobny. 
(Gazeta Wyborcza 09.07.2012)

�. Opole �2.0�.20�2
Właścicielowi oraz obsłudze jednego z opolskich barów z kebabem niejed-
nokrotnie grożono podpaleniem czy śmiercią. Dochodziło także do napaści 
i demolowania lokalu. Zajścia potwierdza nagranie z monitoringu oraz wi-
doczne obrażenia na ciele Kurdów, właścicieli baru. Pomimo nagrania z mo-
nitoringu, które dotarło do policji, nie podjęła ona żadnej akcji. Ich zdaniem 
obraz na nagraniu był niewyraźny, przez co nie mógł stanowić dowodu w 
sprawie. Sprawcy, czując się całkowicie bezkarnie, zaatakowali ponownie. 
Doszło do regularnej bitwy. Napastnicy pobili obsługę i zdemolowali lokal. 
Na koniec jeden z Kurdów otrzymał cios w klatkę piersiową widłami. Kiedy 
trafił do szpitala ponownie spotkał się z napastnikiem, który również zgłosił 
się na izbę przyjęć. Mężczyzna i tym razem rzucił się z pięściami na rannego. 
Policja za każdym razem przyjeżdżała na miejsce zdarzenia, gdy było już 
po sprawie. Nie wszczynała także dochodzenia, gdyż uznawała incydenty za 
lokalne porachunki. Dopiero po tym, jak nagranie trafiło do sieci, nadała 
sprawie właściwy bieg. W ciągu zaledwie 2 dni oskarżono 6 osób i zapowie-
dziano dalsze zatrzymania. 
(Gazeta Wyborcza 11.07.2012)

�. Łomża 20.0�.20�2
Po ponad rocznym śledztwie udało się ustalić personalia człowieka, który 
pod pseudonimem „Protagoras” wypisywał na forach internetowych obraź-
liwe komentarze pod adresem Czeczenów. Winnym nawoływania do nie-
nawiści jest 33-letni funkcjonariusz straży granicznej. Pisał między innymi: 
„Czeczeni zabijają w imię religii - jakiś rysownik namalował ich Wielkiego 
Pedofila i w odwecie chcą zabijać niewinnych ludzi.” „Maruda - wiesz dlacze-
go Francuzi, Holendrzy uciekają z własnych krajów? Bo kiedyś byli na tyle 
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głupi, że wpuścili do siebie to ścierwo pasożytnicze a ono im się rozmnożyło 
(…).” Prokuratura Rejonowa w Łomży oskarżyła funkcjonariusza o nawoły-
wanie do nienawiści wobec uchodźców oraz znieważanie na tle różnic raso-
wych, narodowościowych i wyznaniowych osób narodowości czeczeńskiej. 
Oskarżony nie przyznał się do winy twierdząc, że nikogo nie chciał obrażać, 
a jedynie wygłaszał w ten sposób swoje opinie. 
(Gazeta Wyborcza 18.07.2012)

�. Kraj 2�.0�.20�2
Po zamieszkach, do jakich doszło podczas Euro 2012, po meczu Polska - Ro-
sja do sądu rejonowego Warszawa Śródmieście wpłynęły 123 sprawy. Wydano 
82 wyroki, jednak żadnego za mowę nienawiści. Nikt nie został skazany z 
art. 257 k.k., który brzmi: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo po-
szczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów na-
rusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3”. Jak tłumaczy policja, trudno jest wychwycić sprawców, nawet przy 
pomocy monitoringu, a tym bardziej poszkodowanym wskazać konkretne 
osoby spośród skandującego tłumu. Tak jak w przypadku art. 256 sprawy ści-
gane są z urzędu, to gdy dochodzi do zniewagi, czyli naruszenia art. 216 k.k., 
konieczne jest złożenie doniesienia z oskarżenia prywatnego. 
(Tok Fm 23.07.2012)

Sierpień 20�2

�. Znamirowice 0�.0�.20�2
Ośrodek Farma Zdrowia znajdujący się w miejscowości koło Nowego Sącza od-
mawia obsługi gości z Ameryki i Izraela. Dodatkowo różnicuje opłaty za nocleg. 
Dla gości z Polski nocleg zaczyna się od 60 zł za osobę, dla turystów spoza Polski 
od 60 euro za osobę. Rzecznik Praw Obywatelskich, nie mogąc bezpośrednio 
ingerować w sektor prywatny, podjął odpowiednie kroki, zgłaszając sprawę do 
stosownych instytucji m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Kra-
kowie, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Urzędu Marszałkowskiego. 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wystosowało odpowiednie listy do Pani 
Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Trakto-
wania oraz do właścicieli hotelu. 
(kontakt24.tvn.pl 03.08.2012)
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2. Wrocław �0.0�.20�2
We Wrocławiu grupa członków i sympatyków Narodowego Odrodzenia 
Polski jeździła tramwajem wynajętym od Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego. Na tramwaju zawisły falanga i krzyż celtycki - transparen-
ty NOP, którego członkowie przez megafon wykrzykiwali hasła m.in. „Raz 
sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, a na przystankach rozdawali ulotki. 
Trasa przejazdu tramwaju, który wyruszył ok. godz. 13.00, w niedzielę 5 
sierpnia 2012 roku, wiodła praktycznie przez całe centrum miasta. Motor-
niczy nie zareagował na grupę ludzi, która po wejściu do pojazdu zaczęła go 
dekorować banerami. Jak podaje MPK we Wrocławiu tramwaj na wycieczkę 
krajoznawczą po mieście wynajęła prywatna osoba, nikt nie spodziewał się, 
że tramwaj zostanie wynajęty do przeprowadzenia manifestacji. Wcześniej 
nie zdarzyły się przypadki wykorzystania oferty MPK do innych celów niż 
turystyczne. 
(TVN 24 08.08.2012)

3. Wrocław �0.0�.20�2
„Tak się zabawia szlachta z Wrocławia” - taką nalepkę na swoim skuterze 
znalazł muzyk Fernando Torres, siostrzeniec znanego w Polsce muzyka Jo-
sego Torresa. Skuter muzyka został zdemolowany, na karoserii chuligani 
umieścili napis „KKK”, skrót od Ku Klux Klan oraz napis „white power”. 
Muzyk mieszka we Wrocławiu od kilku miesięcy i już wcześniej doświad-
czał rasistowskich zaczepek. Pod jego adresem padały wyzwiska i groźby. 
Po ostatnim incydencie Fernando Torres postanowił opuścić zamieszkiwaną 
dotychczas część Wrocławia, co też nie odbyło się bez przykrych incyden-
tów. Podczas wyprowadzki Torresa z mieszkania, przed klatką stała grupa 
kilkunastu osób w barwach Śląska Wrocław, która groziła rodzinie muzyka 
pięściami. 
(Gazeta.pl 07.08.2012)

4. Katowice �0.0�.20�2
Kierowcy autobusu miejskiego w Katowicach nie spodobał się pasażer, który 
wsiadł do autobusu ze swoim partnerem. Homofobiczną postawę wykazali 
także pasażerowie. Ariel T. niedawno został zwolniony z pracy, ponieważ 
przełożonemu nie pasowało, żeby ochroniarz był jednocześnie homoseksu-
alistą. Tym razem usłyszał, że autobusy miejskie też nie są dla niego. Cze-
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kając na przystanku objął i pocałował w policzek swojego przyjaciela, a na-
stępnie wsiadł do pojazdu trzymając go za rękę. Kierowca widząc to rzucił 
niewybredny komentarz, po czym stwierdził, że jeśli mężczyznom coś się 
nie podoba, to mogą zwyczajnie wysiąść. Po chwili część pasażerów zaczęła 
wyzywać parę, a reszta w ogóle nie zareagowała. Poszkodowany złożył skargę 
do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. 
(Gazeta Wyborcza 10.08.2012)

�. Warszawa �4.0�.20�2
W niedzielę 12 sierpnia, na boisku szkolnym Orlik przy Gimnazjum nr 23 
na Pradze-Południe doszło do pobicia grupy Białorusinów przez Polaków. 
Grupa Białorusinów zarezerwowała boisko Orlik na niedzielę, aby cztery 
drużyny: Białoruskiego Domu Informacyjnego, telewizji Biełas, fundacji 
Europejska Białoruś, Euroradia, rozegrały mecze o Puchar Białoruskiego 
Domu. Boisko Orlik, które jest boiskiem ogólnodostępnym, zarezerwowane 
mieli w godzinach 12.00-15.00. Kiedy pojawili się na miejscu, mecz rozgry-
wali młodzi Polacy. Białorusini zdecydowali, że poczekają aż grupa Pola-
ków zakończy grać. Kiedy ponownie pojawili się na boisku, chcąc rozpocząć 
grę, okazało się, że Polacy nie zamierzają opuścić boiska. Według świadków 
Polacy do Białorusinów mieli wołać „Wywieziemy was do lasu i nogi poła-
miemy! Po co żeście przyjechali na nasze?”. W efekcie wynikła bójka, pod-
czas której dotkliwie pobity został koordynator Fundacji „Białoruski Dom 
w Warszawie” i fotograf białoruskiej strony internetowej. Dwie osoby trafiły 
do szpitala. Całym zajściem zajęła się policja z Komendy Rejonowej Policji 
na Pradze Południe. 
(Gazeta.pl, TVN 24 12.08.2012)

�. Warszawa 23.0�.20�2
23 sierpnia miała odbyć się rozprawa przeciwko grupie kibiców Legii, któ-
rzy w listopadzie 2011 roku podczas meczu Legia - Widzew skandowali pod 
adresem kibiców przeciwnej drużyny: „Hamas, Hamas, Juden auf den Gas” 
(Żydzi do gazu). Sędzia już na początku oświadczyła, iż zamierza umorzyć 
sprawę. Chwilę potem dodała, że nie może skazać siedemnastu oskarżonych z 
powodu „braku znamion czynu zabronionego”. W sądzie zabrakło także pro-
kuratora, który złożył oskarżenie. W uzasadnieniu przeczytać można, iż nie 
ma wystarczających dowodów obciążających wskazane przez oskarżyciela 
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osoby, choć podczas dochodzenia użyto nagrań z monitoringu zainstalo-
wanego na stadionie. Zdaniem sędzi trudno posądzać poszczególne osoby, 
gdyż skandował cały tłum i nie wiadomo również, kto pierwszy wykrzyczał 
obelżywe hasło. Konkluzją było zaś stwierdzenie, że „nie można przyjąć, iż 
wykrzykiwane hasła wzbudzały niechęć czy złość, brak akceptacji, że nasilały 
negatywne nastawienia do narodu żydowskiego”. 
(Gazeta Wyborcza 23.08.2012)

�. Białystok 24.0�.20�2
Czterej młodzi mężczyźni zostali oskarżeni o publiczne nawoływanie do 
nienawiści na tle narodowościowym i propagowanie faszyzmu. Przed sądem 
stanęli za malowanie m.in. na pomniku ofiar białostockiego getta, cmenta-
rzu żydowskim swastyk i antysemickich haseł w 2007 roku w Białymstoku. 
Prokurator dla sprawców zażądał kary więzienia, dla dwóch osób po roku 
więzienia bez zawieszenia, a dla pozostałych dwóch oskarżonych po roku 
więzienia w zawieszeniu na 4 i 3 lata. Obaj mieliby też być poddani dozorowi 
kuratora. 
(Gazeta.pl 24.08.2012)

�. Gdańsk 30.0�.20�2
Nieznany sprawca podpalił sklepik należący do Haniego Hraisha. To 
było już trzecie podpalenie w ciągu miesiąca. Na początku sierpnia ktoś 
podłożył ogień pod drzwiami lokalu gastronomicznego należącego do 
Haniego Hraisha, potem spłonął należący do niego zadaszony stragan 
z warzywami. Na płocie meczetu w Oliwie pojawiły się także obraźliwe 
napisy. Wszystko wskazuje, że są to ataki na tle rasistowskim. Sprawą 
zajęła się policja, która szuka sprawców pożaru. Akta sprawy mają trafić 
także do prokuratury. 
(Gazeta Wyborcza, TVN 24 29.08.2012)

�. Lublin 30.0�.20�2
Od 2008 roku firma Styks stara się o możliwość budowy krematorium na tere-
nie położonym przy Muzeum na Majdanku. Ówczesny prezydent Lublina nie 
zezwolił na taką inwestycję, przedsiębiorstwo jednak odwołało się do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego, od którego dostało pozwolenie. W takiej 
sytuacji Minister Kultury wydał decyzję, w której wyznaczono pas ochronny 
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wokół obozu na Majdanku, na którym nie może powstać żadna działalność go-
spodarcza. W związku z tym przedsiębiorstwo Styks zmieniło miejsce budowy 
krematorium, które przeniesiono na działkę będącą poza pasem ochronnym. 
Oznacza to, że nie ma żadnych przeszkód do rozpoczęcia budowy spopielarni. 
Władze miasta szukają sposobu, aby do tego nie dopuścić. W celu zyskania na 
czasie miasto znalazło „rozwiązanie tymczasowe”, którym jest rozpoczęcie prac 
nad planem zagospodarowania terenu wokół Majdanka. Uchwała w tej spra-
wie miała trafić pod obrady we wrześniu, tym samym radni mieli opracować 
plan, który pozwoli rozwiązać wszelkie problemy. W czasie prac nad planem 
zagospodarowania, które mogą potrwać nawet 9 miesięcy, miasto nie będzie 
mogło wydać firmie Styks pozwolenia na budowę, co oznacza wstrzymanie ca-
łej inwestycji. Przeciwko budowie spopielarni protestują m.in. mieszkańcy, or-
ganizacje zajmujące się ochroną pamięci, organizacje żydowskie. Do protestów 
przyłączyła się także organizacja walcząca z antysemityzmem na świecie, Liga 
Przeciw Zniesławieniu (ADL). Wszyscy zgodni są, że budowanie krematorium 
przy byłym miejscu zagłady, miejscu gdzie w krematoriach ginęli ludzie, jest 
nagannym pomysłem. 
(Gazeta.pl 28.08.2012, TVN 24 29.08.2012)

�0. Katowice 3�.0�.20�2
Do pomieszczenia gospodarczego na cmentarzu żydowskim w Katowicach 
włamało się trzech nastolatków w wieku 14-15 lat, jeden z nich jest wycho-
wankiem domu dziecka. Chłopcy próbowali ukraść sprzęt gospodarczy. Zostali 
zatrzymani przez policję. 
(Gazeta.pl 30.08.2012)

��. Białystok 3�.0�.20�2
Mężczyźni oskarżeni o publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do 
nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym, zostali skazani przez 
Sąd Okręgowy w Białymstoku na kary po roku więzienia. Oskarżenie doty-
czyło wydarzeń z 2007 roku w Białymstoku (malowanie napisów „SS” i haseł 
antyżydowskich m.in. na cmentarzu żydowskim i pomniku ofiar getta). Po 
dokładnym zbadaniu sprawy sąd uznał także, że mężczyźni działali w zorga-
nizowanej grupie przestępczej o nazwie „IV edycja”. Wyrok nie jest prawo-
mocny. 
(Gazeta.pl 31.08.2012)
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Wrzesień 20�2

�. Łomża 03.0�.20�2
Śledztwo w sprawie zniszczenia pomnika w Jedwabnem umorzone przez 
Prokuraturę Okręgową w Łomży z powodu niewykrycia sprawców zda-
rzenia. Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna, rzeczniczka 
prokuratury zapewnia, że w chwili pojawienia się nowych dowodów w tej 
sprawie, postępowanie będzie można podjąć od nowa. Do zdewastowania 
pomnika w Jedwabnem w kwietniu przyznali się członkowie grupy „Blood 
and Honour”. 
(Wirtualna Polska, Gazeta.pl 03.09.2012)

2. Opole 04.0�.20�2
St. sierżant Katarzyna W. i st. sierżant Łukasz S. podczas pełnienia służ-
by dostali zawiadomienie, że w okolicach mostu kolejowego do Odry 
wpadł mężczyzna. Po przybyciu na miejsce, na widok tonącego czło-
wieka, policjanci wskoczyli do rzeki, by go ratować. Akcja zakończyła 
się sukcesem. W komendzie opolskiej doceniony został tylko st. sierżant 
Łukasz S., któremu w nagrodę za odwagę podniesiono dodatek służbo-
wy. Natomiast dla st. sierżant Katarzyny W. nie przewidziano żadnej 
nagrody. 
(Gazeta.pl 27.08.2012)

3. Lublin 03.0�.20�2
Nieznani sprawcy rozwiesili antysemickie plakaty w Lublinie, na przystan-
kach oraz na klatce schodowej budynku, w którym mieszka Tomasz Pietra-
siewicz, szef Bramy Grodzkiej Teatr NN. Plakaty prezentowały w tle Bramę 
Grodzką z powiewającą nad nią flagą Izraela. Na plakacie znajdowała się 
fotografia Pietrasiewicza stylizowanego na Lorda Voldemorta, czarnoksięż-
nika z serii o Harrym Potterze. Obok umieszczone zostało logo Teatru NN 
z podpisem „Teatr NN Nerwica Natręctw”. 
(Gazeta Wyborcza 03.09.2012)

4. Warszawa 0�.0�.20�2
Nieznani sprawcy zniszczyli kamienne macewy na cmentarzu żydowskim 
na Bródnie, pisząc na nich farbą. Zabytkowy kirkut na Bródnie wiele 
razy już uległ aktom zniszczenia. W 2010 roku na macewach pojawiły się 
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napisy „SS”, „Żydzi to gówno” i rysunki przedstawiające gwiazdę Dawida 
na szubienicy. 
(Gazeta.pl 04.09.2012)

�. Katowice �0.0�.20�2
Prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice Południe w Katowicach, 10 
września 2012 roku, wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powo-
du niewykrycia sprawców w sprawie publicznego prezentowania transparentu 
z napisem „ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY”, przy czym słowo „wrogom” 
było wystylizowane na litery hebrajskiego alfabetu, podczas marszu Obozu 
Narodowo-Radykalnego (ONR) w Katowicach. Napis ten, odczytywany nie 
tylko wprost, lecz również w kontekście charakteru działalności ONR - or-
ganizacji skrajnej, od wielu lat w sposób jawny posługującej się antysemicką 
retoryką - niesie ze sobą jasne, skrajnie nienawistne wezwanie do stosowania 
przemocy wobec Żydów. W toku dochodzenia zbadano nagrania z monitorin-
gu miejskiego, który zarejestrował przebieg marszu, jednak zła jakość nagrania 
uniemożliwiła identyfikację osób, które niosły transparent.

�. Wrocław ��.0�.20�2
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Wojewódzkie-
go Policji we Wrocławiu o zbadanie sprawy dotyczącej demonstracyjnego 
przejazdu tramwajem miejskim, wynajętym przez członków Narodowego 
Odrodzenia Polski na początku sierpnia. Według RPO sytuacja z Wrocła-
wia mogła „wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 256 k.k., tj. 
nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 
rasowych oraz wyznaniowych”. 
(Gazeta.pl 19.09.2012)

�. Łódź 20.0�.20�2
W Łodzi, na ulicach miasta pojawiły się billboardy centrum handlowego 
Manufaktura, na których centrum handlowe zapraszało na zakupy hasłem 
„Rozgrabić kolekcję. Kryształowa Noc Zakupów”, które jednoznacznie ko-
jarzy się z pogromem Żydów mającym miejsce w 1938 roku w Niemczech. 
Billboardy pojawiły się w mieście w czasie trwania festiwalu Łódź Czterech 
Kultur, podczas którego do Łodzi przybyli obywatele Izraela. Centrum han-
dlowe Manufaktura rozumiejąc, że stworzone przez nich hasło wywołuje 
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kontrowersje, podjęło decyzję o zmianie kampanii reklamowej i usunięciu 
billboardów z niefortunnym hasłem. 
(Gazeta.pl 19.09.2012)

�. Wrocław 2�.0�.20�2
17 września w 73 rocznicę napaści na Polskę wojsk radzieckich Narodowe 
Odrodzenie Polski zorganizowało manifestację, do której przyłączyli się „ki-
bice” Śląska Wrocław. Uczestnicy wiecu nieśli ze sobą transparenty, wygła-
szali hasła „Precz z komuną”, „Na drzewach zamiast liści będą wisieć komu-
niści”, „Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”. Jeden z transparentów 
dotyczył Gazety Wyborczej, skandowano „Wyborcza kłamie, lecz wolnych 
ludzi nie złamie”. Demonstrację zorganizowano także na placu Solnym, gdzie 
znajduje się redakcja wrocławskiego wydania gazety. Choć manifestacja była 
zorganizowana jako uczczenie ofiar radzieckiej agresji, to wiele wskazuje na 
to, że zorganizowano ją, aby pokazać stosunek NOP-u do gazety, która żywo 
reaguje na wydarzenia we Wrocławiu i włączyła się do apelu skierowanego 
przeciw działaniom NOP-u. Jest to także odpowiedź Narodowego Odrodze-
nia Polski na akcję gazety, która dwa lata temu wzywała, w imię pojednania, 
do palenia zniczy na opuszczonych grobach radzieckich żołnierzy. Podczas 
demonstracji nie obyło się bez incydentów. Podczas całej manifestacji w rogu 
placu Solnego, w oddaleniu od zgromadzenia stały dwie osoby, które tyl-
ko trzymały transparenty z napisami „Lepsza czerwień niż nienawiść” oraz 
„Historia nie może być pretekstem do propagowania nienawiści”. Po zakoń-
czeniu demonstracji, część z jej uczestników zaatakowała tych dwoje ludzi. 
Padły pod ich adresem wyzwiska, wyrwano im transparenty i rzucano w ich 
kierunku petardami. Agresja manifestantów była na tyle duża, że musiała 
interweniować policja. 
(Gazeta.pl 19.09.2012)

�. Olsztyn 24.0�.20�2
Na jednej z kamienic, która mieści się niedaleko Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, pojawiły się napisy „Europa dla białych”, „White Po-
wer”. O napisach na budynku został poinformowany uniwersytet, jednak 
budynek nie należy do uczelni i tym samym władze poinformowały, że nie 
zamierzają nic w tej sprawie robić. Sprawą zajął się administrator kamieni-
cy, który skonsultował się ze wspólnotą mieszkaniową w sprawie usunię-
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cia napisów. Napisy z kamienicy zawierały w sobie wydźwięk rasistowski 
i godziły w studentów uniwersytetu narodowości arabskiej. W Olsztynie 
przebywa około 300 młodych ludzie z Arabii Saudyjskiej. Tutaj przygoto-
wują się do podjęcia studiów, część z nich już studiuje na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim. 
(Gazeta.pl 24.09.2012)

�0. Rzeszów 2�.0�.20�2
W rzeszowskiej prokuraturze toczyły się dwa śledztwa dotyczące znieważenia 
narodu żydowskiego. Sprawa była wytoczona przeciwko lekarce ginekologo-
wi z Rzeszowa, która prowadziła antysemicką stronę uzdrawiamy.com.pl. Na 
stronie można było przeczytać m.in., że „Żydzi to mistrzowie kłamstwa i in-
trygi”. Lekarka nie tylko prowadziła antysemicką stronę, umieściła także na 
niej dane personalne pacjentek, ich numery PESEL i pokazywała jak można 
przy pomocy numeru PESEL poznać, że ktoś jest osobą pochodzenia żydow-
skiego. Pierwsze dochodzenie dotyczące znieważania narodu żydowskiego 
zostało umorzone. Biegli lekarze uznali lekarkę za osobę niepoczytalną. Stro-
na internetowa uzdrawiamy.com.pl zniknęła z internetu. Jednak część mate-
riałów, które były na niej publikowane, pojawiło się na innej stronie interne-
towej. W związku z tym prokuratura wszczęła nowe śledztwo, które zostało 
w ostateczności umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy.
 (Gazeta.pl 27.09.2012)

Październik 20�2

�. Białystok 02.�0.20�2
W sierpniu Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok skazujący po roku 
więzienia za publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawi-
ści na tle narodowościowym i wyznaniowym. Oskarżonymi byli młodzi 
mężczyźni, którzy namalowali napisy „SS” i hasła antyżydowskie m.in. na 
cmentarzu żydowskim i pomniku ofiar getta. Prokuratura Okręgowa w Bia-
łymstoku oskarżyła pięciu innych mężczyzn o publiczne nawoływanie do 
nienawiści na tle narodowościowym. Oskarżeni znajdowali się w grupie osób 
skandujących nienawistne hasła „Nie przepraszam za Jedwabne”, „Wielka 
Polska Narodowa”, „Tu Polska, nie Izrael”, która szła obok uczestników Mar-
szu Jedności zorganizowanego we wrześniu 2011 roku w Białymstoku. Śledz-
two trwało prawie rok, bowiem tyle trwało wydanie opinii biegłej z zakresu 
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językoznawstwa, która ostatecznie uznała, że wykrzykiwane hasła należy 
uznać za jeden z przejawów nawoływania do nienawiści. Oskarżeni zostali 
uznani za winnych zarzucanych im czynów. Sąd wydał wyrok skazujący, 
część z oskarżonych została ukarana grzywną w wysokości 600 zł, pozostali 
dostali karę jednego miesiąca ograniczenia wolności, z obowiązkiem wyko-
nania nieodpłatnej pracy społecznej w wymiarze 40 godzin. 
(Gazeta.pl 02.10.2012)

2. Olsztyn 04.�0.20�2
Po interwencji Gazety Wyborczej i zgłoszeniu sprawy administratorowi bu-
dynku usunięto rasistowskie napisy „Europa dla białych” i „White Power” 
z budynku mieszkalnego znajdującego się w sąsiedztwie Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, gdzie studiuje wielu obcokrajowców. 
(Olsztyn Gazeta.pl 02.10.2012)

3. Wrocław 0�.�0.20�2 
We Wrocławiu odbył się „marsz kominiarek” zorganizowany przez Naro-
dowe Odrodzenie Polski. Jego uczestnicy bezskutecznie starali się zakłó-
cić odbywający się w tym samym czasie Marsz Równości. Po demonstracji 
grupki zamaskowanych uczestników „marszu kominiarek” rozbiegły się po 
mieście, wykrzykując nienawistne hasła. Zaatakowany został remontowany 
budynek Centrum Reanimacji Kultury. Sprawcy wyłamali bramę, dostali 
się na podwórko i starali się dostać do środka budynku. Interweniowała 
policja. 
(Gazeta.pl 09.10.2012)

4. Kraków ��.�0.20�2
Córka Josefa Bau, polsko-izraelskiego artysty, stała się ofiarą napaści na 
tle narodowościowym ze strony krakowskiego taksówkarza. Clila Bau 
przyjechała z siostrą Hadasą do Krakowa, aby w krakowskich szkołach 
prowadzić wykłady o holokauście. Obie siostry przedstawiają losy Ży-
dów podczas wojny, odwiedzając szkoły w wielu krajach. Opowiadają 
historie swoich rodziców, którzy potajemnie wzięli ślub i o tym, jak ich 
matka oddała swoje miejsce na liście Schindlera swojemu mężowi. Kiedy 
po wykładzie w krakowskiej szkole Clila wsiadła do zamówionej tak-
sówki, kierowca zaciekawił się jej akcentem. Dopytywał skąd pochodzi, 
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w momencie, kiedy dowiedział się, że jest z Izraela zaczął na nią krzyczeć 
„wynoś się z Polski i nigdy nie wracaj”, „Żydzi powinni lizać d… Pola-
kom, bo tylko Polacy pomagali Żydom”. Wygłosił także swoje zdanie 
odnośnie Izraela, uznając, że Izrael to nie kraj, że Żydzi odebrali teryto-
rium Arabów. Prośba Clili, aby taksówkarz zaprzestał rozmowy, spowo-
dowała, że zaczął krzyczeć jeszcze głośniej. Na koniec, po dotarciu Clili 
do hotelu, kierowca taksówki najpierw nie chciał pomóc jej z wyjęciem 
dość ciężkiej walizki z bagażnika, a kiedy został poinformowany, że Clila 
poprosi kogoś z hotelu o pomoc, to wyjął walizkę i rzucił ją w kałużę. O 
całym zdarzeniu została powiadomiona ambasada Izraela. Sprawą zajęła 
się także szkoła, w której siostry prowadziły wykład. Skarga została zło-
żona do urzędu miasta. 
(Gazeta Wyborcza Kraków 18.10.2012)

�. Poznań 2�.�0.20�2
Umorzono dochodzenie w sprawie dotyczącej wznowienia przez poznań-
skie wydawnictwo Wers książki Mieczysława Noskowicza „Najświętsze 
trzy Hostie”, która została wydana w Poznaniu po raz pierwszy w 1926 
roku. Książka zawiera w sobie treści antysemickie, a jej wydanie przyczy-
nia się do rozpowszechniania nienawiści wobec Żydów. W uzasadnieniu 
decyzji prokuratura poznańska uznała, że nie można uznać wznowienia 
publikacji zawierającej szkodliwe poglądy i stereotypy „za zachęcanie do 
nienawiści”. 
(Gazeta.pl 25.10.2012)

Listopad 20�2 

�. Olsztyn 03.��.20�2
Sąd w Olsztynie skazał dwóch mężczyzn na karę pozbawiania wolności 
za propagowanie treści rasistowskich. Jeden z mężczyzn został skazany na 
sześć miesięcy więzienia za rozklejanie nalepek z obraźliwym gestem i treś-
cią rasistowską „Wracajcie do domu arabscy terroryści”. Młody mężczyzna, 
student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, umieszczał obraźliwe 
wlepki na drzwiach i mieszkaniach, w których mieszkali obcokrajowcy. 
Drugi mężczyzna został oskarżony o posiadanie naklejek o treści rasistow-
skiej. 
(Gazeta Wyborcza 30.10.2012)
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2. Lublin 0�.��.20�2
Nieznani sprawcy namalowali swastyki na samochodzie Dariusza Libionki, 
historyka PAN zajmującego się holocaustem. Do podobnego incydentu do-
szło we wrześniu ubiegłego roku. 
(Gazeta.pl 05.11.2012)

3. Białystok �3.��.20�2
Prezydent Białegostoku zaproponował, aby do oficjalnych obchodów Święta Nie-
podległości wpisać marsz organizowany przez Narodowe Odrodzenie Polski. 
(Gazeta.pl 11.09.2012)

4. Wrocław �2.��.�0�2
Grupa uczestników marszu zorganizowanego we Wrocławiu z okazji 11 listopa-
da przez Narodowe Odrodzenie Polski po przemarszu zaatakowała wrocławski 
squat Wagenburda. Jego mieszkańcy zostali pobici, a squat zdemolowano. 
(TVN 24 11.11.2012)

�. Lublin �2.��.20�2
W siedzibie zarządu Środkowo-Wschodniego Solidarności Obóz Narodowo-
Radykalny zorganizował konferencję prasową. Na konferencji głos zabrał także 
przewodniczący Zarządu Środkowo-Wschodniego Solidarności, który oświad-
czył, że nie można milczeć wobec sytuacji, kiedy atakuje się i prześladuje ludzi 
myślących patriotycznie, jego słowa odnosiły się do członków ONR. Na pyta-
nia dziennikarzy o związek ONR z Solidarnością, odpowiedział, że Solidarność 
nie współpracuje z ONR, jedynie pomaga wtedy, gdy widzi, że ktoś jest trak-
towany niesprawiedliwie, a tak się stało podczas akcji ABW i policji. Według 
niego w lubelskim oddziale ONR nie ma chuliganów, a jedynie są to młodzi 
ludzie, kochający swój kraj. Zarząd Solidarności przygotował także specjalne 
oświadczenie, w którym można przeczytać m.in. „Nasłanie ABW przeciwko 
młodym polskim patriotom, chcącym w dniu 11 listopada - Narodowego Świę-
ta Niepodległości wyrazić swoją dumę z tego, że są Polakami, że nie wyjechali 
za granicę, ale tu, w swojej Ojczyźnie, chcą żyć i pracować - jest skandalem”. 
Konferencja prasowa ONR została zorganizowana po tym jak, w ramach to-
czonego śledztwa, funkcjonariusze ABW oraz policji dokonali rewizji mieszkań 
osób związanych z lubelskim Obozem Narodowo-Radykalnym. 
(Gazeta.pl 10.11.2012)
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�. Kraj �3.��.20�2
Na zlecenie Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania 
powstał raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”. 
Z raportu wynika, że województwo lubelskie jest jednym z najmniej 
tolerancyjnych regionów w kraju. Największą niechęć budzą Romowie, 
osoby chore psychicznie, osoby homoseksualne. Według raportu Polacy 
generalnie wrogo ustosunkowują się do osób homoseksualnych, bisek-
sualnych i transseksualnych. Trudno jest też nam akceptować osoby 
niepełnosprawne i chore psychicznie. Autorzy badań podają jednocześ-
nie, że nastawienie ludzi do tych grup zmienia się wraz z bliskim kon-
taktem, poznaniem tych osób. W związku z dużą nietolerancją wobec 
„inności” potrzebne są różnorodne działania, w tym działania eduka-
cyjne, które pozwolą zmienić stosunek Polaków do osób o odmiennym 
pochodzeniu, orientacji seksualnej, osób chorych psychicznie i niepeł-
nosprawnych. 
(Gazeta.pl 13.11.2012)

�. Kraków ��.��.20�2
W Polsce powstaje paramilitarna organizacja Straż Niepodległości. Jej zało-
życiele powołują się na wzór bojówki z Węgier o nazwie Gwardia Węgierska, 
związanej ze skrajnie prawicową partią Jobbik. Gwardia Węgierska dopuściła 
się wielu aktów przemocy głównie przeciw Romom. Powstanie Ruchu Na-
rodowego i Straży Niepodległości ogłoszono po zakończeniu marszu zorga-
nizowanego z okazji Święta Niepodległości. Od poniedziałku 12 listopada 
prowadzony był w całej Polsce nabór do powołanej bojówki. Osoby, któ-
re wstąpią do bojówki Straż Niepodległości miały odbyć obóz szkoleniowy 
w Dolinie Chochołowskiej, gdzie kolejkę turystyczną prowadzi przywódca 
ONR Podhale, który prezentował się turystom w koszulce z przekreśloną 
gwiazdą Dawida. 
(Gazeta.pl 16.11.2012)

0�. Łódź 2�.��.20�2
Na cmentarzu żydowskim w Łodzi zniszczono 20 nagrobków, większość z nich zo-
stała dopiero co odrestaurowana. Cmentarzem opiekuje się Gmina Wyznaniowa Ży-
dowska w Łodzi. Policja w tej sprawie wszczęła dochodzenie. 
(Gazeta.pl 20.11.2012)
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�. Kraj 2�.��.20�2
Działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka złożyli doniesienie o po-
pełnieniu przestępstwa, którego dopuścił się prezes Narodowego Odro-
dzenia Polski, który umieszczając na portalu Facebook wpis „Dziękuję im 
za to. Nie ustawajcie!”, popierający atak na wrocławski squat. W ataku na 
squat ranne zostały trzy osoby, jedna z tych osób jest w ciężkim stanie. 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w uzasadnieniu napisała, że takim 
wpisem prezes NOP pochwala tego typu zachowania, jednocześnie pisząc 
„Nie ustawajcie” namawia do dalszych podobnych czynów. 
(Gazeta Wyborcza 27.11.2012)

�0. Gorzów 30.��.20�2
Prawomocny wyrok w sprawie o dyskryminację z powodu orientacji sek-
sualnej. Sprawa dotyczyła kasjera sklepu Netto w Słubicach. Kasjer stał się 
obiektem kpin i wyzwisk ze strony kierownika sklepu. Kiedy kierownik 
dowiedział się, że jego pracownik jest osobą homoseksualną, szydził i wy-
śmiewał się z niego, także w obecności klientów. Po roku pracy kasjer został 
zwolniony, bez uzasadnienia. Podczas rozprawy kasjera wspierało Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. W ostateczności zapadł wy-
rok skazujący, na mocy którego kasjerowi miano wypłacić odszkodowanie 
w wysokości 18 tys. złotych, czyli w wysokości 12 poborów miesięcznych. 
W uzasadnieniu sąd podał, że Ireneusz M. był wielokrotnie poniżany przez 
kierownika sklepu Netto w Słubicach. 
(Gazeta.pl 28.11.2012)

Grudzień 20�2 

�. Kraj 03.�2.20�2
Według Rzecznika Praw Obywatelskich Polacy są bardzo niechętnie nastawie-
ni do obcokrajowców. Przykładem takich postaw jest Białystok, gdzie skupiają 
się problemy z brakiem tolerancji dla innych. Na pomnikach upamiętniają-
cych zbrodnie II wojny światowej pojawiają się swastyki, na budynkach wy-
pisywane są obraźliwe, rasistowskie hasła. Na początku listopada na jednym 
z białostockich osiedli podpalono mieszkanie Sultana Daszajewa, w ubiegłym 
roku podpalono drzwi mieszkania polsko-pakistańskiej rodziny. Zagraniczni 
studenci nie czują się tam bezpiecznie, zresztą tak samo jak inni obcokrajowcy, 
którzy zamieszkują ten teren. Unikają wychodzenia i brania udziału w różnych 
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imprezach, obawiając się, że wraz z wyjściem „na miasto” zostaną zaatakowa-
ni i pobici tylko dlatego, że wyglądają inaczej, mają inny kolor skóry. W Bia-
łymstoku dużo jest przedstawicieli skrajnej prawicy, którzy napadają na osoby 
o innym pochodzeniu. 
(Gazeta.pl 03.12.2012)

2. Kraków 0�.�2.20�2
Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu Wschód skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciw Krystianowi S. za publiczne znieważanie Kubanki z powodu jej 
pochodzenia. Pod koniec sierpnia, kobietę zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ob-
rzucili ją wyzwiskami dotyczącymi koloru jej skóry. Dzięki interwencji świadka, po-
licji udało się zatrzymać jednego ze sprawców, drugi mężczyzna jest poszukiwany. 
(Gazeta Wyborcza 05.12.2012)

3. Lublin 10.12.2012. 
Po serii ataków na Tomasza Pietrasiewicza, dyrektora Ośrodka Brama Grodzka 
- Teatr NN oraz na dr Dariusza Libionkę, historyka Holocaustu, pracownika 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Prokuratura Rejonowa w Lublinie 
wszczęła dochodzenie w tej sprawie. W ramach toczonego śledztwa funkcjona-
riusze ABW oraz policji dokonali rewizji mieszkań osób związanych z lubelskim 
Obozem Narodowo-Radykalnym. Podczas przeszukań mieszkań znaleziono 
w nich marynarkę ze swastyką naszytą na lewym ramieniu i oznaczeniem jed-
nego z korpusów SS, kordzik ze swastyką, nazistowski Żelazny Krzyż, emblemat 
z orłem Trzeciej Rzeszy (też ze swastyką), kurtkę mundurową SS ze swastyką 
oraz nazistowskim orzełkiem i dwie naramienne opaski ze swastyką. Prokuratura 
Rejonowa w Lublinie sprawdza, czy osoby, u których zostały znalezione te przed-
mioty nie dopuściły się przestępstwa propagowania faszyzmu. Samo posiadanie 
takiego rodzaju przedmiotów nie jest zabronione. 
(Gazeta.pl 10.12.2012)

4. Białystok ��.�2.20�2
Czterej młodzi mężczyźni zostali oskarżeni o publiczne nawoływanie do niena-
wiści na tle narodowościowym i propagowanie faszyzmu. Przed sądem stanęli 
za malowanie w 2007 roku w Białymstoku m.in. na pomniku ofiar białosto-
ckiego getta, cmentarzu żydowskim swastyk i antysemickich haseł. Po dokład-
nym zbadaniu sprawy sąd uznał także, że mężczyźni działali w zorganizowanej 
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grupie przestępczej o nazwie „IV edycja”. Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał 
ich na karę po roku więzienia bez zawieszenia. Sąd apelacyjny w Białymstoku 
utrzymał kary. Wyrok jest prawomocny. 
(Wiadomości.wp.pl 11.12.2012)

�. Białystok 11.12.2012
Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku stanął funkcjonariusz straży gra-
nicznej oskarżony o publikację na forum 4lomza.pl (od października 2009 
roku do końca maja 2011 roku) obelżywych treści dotyczących uchodźców 
m.in. pisał o „ścierwie pasożytniczym”, „grupie agresywnych pasożytów”, 
„leniuchach kaukaskich”, którzy „zabijają w imię religii, bo jakiś rysownik 
namalował ich Wielkiego Pedofila”. Za takie wpisy grozi mu kara do trzech 
lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Oświadczył, 
że wpisów nie on dokonał, a dostęp do jego komputera miało wiele osób. 
Uważa, że zarzucane mu w akcie oskarżenia wpisy, nikogo nie dyskryminu-
ją, nie są skierowane do konkretnej grupy narodowościowej, do konkretnych 
osób. Do zarzuconych czynów przyznał się ojciec funkcjonariusza straży gra-
nicznej. 
(Gazeta Wyborcza 11.12.2012)

�. Wrocław �2.�2.20�2
We Wrocławiu otworzono lokal o nazwie Bunkier 42, który swoją wymową 
nawiązuje do hitlerowskiej nazwy Festung Breslau. Elementy wystroju lokalu 
odsyłają do militariów Twierdzy Wrocław, choć w całość włączone są elementy 
Hansa Klossa. Pomysł na taką aranżację lokalu budzi skrajne uczucia. Tym 
bardziej, że podczas otwarcia lokalu można było zobaczyć osoby poprzebierane 
w nazistowskie mundury. 
(Gazeta Wyborcza 12.12.2012)

�. Warszawa ��.�2.20�2
Podczas meczu koszykówki, rozgrywanego pomiędzy Legią i Wisłą Kraków, 
na trybunach pojawił się transparent z symbolem krzyża celtyckiego. Na tym 
samym transparencie znajdowało się hasło „Białych Świąt”. W jednej z relacji 
z meczu, która znajduje się na stronie internetowej legionisci.com można prze-
czytać: „fani wywiesili także transparenty - jeden skierowany do „Haniora”, 
świadka koronnego, który sprzedał wielu naszych braci po szalu, kolejny tyczył 
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się gen. Jaruzelskiego, trzeci zaś to przesłanie, by… święta były białe. Weso-
łych!”. Nikt nie zareagował na transparent, który był rozwieszony na trybunach 
przez cały mecz. 
(Gazeta Wyborcza 18.12.2012)

�. Łódź ��.�2.20�2
W Łodzi członkowie i sympatycy ONR i Młodzieży Wszechpolskiej uczest-
niczyli w Marszu „Idzie antykomuna” zorganizowanym przeciwko „nowej 
i starej komunie”, „pedofilom i pederastom”, UE, „Gazecie Wyborczej” 
i policji. Na marszu pojawił się Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Li-
berté!” z napisem „16 XII 1922: Zachęta - Pamiętamy”. Na początku napis 
był ignorowany, dopiero kiedy Jażdżewski wspiął się na lekkie podwyższenie 
został zaatakowany. Na blogu napisał „Po kilku minutach kiedy zaczęły się 
wystąpienia wspiąłem się na niewielki murek, napis stał się widoczny dla 
wszystkich. Szef Młodzieży Wszechpolskiej Adam Małecki w Łodzi próbo-
wał mnie stamtąd usunąć. Z pomocą paru osiłków wyrwał mi a następnie 
podarł wykonany z tektury napis. Grupa ogolonych na łyso młodzieńców 
szarpiąc i wykręcając ręce ściągnęła mnie na ziemię. Zacząłem wołać, dość 
rozpaczliwie przyznajmy - „Pamiętajcie o Narutowiczu!”. 
(Gazeta.pl , Leszek Jeżdzewski liberalne blogi)

�. Sokółka 2�.�2.20�2
Przed Sądem Rejonowym w Sokółce zakończył się proces pięciu 18- i 19- 
latków z Krynek, oskarżonych o publiczne propagowanie ustroju faszystow-
skiego i niszczenie mienia. Oskarżeni podczas biwaku śpiewali „Sto lat niech 
nam żyje Adolf Hitler”, „Jebać Żydów”. Zapadł wyrok skazujący dla czterech 
oskarżonych ograniczenia wolności na sześć miesięcy poprzez prace społeczne 
w wysokości 30 godzin miesięcznie. Dla jednego z oskarżonych 6 miesięcy 
pozbawienia wolności, bez zawieszenia. Młodzi ludzie przeglądali na swoich 
komputerach także strony internetowe zawierające treści neofaszystowskie 
i rasistowskie. 
(Gazeta Wyborcza 21.12.2012)
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