
 
stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii 

 

Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 1, 00-325 Warszawa 
tel./fax. (22) 828-11-21 

e-mail: otwarta@otwarta.org 
http://otwarta.org 

                      Nr KRS: 0000123605 
NIP: 526-24-47-354; REGON: 016266850  

                                       Nr konta bankowego: 14 1020 1055 0000 9102  0146  3298 

Warszawa, 12 września 2014 r. 

Pan Tadeusz Ferenc  

Prezydent Rzeszowa  

Rynek 1, 35-064 Rzeszów  

umrz@erzeszow.pl 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

6 września byliśmy świadkami kolejnej fali antysemityzmu, wkraczającej na 

trybuny sportowe. Stało się to za sprawą meczu Resovia Rzeszów – Stal 

Rzeszów, który odbywał się na stadionie miejskim.  

Kibice Stali Rzeszów skandowali „Jude, Jude, Jude Resovia”. Czynili to 

zapewne, aby osłabić ducha drużyny przeciwnej. Celem każdego okrzyku w 

trakcie piłkarskich derbów jest bowiem zagrzanie do walki swojej drużyny i 

osłabienie przeciwników. Jednak okrzyków wznoszonych przez kibiców Stali nie 

można nazywać sportowymi. Odwoływali się do oni haseł, które budzą zarówno 

sprzeciw etyczny, jak i są naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa. Jeszcze 

bardziej bulwersujący jest fakt, że zdobywca bramki dla Stali Rzeszów – Łukasz 

Szczoczarz na oficjalnej stornie klubu na Facebooku umieścił komentarz „Je..ć 

Żydów”, który jest ewidentnym nawoływaniem do nienawiści, motywowanej 

różnicami narodowościowymi i religijnymi. Jak informuje prasa, prokuratura 

wszczęła w tej sprawie postępowanie z urzędu. 

Jako Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, które od 1999 roku działa na rzecz 

budowania społeczeństwa tolerancyjnego, sprzeciwiającego się antysemityzmowi 

i ksenofobii zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o publiczne zajęcie 

stanowiska w tej bulwersującej sprawie. Czynimy to w przekonaniu, że jako 

gospodarz miasta posiada Pan możliwości, aby aktywnie włączyć się w sprzeciw 

wobec antysemityzmu i innych przejawów dyskryminacji, zwłaszcza kiedy mają 

miejsce w mieście, którym Pan włada. Uważamy też, że na honorowym członku 

Klubu Stal Rzeszów, jakim Pan jest, spoczywa moralny obowiązek 

zaprotestowania przeciwko nieszanowaniu sportowego święta miasta – derbów 

dwóch wielkich drużyn.  

Panie Prezydencie, mowa nienawiści, wszelkiego rodzaju uprzedzenia, 

dyskryminacja i nawoływanie do nienawiści stanowią problem, który coraz 

częściej pojawia się w świecie sportu. Świecie, który winien rządzić się zasadą 

„fair play”. To, co stało się na stadionie miejskim Rzeszowa z pewnością nie było 

„uczciwą grą”. Bagatelizując takie zdarzenia dajemy na nie przyzwolenie. 

Wierzymy, że Pan Prezydent zabierze głos w tej sprawie, dołączając do frontu 

ludzi, którym bliskie są równość i szacunek. Parafrazując słowa lorda Roberta 

Baden – Powella, twórcy światowego skautingu, starajmy się zostawić ten świat 

choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy. 
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