
Jak rozpozna ć rasizm? 
 

Flagi, hasła, symbole  
 
Zabronione jest umieszczanie na terenie stadionu flag, haseł i symboli o treściach 
nazistowskich, faszystowskich, rasistowskich, czy teŜ pochwalających przemoc lub 
terroryzm. Zabronione jest równieŜ wywieszanie haseł i symboli obraŜających 
sponsorów i kluby występujące w rozgrywkach. Wywieszenie umieszczenie tego 
rodzaju haseł i symboli powoduje przerwanie zawodów, które nie mogą być 
wznowione do czasu usunięcia takich haseł lub symboli. Niezbędny czas na 
usunięcie takiego hasła lub symbolu określa delegat albo obserwator w przypadku 
braku delegata. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego czasu sędzia kończy 
zawody przed upływem normalnego czasu gry. Dalsze decyzje w tej sprawie 
podejmuje właściwy organ dyscyplinarny. Do kontroli przestrzegania powyŜszego 
przepisu zobowiązani są sędziowie, delegaci i obserwatorzy. 
Nie wprowadza się Ŝadnych ograniczeń dotyczących wymiarów poszczególnych flag, 
pozostawiając tę sprawę do oceny organizatora zawodów. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SWASTYKA - symbol hitlerowskiej partii NSDAP, w uŜyciu jest 
równieŜ w kilku wariantach.  
Pojawia się na polskich stadionach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KOŁOMIR - "KRZY ś CELTYCKI" - 
symbol "White Power", w Niemczech 
symbol zakazanego Narodowosocjalistycznego Ruchu  
Niemiec/Partii Pracy, popularny zwłaszcza wśród skinheadów 
międzynarodowy symbol rasizmu.  
Często pojawia się na polskich stadionach. 

 
 
 

KRZYś KU KLUX KLAN (KKK) -  
kiedyś amerykańskiej, a dzisiaj międzynarodowej organizacji 
rasistowskiej, antysemickiej i antykatolickiej.  
Jej symbol pojawia się na polskich stadionach. 

 



 
 

Tzw. "RUNA SIG" - przed 1945 r. znak nazistowskiej 
Niemieckiej Młodzie Ŝy Narodowej, podwójna słuŜyła jako 
symbol SS.  
Pojawia się na polskich stadionach. 
 

 
 

 
Tzw. "WILCZY HAK" - symbol powojennej nazistowskiej 
organizacji terrorystycznej Werwolf oraz pancernych dywizji SS. 
Pojawia się na polskich stadionach. 

 
 

 
Tzw. "RUNA TYR" (Tyr był germańskim bogiem wojny) - 
wykorzystywana jako symbol SA oraz wewnętrzne odznaczenie 
Hitlerjugend i SA. 
Pojawia się na polskich stadionach. 

 
 
 

 
Tzw. "RUNA ODALA" – symbol Hitlerjugend i powojennej 
organizacji neonazistowskiej Wiking Jugend (zakazanej). 
Pojawia się na polskich stadionach. 
 

 
 

 
 
Tzw. "RUNA śYCIA" ("krwi i ziemi") -symbol ruchów 
neonazistowskich.  
Pojawia się na polskich stadionach. 
 

 
 

 
 
Tzw. "RUNA ŚMIERCI" – symbol ruchów rasistowskich i 
antysemickich oraz neonazistowskich.  
Pojawia się na polskich stadionach 
 

 
 

 
 
"KOŁO Z ĘBATE" - przed 1945 r. symbol Niemieckiego Frontu 
Pracy, jeden z symboli narodowego socjalizmu. 
 
 
 

 



 
 

 
"TRYSTYKA" - znak rasistowski wykorzystywany m.in. przez Ku 
Klux Klan, równieŜ w lekko zmienionych wersjach.  
Często pojawia się na polskich stadionach. 

 
 
 

 
Tzw. "FALANGA", "R ĘKA Z MIECZEM" - 
symbol ONR "Falanga", przedwojennej organizacji faszyzującej, a 
współcześnie Narodowego Odrodzenia Polski, powszechnie 
uznanego za neofaszystowskie.  
Często pojawia się na polskich stadionach. 
 

 
 
 
 
"MŁOT l MIECZ" - jeden z symboli Hitlerjugend.  
 
 
 

 
 
 
HAMMERSKINS - Symbol międzynarodowej organizacji 
rasistowskich skinheadów. 
 
 
 

 
 
Tzw. "SS-TOTENKOPF" - charakterystyczna czaszka z piszczelami, 
wzór wykorzystywany przez SS (dotyczy tylko wzoru 
przedstawionego obok) - obecnie symbol Combat 18, 
międzynarodowej neo-hitlerowskiej organizacji terrorystycznej. 
Często pojawia się na polskich stadionach. 

 
 
Tzw. PAŃSTWOWA FLAGA WOJENNA (org. 
Reichskriegsflagge) - flaga hitlerowska, zakazane we 
współczesnych Niemczech. Jest symbolem gotowości do 
wojny w imię „białej rasy".  
Pojawia się na polskich stadionach. 

 
 

 
Tzw. "CZARNE SŁO ŃCE" - symbol uŜywany 
przez jeden z oddziałów Waffen-SS oraz przez 
współczesnych neonazistów 
 
 



 
 
Tzw. "TOPORZEŁ" - symbol przedwojennej 
faszyzującej organizacji neopogańskiej Zadruga.  
Obecnie uŜywany przez nacjonalistycznych neopogan. 
 
 
 

 
"BIAŁA PI ĘŚĆ" lub "PIĘŚĆ WHITE POWER" (tłum. "biała siła'} 

– symbol zaciśniętej pięści umieszczonej w wieńcu lub na 
tarczy z utrąconym rogiem. Jest to jeden z rasistowskich 
symboli białej siły ("White Power'), stosowany przez 
międzynarodowy ruch rasistowski, a w czasie II wojny 
światowej uŜywany przez Waffen-SS.  

Często pojawia się na polskich stadionach. 
 
 

 
"BLOOD & HONOUR" (tłum. "krew i honor") -hasło ze sloganu 
Waffen-SS. Obecnie nazwa organizacji neonazistowskiej. 
Pojawia się napolskich stadionach. 

 
 
 
 
 

 
Symbol Światowego Ko ścioła Twórcy (znanego teŜ jako 
Kościół Tworzyciela) - rasistowskiej organizacji 
pseudoreligijnej z USA.  
W Polsce występującej 2001 roku. 
 

 
 
Tzw. "WRONA" lub "GAPA" – SYMBOL NSDAP - symbol 
nazistowski.  
Pojawia się na polskich stadionach. 

 
 
 
 

 
SYMBOLIKA LICZB 

 
18 = (1. i 8. litera alfabetu - AH) oznacza Adolf Hitler, symbol stosowany np. przez 
Combat 18 - międzynarodową terrorystyczną organizację neohitlerowską, działającą 
takŜe w Polsce. 
 
28 = (2. i 8. litera alfabetu - BH) "Blood & Honour" (\\urn. "krew i honor'} - hasło 
neonazistowskie. TakŜe nazwa organizacji rasistowskiej. 



 
88 = (8. i 8. litera alfabetu - HH) "Heil Hitler" (np. w nazwie wrocławskiej grupy 
rasistowskiej Konkwista 88). 
 
14 = czternaście słów - hasło rasistowskich terrorystów z amerykańskiej grupy The 
Order (tłum. "porządek'}. 
 
 

SYMBOLIKA LITER 
 
KKK = Ku Klux Klan - amerykańska organizacja rasistowska, antysemicka i 
antykatolicka, znana z okrucieństwa. 
WP = "White Power" (\\urn. "biała siła'} - hasło Ku Klux Klanu i rasistowskich 
skinheadów. 
 
NOP = Narodowe Odrodzenie Polski - organizacja powszechnie uwaŜana za 
neofaszystowską. 
 
ONR = Obóz Narodowo-Radykalny - przedwojenna organizacja faszyzująca, nadal 
aktywna. 
 
NF = Nazi Front, National Front - organizacje faszystowskie. 
 
NaRa = narodowy radykalizm - radykalny nurt w ruchu rasistowskich skinheadów. 
NR = narodowa rewolucja lub narodowy radykalizm. 
 
BH = Blood & Honour (tłum. "krew i honor'} - nazwa organizacji rasistowskiej. 
NS = narodowy socjalizm - doktryna polityczna Adolfa Hitlera. 
 

KARALNO ŚĆ Art. 13. Konstytucji RP 
 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w 
swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu, a takŜe tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza 
nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy 
lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 
 

Art. 256. Kodeksu karnego  
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje 
do nienawiści na tle róŜnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych 
albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 

Art. 257. Kodeksu karnego  
Kto publicznie zniewaŜa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej 
przynaleŜności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej 
bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 
 



Materiał przygotowano na podstawie m.in.: 
 
• German Football Association "For Fair-Play and Thlerance, against Violence, 
Racism and Xenophobia in Football"; 
• Agentur fur Soziałe Perspektive e. V. (Hg) "Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und 
Codes von neonazistichen und Regionałe Arbeitsstele fur Auslanderfragen "me 
Zeichen des Hasses"; 
• MONITORINGU PRZEJAWÓW RASIZMU l SZOWINIZMU NA POLSKICH 
STADIONACH PIŁKARSKICH, PROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE 
"NIGDY WIĘCEJ" W RAMACH KAMPANII "WYKOPMY RASIZM ZE STADIONÓW". 
 


