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        Kraków, dnia 9 lutego 2016 r. 

 

Pan 

Zbigniew Boniek 

Prezes 

Polskiego Związku  

Piłki Nożnej 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  nr7 

02-366 Warszawa 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Od wielu lat polskie miasta, w tym Kraków, okaleczane są umieszczanymi na elewacjach 

budynków wulgarnymi rysunkami i tekstami wzywającymi do nienawiści. W masie zwykłych 

bohomazów znajdujemy także wiele napisów o charakterze kibicowskim. Niektóre z nich zawierają 

groźby karalne. Fanatyczni kibice rywalizujących drużyn życzą sobie wzajemnie śmierci i podają 

nazwiska konkretnych osób, które należy zgładzić. Bywa, że rysunki, okraszone symbolami klubów 

sportowych, przedstawiają sceny egzekucji.  

Następuje systematyczne zawłaszczenie przestrzeni publicznej. Mieszkańcy miast są skazani na  

czytanie wulgarnych napisów i oglądanie obscenicznych rysunków. Wandale szczególnie upodobali 

sobie budynki użyteczności publicznej: przychodnie zdrowia, szkoły, żłobki. W ostatnim czasie celem 

ataków wandali stały się również zabytki, cmentarze, kościoły, pomniki przyrody, popularne trasy 

turystyczne. Coraz częściej dewastowane są obiekty znajdujące się na wsiach, ekrany akustyczne oraz 

przystanki.  

Straty finansowe związane z dewastacją mienia zarówno publicznego jak i prywatnego sięgają 

rocznie w Krakowie ok. 6 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że każde polskie miasto ma podobny 

problem, podana przeze mnie kwota może w skali całej Polski osiągać poziom setek milionów zł.  

Przeglądając Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej, natrafiłem na  art. 12 pkt. 17 i art. 19 § 1 

ust. 2, gdzie znajdują się zapisy dotyczące konieczności podejmowania działań na rzecz aktywnego 

zapobiegania wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu piłki nożnej, dbaniem 

przez Członków Związku o dobre imię PZPN, a także właściwy klimat wokół polskiej piłki nożnej. 
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Jako Przewodniczący krakowskiego Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów  

w Krakowie   uprzejmie proszę o podanie informacji, czy wśród tych zadań znajdują się lub są 

prowadzone prace na rzecz ograniczenia dewastacji polskich miast bazgrołami o treści 

pseudokibicowskiej. 

 Autorzy wulgarnych napisów manifestują najczęściej w ten sposób swoje sympatie 

 i przywiązanie do różnych drużyn piłkarskich. Można spodziewać się, że zawodnicy tych klubów są 

dla wandali idolami i autorytetami – być może jedynymi.  Istnieje zatem prawdopodobieństwo,  

że wyrażona przez zawodników w sposób kategoryczny i nie pozostawiający miejsca na wątpliwości 

dezaprobata dla dewastacji mogłaby odnieść pozytywny skutek, polegający, jeśli nie na całkowitej 

eliminacji tego zjawiska, to na jego ograniczeniu. 

 Wielokrotnie postawa naszych zawodników budziła naszą dumę narodową. Wielu ludzi jest 

związana „na dobre i złe” ze swoją ukochaną drużyną i nie zgadza się na eskalację szkodliwej 

działalności tzw „kiboli”, którzy swoim zachowaniem obniżają rangę wydarzeń sportowych i godzą  

w dobre imię sportu. 

 Mam nadzieję i liczę na to, że PZPN przyłączy się do akcji pod nazwą Pogromcy Bazgrołów  

w celu ograniczenia tej narodowej plagi. Oczami wyobraźni widziałbym kampanię społeczną  

z udziałem gwiazd polskiej piłki nożnej. Można również zamieszczać odpowiednie hasła na tablicach 

świetlnych podczas rozgrywek sportowych.  

 Wypracujmy wspólnie modę na schludny wygląd polskich miast. Uwolnijmy przestrzeń 

publiczną od terrorystów i agresorów ze sprejami. Ponieważ  wszyscy jesteśmy ofiarami tych 

prześladowców, powinniśmy się zjednoczyć i wspólnie stawić czoło aktom dewastacji. 

 

 

Z poważaniem, 

Waldemar Domański 

 

 

 

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego  

ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie 

Pogromca Bazgrołów  

 



 

 

 
 

  

 

  

PogromcyBazgrolow@gmail.com 

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie Zarządzenia Nr 538/2015 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 9 marca 2015 r. pełnię funkcję Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego  

ds Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. 

Na marginesie informuję też, że skierowałem list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

z prośbą o podjęcie działań na rzecz zmiany polskiego prawa w celu skutecznej walki z aktami 

wandalizmu (treść listu przesyłamy w załączeniu). Apel o podobnej treści wysłałem także do miast 

metropolitalnych oraz polskich parlamentarzystów. 

Dodatkowo informuję, że jestem założycielem nieformalnej grupy działającej pod nazwą 

Pogromcy Bazgrołów. Jest to koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników  

i pracowników instytucji miejskich. Podczas organizowanych przez nas pikników sąsiedzkich 

pokrywamy „milczeniem farby” mowę nienawiści, bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie 

napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Do akcji przyłączają się szkoły, spółdzielnie 

mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości. Celem Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego 

 i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni publicznej poprzez wywołanie społecznej „mody” 

za odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. Akcja Pogromców Bazgrołów została zauważona  

i docenione przez władze państwowe i lokalne, krakowskie i ogólnopolskie media. 

Poniżej zamieszczam linki do kilku artykułów prasowych o krakowskich bazgrołach, polskich 

bohomazach i działalności Pogromców Bazgrołów. 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19272334,wandale-atakuja-gdy-ludzie-sie-znaja-lepiej-

sie-chronia.html#BoxLokKrakLink 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/8115483,pogromcy-pomogli-zakonnikom,id,t.html 

http://wawalove.pl/Swastyka-na-tablicy-upamietniajacej-getto-Jak-to-zobaczylam-to-sie-rozplakalam-

a21022 

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4702800,tatry-kibice-slaska-wroclaw-oszpecili-zbocza-

zawratu-wideo,id,t.html#! 

http://wpolityce.pl/polityka/273202-list-do-patriotow-ten-kto-pali-kukly-albo-niszczy-mury 

antysemickimi-napisami-nie-moze-byc-uwazany-za-patriote 

http://warszawa.gosc.pl/doc/2845201.To-nie-jest-patriotyzm 

 

Z poważaniem 

       Waldemar Domański 

 

 

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego  

ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie 

Pogromca Bazgrołów  


