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Przed Wami 10 numer biuletynu kibiców „A My Swoje..”

W dzisiejszym świątecznym wydaniu przedstawimy ostatnie prace grupy 
Lechia Grafitti i nastepny fan klub, poczytacie o aktualnych działaniach 
„Lwów Północy” oraz Kibice Razem Lechia Gdańsk, a także zamieszczamy 
opis wyjazdu do Bełchatowa, który przypomniał, jak w naszym kraju traktuje 
się kibiców piłkarskich.
Pierwszy jubileuszowy numer przypada na mecz o tzw. 6 punktów. Kolejny 
niezwykle ważny, ale dla Lechii od kilku miesięcy i na pewno do końca 
rozgrywek – każdy mecz będzie miał ogromne znaczenie. Po ostatniej 
porażce z beniaminkiem nie ma już miejsca na kolejna wpadkę. Wszyscy 
wierzymy, że długo oczekiwany zwycięski mecz w Bełchatowie pozwoli 
Biało-Zielonym uwierzyć w siebie i także ten pojedynek zakończyć z 
kompletem punktów. Zwłaszcza, że z drużyną z Lubina nasi piłkarze mają do 
wyrównania rachunki z zeszłego sezonu. Przegrywając w ostatniej kolejce 
poprzednich rozgrywek nie tylko pożegnali się z marzeniami o pucharach, 
ale także z premiami meczowymi. Każdy kto dziś zasiądzie na zielonej 
trybunie powinien dać z siebie maksimum, aby drużyna wiedziała, że 
jesteśmy z nimi. Nasz głośny doping musi wreszcie odczarować stadion. 
Żebyśmy - my na trybunach, a piłkarze na murawie – wspólnie tworzyli 
piekielną atmosferę. 
Niech rywale wiedzą, że przybyli na teren Władców Północy !!!
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Pierwsi tczewianie na mecze Lechii zaczęli się wybierać z początkiem lat 
osiemdziesiątych. Był to już czas, gdy od kilku dobrych lat kibicowano w 
Grodzie Sambora odwiecznej rywalce biało-zielonych. Lechiści w Tczewie 
nie stanowili jakiejś licznej, zgranej grupy, a były to często pojedyncze osoby 
jeżdżące do Gdańska. Bywało, że zbierali się w 5-, 10-osobową grupę, ale 
odbywało się to sporadycznie. Najbardziej znani w tamtym okresie byli 
bracia Petardziarze, o których można chociażby usłyszeć w „Pokoleniach 
Lechii Gdańsk”. W roku 1982 swoje pierwsze kroki na Lechii stawiał jeden z 
bardziej znanych Lechistów w Tczewa, Jarek starszy z braci „Pajo”. 
Niedługo później w biało-zielony świat wciągnął swojego młodszego brata 
Paja. I to właśnie braciom można przypisać „pierwsze kroki” w tworzeniu 
późniejszego LGFT. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych tczewianie 
pojawiali się coraz częściej i coraz liczniej na meczach wyjazdowych 
gdańskiej Lechii. Były to raczej skromne liczby, ale zawsze. Coraz więcej 
ludzi brało udział w organizowaniu wyjazdów oraz werbowaniem nowych 
twarzy. W 1996 roku FC Tczew doczekał się pierwszych szali. Z kolei rok 
później powstała fanklubowa flaga, od której rozpoczął funkcjonowanie 
termin Lechia Gdańsk Fans Tczew - przede wszystkim z pomysłu Paja i 
Pędzla. Prawdziwy rozwój LGFT nastąpił w XXI wieku. Tak samo jak 
Lechia pięła się z A-klasy do Ekstraklasy, tak z każdym rokiem przybywało 
w Tczewie biało-zielonych sympatyków. Sporą rolę w tym procesie odegrała 
też Unia Tczew, na której mecze przychodziło sporo młodzieży (w 
najlepszym okresie młyn liczył nawet 250 osób) i tak werbowano nowe 
twarze. W grudniu 2006 po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w działalność 
charytatywną, współorganizując mikołajki dla kilkuset dzieciaków z 
najuboższych tczewskich rodzin. W marcu 2007 roku w drugoligowym 
meczu z Unią Janikowo swój debiut miała nowa flaga LGFT, która zastąpiła 
starą i wysłużoną z 1997 roku. Rok 2008 to dalszy rozwój, choć przez pewne 
wydarzenia nieco przyhamowany. Powstała jednak strona internetowa i 
forum LGFT. Przy okazji meczu we Wrocławiu Śląsk-Lechia swój zalążek 
miała przyjaźń Olkusz&Tczew, z jednym z największych fanklubów Wisły 
Kraków.

Z cyklu fankluby Lechii Gdańsk - Tczew



21 lutego 2009 roku nasz FC spotkał zaszczyt organizacji II turnieju 
fanklubów Lechii. Wystąpiło 10 ekip, a na trybunach przewinęło się ponad 
pół tysiąca Lechistów. W zgodnej opinii większości uczestników turniej 
zorganizowany przez tczewian należał do bardzo udanych.
Ostatnie lata to ciągły rozwój naszego FC, w każdym elemencie 
kibicowskiego rzemiosła. Powstaje sporo najróżniejszych gadżetów, także 
miasto robi się coraz bardziej biało-zielone. Liczby na meczach w Gdańsku 
oraz na wyjazdach ciągle rosną, a dotychczasowy rekord wyjazdowy to 
Poznań 13 listopada 2010 – 74 osoby. Kwestią czasu jest to, kiedy go 
pobijemy, gdyż perspektywy ku temu są. Zaliczonych mamy także wiele 
wyjazdów za kadrą, w tym MŚ2002 Korea i Japonia, MŚ2006 czy Euro2008.
Ważnym pozasportowym elementem naszej działalności jest działalność 
charytatywna. Jesteśmy patronem tczewskiego Domu Dziecka. 
Systematycznie organizowane są mikołajki dla dzieci, chociażby w 2009 
roku zaproszono piłkarzy Lechii do tczewskiego Domu Dziecka, w 2010 
roku wychowanków Domu Dziecka zabrano do Gdańska na spotkanie z 
zawodnikami, przywitanie z maskotkami Euro 2012 oraz zwiedzanie 
budowanego stadionu PGE Arena. Z kolei w grudniu 2011 roku 
zorganizowaliśmy wyjazd na mecz z Polonią Warszawa dla 70 dzieciaków ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie, a tydzień później dla dzieci z Domu 
Dziecka. Potrafimy reagować także w nagłych przypadkach, jak chociażby 
pomoc strażakom w budowaniu zapór przeciwpowodziowych (maj 2010). 
Obecnie prowadzimy akcję pomocy dla niepełnosprawnego 2-letniego 
Arturka, dla którego udało się już łącznie zebrać kilkanaście tysięcy złotych.
Generalnie udało nam się osiągnąć pewien poziom i go utrzymujemy. 
Staramy się jednak wciąż iść do przodu, a wszystko ku chwale Lechii 
Gdańsk. TCZEW   z  LECHIĄ !!!
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SKLG „Lwy Północy”

Stowarzyszenie po raz kolejny włączyło się do organizacji akcji 
charytatywnej, tym razem dla Marka Mizery, młodego fana Lechii. 
Mareczek urodził się jako wcześniak, i został zarażony bakterią posocznicą. 
Skutkiem tego było niedotlenienie mózgu, przez co dziecko musi korzystać z 
pomocy rehabilitacyjnej oraz innych specjalistów. Koncert który ma na celu 
zebranie pieniędzy na dalsze leczenie, odbędzie się 13.04 o godzinie 20:00 w 
klubie „Medyk”. Wejściówką na tą imprezę jest hojność którą możemy 
okazać, wrzucając dowolną kwotę do puszki która będzie stać przy wejściu 
do klubu. Pomiędzy koncertami trójmiejskich kapel, będzie można 
licytować gadżety trójmiejskich klubów, które hojnie obdarowały Mareczka. 
Więcej informacji na temat koncertu można znaleźć na stronie 
www.lwypolnocy.pl Liczymy na Wasze wsparcie, pokażmy jak wielka jest 
Biało-Zielona rodzina.

Lwy Północy wciąż szukają firmy oferującej  przejazdy autokarowe, która 
mogłaby jeździć z kibicami Lechii na wyjazdowe spotkania w 2012 roku 
które rozgrywane są od piątku do poniedziałku. Zainteresowani mogą 
kontaktować poprzez mail stowarzyszenia : info@lwypolnocy.pl .

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony a zwłaszcza nowej zakładki „Młode 
Lwy Północy”. Znajdziecie tam opis i historię drużyny złożonej głównie z 
podopiecznych gdańskich domów dziecka, którzy pod okiem kibiców Lechii 
uczestniczą w różnorakich rozgrywkach piłkarskich.

Przypominamy, że już nie długo czekają nas zbiórki pieniędzy na wyjazd 
dzieci z Wileńszczyzny do Polski.
Zbiórki będą odbywały się przed meczami z Śląskiem oraz Legią. Jest to 
ogromna akcja która potrzebuje, dużego wkładu finansowego. Niech nikt nie 
przechodzi obok ludzi zbierających pieniędzy obojętnie gdyż, nasi mali 
rodacy chcieliby w jak największej liczby odwiedzić swoją Ojczyznę po raz 
pierwszy.
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Kibice razem Lechia Gdansk

Konkurs plastyczny, o którym informowaliśmy w poprzednim numerze 
spotkał się z całkiem dużym odzewem biało-zielonej młodzieży ze szkół 
podstawowych z Gdańska i okolic.
Dotarło do nas kilkadziesiąt prac wykonanych różnymi technikami. Cieszy 
fakt, że tak wielu uczniów najmłodszych klas patrzy na świat przez pryzmat 
barw Lechii Gdańsk. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną tuż po 
świętach na stronach www.lechiagdansk.kibice-razem.pl  ,  
www.lwypolnocy.pl oraz profilu grupy Ultras Lechia Gdańsk na 
facebooku. 
Główna atrakcja konkursu zostanie zaprezentowana już na kolejnym 
pojedynku na PGE Arenie, przy okazji meczu z Przyjaciółmi z Wrocławia.

Już w tym tygodniu odbędzie się charytatywny koncert na rzecz Marka 
Mizery, młodego wiernego kibica Lechii. Na koncercie, który 
zorganizowany zostanie 13 kwietnia od godziny 20 w klubie Medyk (ul. 
Debowa 7) oprócz muzyki na żywo przeprowadzone zostaną aukcje na rzecz 
leczenia Mareczka. Do wylicytowania liczne gadżety sportowe, w tym 
Lechijne atrybuty przekazane przez „Lwy Północy” i Kibice Razem tj. piłka 
z podpisami, czy zaproszenie na trybunę VIP. W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy !

Kolejnego dnia, 14 kwietnia na sztucznej murawie przy Szkole Podstawowej 
Nr 16 na gdańskiej Oruni rozegrany zostanie turniej piłki nożnej dla 
młodzieży gimnazjalnej. Organizatorami rozgrywek oprócz Kibice Razem 
są również „Lwy Północy” oraz Fundacja „Obudź Nadzieję”. 
Jeśli ktoś ma czas w sobotni poranek może zjawić się poobserwować 
młodzież w akcji, m.in. drużynę „Lwów Północy” składającą się z 
wychowanków gdańskich domów dziecka, którzy w ten sposób 
przygotowują się międzynarodowych mistrzostw Polski, jakie odbędą się w 
ostatni weekend kwietnia w Warszawie.
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Grupa „Lechia Graffiti Vandal’s”

W ostatnim czasie na terenie Gdańsk aktywnie zaczęła działać grupa kibiców 
wykonujących graffiti sławiące naszą Lechię. Osoby z tejże grupy 
dostarczyły nam zdjęcia swoich wybranych prac, które z przyjemnością 
publikujemy, gdyż wszystkie cieszą oko zdobiąc szare mury naszego miasta. 
Ciąg dalszy niebawem…
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Grupa „Lechia Graffiti Vandal’s”
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On Tour

Echo wyjazdu do Bełchatowa

Za Lechią kolejny mecz wyjazdowy, który tym razem przyniósł upragnione 3 
punkty.  W Bełchatowie na meczu z GKS-em fani Lechii zapełnili cały sektor 
gości, wykupując wszystkie przyznane bilety , a tych było 384. 
Wyjazd do Bełchatowa zostanie jednak zapamiętany nie z dobrej gry 
piłkarzy, czy świetnego dopingu Lechistów, którzy bez problemu 
przekrzyczeli gospodarzy. W drodze na mecz kibice spotkali się z jawną 
prowokacją eskortujących ich „stróżów prawa”. Sytuacja wydarzyła się 
podczas jednego z wielu postojów. Gdy pierwsze autokary już odjeżdżały, to 
kibice jadący ostatnim przebywali jeszcze na zewnątrz pojazdu. To nie 
spodobało się eskortującym „stróżom prawa”, którzy najpierw werbalnie, a 
następnie siłowo zaatakowali fanów. Ci schronili się wewnątrz autokaru, 
jednak to w niczym nie przeszkadzało „stróżom prawa”, którzy będąc 
wewnątrz pojazdu w dalszym ciągu rozpylali gaz pieprzowy i nie miało 
znaczenia, iż wewnątrz przebywały kobiety oraz kierowcy, którzy również 
ucierpieli. Jeden z naszych fanów na tyle ucierpiał, iż zemdlał. Pomocy 
udzielili mu oczywiście towarzysze podróży, przy bardzo biernej, wręcz 
prześmiewczej postawie policji. Następnie rozpoczął się długi proces 
kamerowania oraz legitymowania fanów, którym żaden ze „stróżów prawa” 
nie chciał podać danych służbowych, ani nawet powodu zaistnienia całej 
sytuacji. Na chybił trafił zaczęto zatrzymywać kibiców. Trafiła się sytuacja, 
iż jeden z fanów, który podczas postoju nie ruszył się nawet ze swego miejsca 
w autokarze, a podczas gazowania siedząc w pierwszym rzędzie przyjął na 
siebie dużą dawkę, farbującej sytuacji, został zakuty w kajdanki za rzekomą 
napaść na funkcjonariusza publicznego! Ostatecznie zatrzymano 8 kibiców, 
którym postawiono poważne zarzuty ..... .

STOP  PROWOKACJI,   CHŁOPAKI  JESTEŚMY  Z  
WAMI  !!!!


