
nr. 08/201221.10.2012

Witamy w kolejnym wydaniu naszego biuletynu. W dniu dzisiejszym 
Lechia podejmuje mistrza Polski, naszych przyjaciół z… Wrocławia. 
Zazwyczaj, kiedy jeden z Trzech Króli dzierżył tytuł mistrzowski to była 
to Wisłą Kraków. Poprzedni sezon przyniósł jednak, trochę 
niespodziewanie, drugie mistrzostwo w historii dla WKS-u. Jak zwykle 
licznie przybyli do nas fani ze stolicy Dolnego Śląska przy okazji meczu 
mogą posilić się ciepłym posiłkiem. Na trybunach z pewnością nie 
zabraknie znakomitej zabawy, na murawie jednak oczekujemy dobrej gry 
i zwycięstwa Biało-Zielonych, aby podtrzymać dobrą passę po 
dwutygodniowej przerwie. Jeden z kibiców, który niestety obserwuje już 
mecze Lechii z „Sektora Niebo”, powiedział kiedyś słynne zdanie, że 
„zgodę to mamy my na trybunach, a na boisku trzeba za.. suwać”. Dlatego 
niech wygra lepszy, a my swoim dopingiem pokażmy wsparcie dla naszej 
jedenastki i tym samym podziękujmy im za 3 punkty zdobyte w 
Białymstoku. Ponadto w tym numerze znajdziecie opis pierwszej, 
pucharowej, potyczki z Jagiellonią, która była zarazem ostatnim naszym 
spotkaniem w ramach tegorocznej edycji PP. Zainteresuje Was również 
opis spotkania z historykiem Leszkiem Żebrowskim w ramach „Spotkań z 
prawdziwą historią”. Kto nie dał rady pojawić się 5 października w Sali 
Akwen niech żałuje, ale niech od razu przygotowuje się na kolejną 
odsłonę. Ponadto w numerze opis ostatnich sukcesów młodzieżowej 
drużyny pod patronatem „Lwów Północy” oraz aktualności z działań 
stowarzyszenia i projektu Kibice Razem Lechia Gdańsk.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
A My Swoje…
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On Tour
Za Lechistami kolejna eskapada za ukochanym klubem. Wyjazd do 
Białegostoku okazał się również ostatnim pucharowym wyjazdem w 
sezonie 2012/2013, gdyż nasz zespół przegrał w rzutach karnych z 
Jagiellonią. W zimny, środowy wieczór, w stolicy Podlasia sektor gości 
zapełnił się niemal do ostatniego miejsca. Nasz zespół dopingowała 
grupa 273 fanatyków, wśród których było 4 braci z Gryfa Słupsk.
Ogrodzenie sektora zostało przyozdobione flagami: Lechia Gdańsk 
GNLS, Green Gang, Honor Wisła i Lechia, Precz z komuną anty-che, 
Ultras Lechia precz z komuną oraz płótnem Czarnych Słupsk, które 
przybyło wraz z 5 fanami tego zespołu. Oprócz tego nie zabrakło 
również miejsca na transparent odnoszący się do trudnej sytuacji 
klubowej naszych przyjaciół - „Gryf Słupsk nie zginie!”. Ponadto na 
płocie znalazło się płótno upamiętniające naszego małego przyjaciela, 
jakim był Dawid Zapisek. Podróż do stolicy Podlasia mijała sprawnie i 
bezproblemowo. Kibice podróżujący autokarami zameldowali się 
jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, natomiast ostatnie osoby z grupy 
samochodowej, która dotarła tuż przed meczem, pojawiły się w 20 
minucie jego trwania. Samo spotkanie nie miało takiej oprawy, jaką 
powinno. Spowodowane jest to faktem, iż kibice Jagiellonii protestują 
wobec policyjnych nadużyć, jakie spotykają ich na stadionie, czemu 
biernie przyglądają się władze klubu. „Atmosfera” tworzona przez 
publikę, która postanowiła dalej uczęszczać na mecze przypomina 
rodzinny piknik, a nie spotkanie piłkarskie. Jeżeli chodzi zaś o atmosferę 
wytworzoną przez przybyłych Lechistów, to trzeba przyznać, iż 
wywoływała tego dnia bardzo dużo uśmiechu. Jak się okazało do 
dopingu niekoniecznie potrzebne są bębny, które łatwo można zastąpić 
niezawodnym „pam para ram pam” ;) Po raz kolejny okazało się 
również, iż fani Lechii cechują się wielką kulturą, co idealnie pokazały 
mocno odkurzone hasła „sędzia kalosz”, „ole nie damy się” oraz „nie 
ma i nie będzie”. Na takim spotkaniu nie mogło również zabraknąć 
pozdrowień dla naszych braci z Wisły Kraków oraz przypomnienia 
miejscowym fanom dobrej drogi, jaką obrali fani spod Wawelu. Nie 
obyło się również bez wytknięcia białostocczanom nowych znajomości,
które w głównej mierze powstały z naszego powodu.
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On Tour
Jak się okazało środowego wieczoru, w Białymstoku pojawiła się spora 
grupa prawdziwych fanów Grzesia Rasiaka, który był wspierany 
fanatycznym dopingiem przez cały czas swojej gry. Jak pokazał czas, 
przyniosło to wymierne skutki, gdyż nasz napastnik wreszcie się 
przełamał i zdobył pierwszą bramkę w barwach Lechii, w prawdzie 
dopiero w serii rzutów karnych, ale gol to gol. Grzegorz nie pozostał 
bierny i odwdzięczał się swoim najwierniejszym kibicom częstymi 
podziękowaniami, skierowanymi w stronę sektora gości.
Niestety tak skuteczni, jak nasz napastnik, nie byli koledzy z zespołu i 
Lechia przegrała w serii rzutów karnych, odpadając z rozgrywek 
Pucharu Polski. Po spotkaniu piłkarze Lechii, którzy zostawili tego dnia 
wiele zdrowia, nie zapomnieli o kibicach, podchodząc i dziękując za 
wsparcie. Krótką wymianę okrzyków zakończyli nasi piłkarze hitowym 
tego dnia „pam para ram pam”.
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Lechia znaczy Polska
SKLG „Lwy Północy” dnia 5 października zorganizowało „Spotkanie z 
prawdziwą historią”, które poprowadził Leszek Żebrowski – historyk 
zajmujący się badaniem polskiego podziemia niepodległościowego. 
Wydarzenie odbyło się w gdańskiej sali „Akwen”, która zapełniła się 
niemal do ostatniego miejsca. Cieszy zwłaszcza fakt, iż spotkanie 
przyciągnęło wielu młodych kibiców Lechii, którym nieobce jest słowo 
„patriotyzm”. Spotkanie było kolejnym z cyklu wydarzeń 
patriotycznych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, które 
mają na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród Biało-Zielonych 
fanatyków. Niezwykle ciekawe spotkanie poświęcone było głównie 
działalności Narodowych Sił Zbrojnych, głównie zaś mitom, jakie 
narosły wokół tej formacji dzięki powojennej propagandzie chcącej 
zdyskredytować podziemie niepodległościowe. Jednym z kłamstw, 
jakie pojawiały się na temat NSZ, był zarzut kolaboracji z Niemcami 
podczas wojny. Jest to oczywista bzdura, gdyż zarówno Niemców, jak i 
Rosjan traktowano jak okupantów, a kolaborację z wrogiem surowo 
karano. Kolejnym oszczerczym mitem był rzekomy antysemityzm 
żołnierzy NSZ. Zostało to obalone przy pomocy dowodów 
historycznych, które pokazały, iż część kadry oficerskiej NSZ była 
pochodzenia żydowskiego. Byli Żydami, ale zarazem polskimi 
patriotami, gotowymi walczyć o niepodległość Rzeczypospolitej, o 
Polskę prawdziwie wolną i demokratyczną. Cały wykład niezwykle 
zaciekawił przybyłych kibiców Lechii, którzy z pewnością mogli 
poznać kawał prawdziwej historii, o jakiej jeszcze niedawno nie dało się 
usłyszeć. Po nim wywiązała się równie interesująca dyskusja, w której 
padły liczne przykłady tego, jak do tej pory powszechnie zakłamuje się 
historię NSZ w debacie publicznej, a nawet szkolnych podręcznikach. 
Niestety, żołnierzom, za swoją niezłomną i niezwykle moralną postawę 
wymierzono późniejsze kary śmierci i wieloletnie więzienia, a nadal z 
powodu bezczelności lub niewiedzy przypina się oszczerczą łatkę 
„faszystów”, „antysemitów” i „zwykłych bandytów”. Takie spotkania 
oraz uczciwa debata publiczna i kampania na rzecz prawdy (nie 
wybielania, tylko prawdy), jest jak najbardziej potrzebna.
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Miejmy nadzieję, że powolna, acz systematyczna praca kiedyś 
zaowocuje wykorzenieniem kłamstw z publicznej świadomości. SKLG 
„Lwy Północy” od początku swego istnienia kładzie duży nacisk na 
krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży, co pokazują liczne spotkania 
oraz oprawy meczowe o wydźwięku patriotycznym. Wszak „ Lechia 
znaczy Polska” i każdy kibic Biało - Zielonych powinien znać historię 
swej Ojczyzny.

Lechia znaczy Polska
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Drużyna młodzieżowa grająca pod patronatem naszego Stowarzyszenia 
składa się głównie z podopiecznych gdańskich domów dziecka, ale nie 
tylko. Są w niej również dzieci, które głównie ze względu na sytuację 
materialną rodziny nie stać na granie w piłkę nigdzie poza boiskiem 
osiedlowym. Gra w ramach „Lwów Północy” umożliwia udział w 
wydarzeniach z profesjonalną obsadą sędziowska, pomocą medyczną, a 
także współzawodnictwo z drużynami zarówno podwórkowymi, jak i 
„renomowanymi”. 

W ostatnim czasie nasi podopieczni odnieśli kolejne sukcesy piłkarskie. 
W ramach rozgrywek Ligi Gdańskich Firm, drużyna „Lwów Północy” 
spisywała się świetnie, zdobywając ostatecznie vice-mistrzostwo! W 
rozgrywkach brała również udział drużyna znajdująca się pod opieką 
o ś r o d k a  K i b i c e  R a z e m  L e c h i a  G d a ń s k .
Po kilku tygodniach „Lwy Północy” odniosły kolejny sukces, 
wygrywając Mini Turniej Piłki Nożnej Halowej organizowany przez 
fundację „Obudź Nadzieję”.

Druzyna Lwów Pólnocy
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W mijającym tygodniu pracownicy gdańskiego projektu uczestniczyli w 
kolejnym spotkaniu roboczym wszystkich ośrodków. Tym razem odbyło 
się ono, po raz pierwszy, w siedzibie warszawskiego ośrodka. Obecni 
oprócz pracowników ze wszystkich czterech miast i koordynatora 
krajowego byli również przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystki, 
Spółki PL.2012 oraz osoby z Projektu Społecznego 2012, zajmujące się 
ewaluacją projektu. Oprócz bieżących działań i planów na rok 2013, 
zaproszeni goście z zewnątrz przedstawili perspektywy kontynuacji 
kibicowskich projektów w Polsce w kolejnych latach. Bardzo ciekawa 
była również prezentacja pracownika Spółki Pl.2012, który opowiedział 
o programie „Playing for success” realizowanym w Anglii przez 
tamtejszą federację wspólnie z klubami z Premiership i związkiem 
piłkarzy angielskich. Projekt zajmuje się organizowaniem zajęć dla 
młodzieży szkolnej, nauką poprzez sport, przy bliskiej współpracy z 
klubami i odwołującej się do przywiązania do barw klubowych. Warto 
zerknąć na stronę poświęconą programowi (www.pfscentres.com) i 
sprawdzić, jak wiele angielskich klubów zaangażowanych jest w prace z 
młodzieżą, nie tylko w postaci treningów piłkarskich. Tego typu 
działania z pewnością budują znakomitą relację mieszkańców miasta z 
klubem, a co również ważne, wychowują kolejne pokolenia wiernych 
fanów. Program przyjął się na tyle w Anglii, że do jego realizacji 
przystąpiły klubu sportowe innych dyscyplin, takich jak np. rugby. 
Został zaadoptowany także w innych krajach – m.in. Holandii. 
Przeszczepienie tej idei miało miejsce również na terenie Polski. Kilka 
lat temu, podobne działania realizowane były w trzech klubach 
Ekstraklasy, a jednym z nich była Wisła Kraków. Osobiście, mamy 
nadzieję, że uda się na dobre wprowadzić takie działania do Polskiej ligi, 
a przede wszystkim do Lechii. Warto pamiętać, że klub piłkarski oprócz 
swojej misji, którą do spełnienia na boisku mają piłkarze, ma także 
wielkie możliwości oddziaływania na najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Chyba każdy przedszkolak, czy uczeń szkoły 
podstawowej, chciałby wziąć udział w ciekawych zajęciach, w których 
nauka odbywałaby się w postaci zabawy o futbol. 

„Kibice razem” Lechia Gdansk
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SKLG „Lwy Północy”
Stowarzyszenie „Lwy Północy” po raz kolejny organizuje akcję pod 
nazwą „Biało–Zielone Mikołajki”. Ta inicjatywa ma na celu umilić 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia najmłodszym z gdańskich 
domów dziecka. Prezenty zostaną zakupione ze środków pochodzących 
ze  zbiórek przedmeczowych. 

Dzięki hojności kibiców zdołaliśmy zebrać przed meczem z Lechem 
Poznań 2793,11zł. Liczymy, iż przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław, 
ta kwota będzie jeszcze bardziej okazała, i dzieci, dla których los nie jest 
łaskawy, będą przeżywać Święta z uśmiechem na twarzach. Jest to 
ostatnia zbiórka przedmeczowa, na której będzie można „dorzucić się” 
do tej akcji, dlatego zachęcamy do hojności naszych kibiców. Pieniądze 
będą zbierać członkowie Stowarzyszenia wyposażeni w specjalne 
identyfikatory. Będzie można nas znaleźć przy bramach wejściowych na 
teren stadionu.

***************

Przypominamy, że tradycyjnie już, co dwa tygodnie we wtorki w 
godzinach 17:00 – 19:00 (najbliższe 23.10.2012), odbywają się dyżury 
porad prawnych przeznaczone dla kibiców Lechii. Na spotkaniach 
można bezpłatnie porozmawiać w tematach prawnych nie tylko 
związanych z kibicowaniem, lecz także o każdej innej sprawie, w której 
adwokat może służyć swoją radą. Spotkania odbywają się w lokalu 
"Kibice Razem" przy ulicy Fiszera 10 w Gdańsku Wrzeszczu. 
Serdecznie zapraszamy.

***************

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" zaprasza na 
otwarte spotkanie kibiców, które odbędzie się dnia 22 października o 
godz. 18:00 w sali hotelu Roko, mieszczącym się na terenie stadionu 
przy ulicy Traugutta 29.


