
1) Długo oczekiwana premiera nowego napoju energetyzującego . 

 

Nowy napój energetyczny HWDP Energy Drink (nie) tylko dla koneserów smaku.   

Taka sytuacja mogła przydarzyć się już każdemu z nas: jesteś po ciężkim tygodniu pracy czy też 

szkoły, musisz szybko zregenerować wyczerpane zapasy energii i nagle odczuwasz przeogromną 

chęć na napoje energetyzujące?  

Otwierasz więc lodówkę, a tam pustka. Szkoła/praca/trening - jest tego powód:  

w tygodniu nie miałeś nawet chwili wolnego czasu, by zrobić najpotrzebniejsze zakupy... 

 

Uderzasz więc do osiedlowego sklepu. Stajesz przed półką z czymś do picia. 

Przed Tobą prezentują się napoje energetyzujące, wszystkie poukładane w kilku równych rzędach.  

Czujesz ogromny zamęt w głowie? Większość z nich opakowana jest w kolorowe, zachęcające do 

kupna puszki. Ty z powodu dużego wyboru już sam nie wiesz, który masz kupić ... 

I gdy już tak stoisz i patrzysz, próbujesz wybrać ten jeden, właściwy, przez Twoją głowę przebiegają 

myśli: "w zasadzie przecież wszystkie napoje energetyzujące są takie same", "albo mają taki sam 

skład, albo podobne działanie", "co ja mam wybrać??" 

Tak, tak, masz w pełni rację, bo czym one się od siebie różnią?  

Poza wyglądem puszki - niczym! 

 

Dla wszystkich tych, którzy choć raz to przeżyli (lub w sklepie czeka na nich podobny dylemat) mamy 

dobrą wiadomość: Pojawił się nowy, rewolucyjny napój energetyzujący HWDP Energy Drink. 

Dzięki unikalnemu połączeniu kofeiny, tauryny oraz podwójnej zawartości witaminy B12 

(niespotykane dotąd połączenie) pozostaniesz na wysokich obrotach nawet w najbardziej 

ekstremalnych sytuacjach! 

 

HDWP Energy Drink: smak tradycyjny oraz mojito - w codziennej walce z Twoim zmęczeniem  

i problemami z koncentracją. 

Przypomnij sobie jeszcze raz tę scenę ze sklepu - ogromny asortyment napojów energetyzujących  

i pozostawiony sam sobie już nie wiesz, co wybrać... 

Czym więc kierują się inni przy wyborze "energetyka"?  

A może wiesz już, który produkt będzie dla Ciebie najlepszy? 

  

Napój HWDP Energy Drink został opracowany przez zespół wybitnych ekspertów, dla których celem 

było stworzenie najmocniejszego i najszybciej działającego napoju energetycznego na polskim rynku.  

Dzięki unikalnej recepturze HWDP Energy Drink udało się im to osiągnąć. 

 

W czym tkwi więc sekret i moc napoju? 

Tajemnica to składniki HDWP oraz mistrzowskie połączenie elementów napoju: 

1) witaminy B12,  

2) tauryny, 

3) kofeiny. 

Zostały dobrane w maksymalnej, dopuszczalnej dla Twojego zdrowia dawce, dzięki której: 

- jeszcze bardziej zwiększysz szybkość i wydolność Twojego organizmu, 

- wzmocnisz swoją koncentrację, 

- przeciwdziałasz zmęczeniu. 

 

Stresujący dzień w pracy i nieprzespana noc? Wzmożony wysiłek sportowy? 

Z HWDP Energy Drink zapomnisz o pojawiającym się znienacka spadku formy! 
 



2. Zadziwiająca moc nowego napoju energetycznego HWDP Energy Drink. 
 
HWDP - napoje energetyzujące - wszystko czego potrzebujesz, by robić to najlepiej! 
Nowy, udoskonalony napój energetyczny HDWP Energy Drink został stworzony dla wszystkich 
tych, którym brakuje energii i siły, by sprostać zadaniom i wyzwaniom codziennego dnia. 
Przekonał się o tym pewien znany w lokalnym, poznańskim środowisku muzycznym Hip-Hopowiec, 
który wraz z grupą przyjaciół z subkultury, za cel postawił sobie odnowienie zniszczonej dzielnicy. 
Serce i centrum całej akcji utworzone było na jednym z poznańskich osiedli, w dzielnicy Jeżyce. 
 
W jaki sposób tak szybko powstał tak ciekawy mural...? 
- Wiedziałem, że czeka mnie nie lada wyzwanie - powiedział jeden z twórców dzieła. 
- Wiele czasu poświęciłem na przygotowywanie się do tego zadania.  
Cała ta akcja była zgoła inna niż wszystkie inne - bo gdy opracowywaliśmy koncepcję na tworzony 
przez nas mural, nie musieliśmy przed nikim uciekać, ukrywać swoich prac.  
Co najważniejsze - Policja była nawet obok nas, pilnując porządku.  
Z naszej strony nikt niczego się nie obawiał. Miasto było po naszej stronie - przyznał artysta. 
 
Twórca murali zdradził nam też tajemnicę, jak przygotował się do tak wyczerpującego zadania. 
- By sprostać temu wyzwaniu, by mieć dużo siły, energii oraz mieć głowę pełną pomysłów, rano 
zjadłem bogate w węglowodany śniadanie.  
Do tego zamiast kawy, bez której nie wyobrażam sobie poranka, zdecydowałem się jednak na napoje 
energetyczne.  
 
Mówią niezgodnie z prawdą, że energetyki to śmierć w płynie. 
Należy pamiętać, żeby nie wypijać ich za dużo, np. zamiast wody, by zgasić pragnienie. 
To tak jak kawa, jej też nie pijemy gdy chce nam się pić... 
- Chciałem jak najlepiej wykonać swoja pracę, dlatego wybrałem zupełnie nowy produkt,  
o którym dowiedziałem się od znajomego z lokalnej grupy hip-hopowców.  
Polecił mi on sprawdzone już przez siebie napoje energetyczne HWDP Energy Drink, 
Napój energetyczny HDWP Energy Drink - jak mi powiedział - stanowi idealną kompozycję oraz 
właściwe proporcje i  połączenie istotnych składników: tauryny, kofeiny i witaminy B12. 
I o to właśnie chodzi - mieć dużo energii i masę pomysłów! 
 
Akcję "Odmień swoje podwórko" (przyp. autora: www.facebook.com/Odmienswojepodworko) 
zorganizował Urząd Miasta oraz stowarzyszenie No Woman No Art. 
Twórcy murali stworzyli i wykonywali swoje dzieła w ramach wspólnego  przedsięwzięcia.  
Całość imprezy została zorganizowana dzięki ogromnemu  wsparciu mieszkańców poznańskiej 
dzielnicy Jeżyce oraz lokalnej Policji i władz miasta Poznań. 
Festiwal ruszył pełną parą we czwartek, jednak pierwsze efekty mogliśmy podziwiać nawet  już dzień 
wcześniej, we środę.  
 
Jak zakończyła się zorganizowana przez władze miasta akcja? 
W trakcie eventu, który trwał kilka dni, łącznie stworzono wiele ciekawych i zapierających dech  
w piersiach murali.  
Twórcy wkomponowali je w stare, szpecące otoczenie mury, ożywiając je i wprowadzając  
w rejon miasta nieco mniej wątpliwego street-artu. 
Do dziś mieszkańcy miasta są bardzo wdzięczni twórcom tych arcydzieł. Zmieniło to ich patrzenie  
na tę twórczość. 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Odmienswojepodworko


3. 4 ISTOTNE POWODY DLA KTÓRYCH POWINIENIEŚ GO MIEĆ. 
 
HWDP Energy Drink - bezpieczny na maksimum  wydolności Twojego organizmu 
Maksymalny poziom mocy i energii Twojego organizmu przypada na godzinę 9 rano. 
Spadek formy następuję w południe, gdy Twój organizm przez cały poranek mógł pracować na 
zwiększony obrotach. Naturalną rzeczą jest wtedy chęć do odpoczynku.  
Właśnie wtedy ciału  potrzebna jest mała sjesta i odrobina relaksu. 
Tylko jak tu odpoczywać, gdy przed Tobą jeszcze kilka godzin lekcyjnych i dodatkowe zajęcia 
fakultatywne? 
Wszyscy wiemy o tym, że nie w każdej szkole czy uczelni jest kawiarenka, gdzie mógłbyś wypić 
potrzebną Ci teraz kawę. 
Poza tym to może zabrać Ci dużo wolnego czasu, a co z przygotowaniami do kolejnej lekcji?  
Prosty i szokująco skuteczny sposób na wzmocnienie wydolności Twojego organizmu proponują 
napoje energetyzujące HWDP Energy Drink.  
Możesz je mieć zawsze ze sobą, a gdy będziesz tego potrzebował, sięgaj wtedy do swojego plecaka, 
przygarnij orzeźwiającego HWDP Energy Drink :) 
  
Napój HDWP Energy Drink to unikalne połączenie wszystkich składników, których najbardziej 
potrzebujesz: kofeiny, tauryny oraz podwójnej zawartości witaminy B12. 
Znajdą się pewno wszystkowiedzący dorośli, którzy nieustanie na wszystko narzekają i bez wyjątku 
wszystko krytykują. 
Możesz od nich usłyszeć, że energetyk = trucizna w płynie.  
Bezpieczna formuła napoju HWDP Energy Drink zapewni Ci jednak maksymalną, dopuszczalną dla 
zdrowia dawkę energii na cały Twój dzień! 
 
 
HWDP Energy Drink - błyskawiczny sposób na polepszenie Twojej koncentracji. 
Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że odżywia się nieregularnie. 
To nie sprzyja poprawie koncentracji, a przez to za bardzo nie pomaga też w nauce. 
Każdy z nas, uczniów i studentów powinien znać dobrze swój organizm. 
Powinieneś znaleźć najlepszą dla siebie porę na to,  aby móc maksymalnie skoncentrować się  
na nauce. 
Pamiętaj szczególnie o tym, ażeby unikać obfitych posiłków przed uczeniem się.  
Wybieraj też rozsądnie to co jesz. 

HWDP Energy Drink - natychmiastowy sposób na poprawienie Twojej pamięci. 
Ucząc się, nieustannie pracujesz nad tym, by poprawić swoją pamięć.  
Twój mózg jest jak mięsień, im więcej z niego korzystasz, tym bardziej rośnie jego moc! 
Każdego dnia, gdy pilnie uczysz się lub studiujesz, możesz w pewnej chwili odczuć "zmęczenie 
materiału". To zupełnie normalne i często spotykane wśród uczniów i studentów zjawisko. 
Właśnie wtedy warto sięgnąć po HWDP Energy Drink, który w swoim składzie ma na przykład  
taurynę - to ona poprawia funkcje poznawcze i zwiększa Twoją zdolność do nauki! 

HWDP Energy Drink - dwa smaki do wyboru: tradycyjny i mojito. 
Niemalże wszystkie napoje energetyzujące, które możesz kupić, mają ten sam smak. 
HDWP Energy Drink zapewnia Ci różnorodność aromatu i odmienność wrażeń dla Twojego 
podniebienia. 
Tylko z nim możesz wybrać na co masz ochotę.  
No co sie zdecydujesz? Tradycyjna kompozycja czy oryginalny posmak mojito? 
 

 
 

 

 



4.Zaskakująca prawda o energetykach. 
 
Ale do czego mi tak właściwie potrzebne są napoje energetyczne? 
Przyznaj się rzetelnie sam/a przed sobą, zdarzają Ci się czasem dni, gdy cały czas czujesz 
zmęczenie oraz totalny brak energii?? 
Zdarzały Ci się sytuacje, gdy nie potrafiłeś/aś się skoncentrować na swojej pracy? 
Gdy choć na jedno pytanie odpowiedziałeś/aś "tak", najwyższa pora zacząć temu przeciwdziałać. 
 

Dzisiaj niestety mało kto znajduje wolną chwilę, by lepiej o siebie zadbać. 
Mniej śpimy, żyjemy intensywniej, nieregularnie się odżywiamy, a wszystko to nie sprzyja temu,  
by nasz organizm wypełniał w sposób solidny swoje zmaksymalizowane wymagania. 
Szczególnie odczuwalne może to być w pewnych grupach zawodowych, np. u kierowców. 
Nieustanne życie w trasie, niesystematyczne posiłki, ciągły stres nie sprzyjają poprawie poziomu 
koncentracji. 
 
Pijąc napoje energetyczne, możesz skutecznie poprawić zdolność koncentracji! 
Jesteś zawodowym kierowcą?  
Nie masz zbyt wiele wolnego czasu na to, by popracować nad swoją koncentracją?  
Czy zdarza się czasem zadanie, polegające na pokonaniu trasy w którym masz do zrealizowania 
trasę z jednego końca  Europy na drugi? 
Odpowiedz sobie szczerze, przecież pewno doświadczyłeś już tego wielokrotnie - ile wkładasz  
w tę pracę swojego zaangażowania? Na jakim wielodniowym "powerze" musi być Twój organizm? 
Tak "nieludzkie" forsowanie siebie nie sprzyja wysokiej i sprawnej koncentracji. 
Skupienie uwagi jest podstawą świadomych działań i osiągania założonych celów. W Twoim 
przypadku, jako zawodowego kierowcy, odgrywa bardzo istotną rolę. 
W każdej sekundzie Twojej pracy, do Twojego mózgu docierają miliony różnych informacji. 
Gdyby nie Twoja sprawnie działająca koncentracja, nie byłbyś w stanie tego wszystkiego  
przetworzyć. Spójrz więc jak ważne jest to z punktu widzenia Twojego bezpieczeństwa na drodze. 
 
Wiesz już zatem jak ważną rolę w Twojej pracy odgrywa szybkość przetwarzania informacji, które  
do Ciebie docierają. 
Sprawność koncentracji to ważne narzędzie pracy każdego (zawodowego) kierowcy. 
Co jednak robić gdy ta - mówiąc potocznie - nawala? 
 
Wszystko co musisz wiedzieć, by wybrać najlepszy napój energetyczny. 
Gdy jesteś w trasie drugi dzień z rzędu, nie masz innej możliwości na szybką regenerację mocy, 
wybierz sprawdzony sposób polepszenia Twojej koncentracji. 
Napój energetyczny HWDP Energy Drink stanowi nadzwyczajne połączenie wszystkiego tego, czego 
właśnie teraz potrzebuje właśnie Twój organizm. 
Odpowiednia kompozycja i proporcja składników (tauryna, witamina B12, kofeina) dostarczy Ci 
energii do dalszych działań! W trakcie pracy zapewnij sobie koncentrację i bezpieczeństwo! 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Jak to właściwie jest z tym prawem stadionowym? 
ZBIORCZY TEMAT który zawiera: 
 
Prawnicy ujawnili luki prawne - teraz (pseudo) kibice mogą czuć się bezkarnie. 
Mecz piłki nożnej, 3-ligowy klub piłkarski, w małym miasteczku Zbrachlin. 
W trakcie spotkania miedzy kibicami drużyn doszło do zamieszek. Wtargnęli na murawę boiska  
i opanowali trybuny. Doszło wtedy do regularnej bijatyki kibiców drużyn. 
Strony biorące udział w bójce, zachowywały się niezwykle brutalnie. 
Wykrzykiwali głośno wobec siebie obraźliwe słowa, rzucali butelkami z benzyną.  
Agresja jednej z grup, skierowana na kibiców gospodarzy, potęgowała się z każdą chwilą.  
Większość z nich miała na szyi szaliki z napisem HDWP. 
Jeden z pseudokibiców użył gazu z pieprzem. Zrozumiałe było to, że musiała interweniować Policja. 
 
W toczonym przez Policję postępowaniu oficjalnie powiadomiono, że stróże prawa dysponują 
nagraniem ze spotkania obu piłkarskich drużyn. 
Stanisław T., prawnik jednego z zatrzymanych kibiców, 23-letniego Krzysztofa T. zdecydowanie 
podważył powód aresztowania swojego klienta.  
Po pierwsze: na zarejestrowanym wideo twarz Krzysztofa T. była niewyraźna, trudno było na 100% 
potwierdzić, że to był on.   
Ponadto Krzysztof T. został zatrzymany zaraz po bójce, w której nawet nie uczestniczył! 
Po drugie: stadion był monitorowany nielegalnie, tzn. przed  jego wejściem nie było żadnej informacji 
na temat nadzoru wideo kamer. 
Po trzecie: Policja oskarżyła zatrzymanego o spożywanie alkoholu w miejscu nie do tego 
przeznaczonym.  
Na nagraniu z kamer rzekomo widać było, że trzyma w ręku puszkę z piwem, otwiera ją i pije alkohol 
w miejscu publicznym. 
 
Po dokładnej analizie nagrań okazało się, że: 
- po pierwsze: wideo nie zarejestrowało jednak na nim Krzysztofa T., tylko kogoś innego, łudząco 
podobnego,  
- po drugie: "piwem" okazał się napój energetyczny HWDP Energy Drink. 
 
Adwokat zatrzymanego potwierdził, że materiały z nagrań nie mogą być użyte w sprawie przeciwko 
jego klientowi, Krzysztofowi T. 
Policja musiała oczyścić podejrzanego  z zarzutów udziału w bójce oraz bezpodstawnego posądzenia 
go o wymalowanie na murze boiska hasła "HWDP", przez większość Polaków odbieranego za 
obraźliwe. 
  
  
Gdy informacja na temat bezprawnego zatrzymania Krzysztofa T. dotarła do prasy,  wśród prawników 
i przedstawicieli Policji rozgorzały burzliwe dyskusje. 
Adwokaci są zdania, że właściciel obiektu powinien był poinformować osoby, które potencjalnie mogły 
się znaleźć w obszarze nagrań wideo. 
 
Lokalna prasa także trzymała stronę kibiców. Zamieszczono nawet wskazówki dla pozostałych, 
bezprawnie zatrzymanych, by mieli szansę na obronę w tej sprawie. 
W relacji poświęconej całemu zajściu, redakcja gazety podtrzymała opinię prawników, zgodnie z 
którą: zarządca budynku  powinien poinformować o fakcie rejestracji wideo, celu nagrania oraz jaki 
obszar ona obejmuje i kto dysponuje i zarządza nagraniem. 
Artykuł zakończono zdaniem: 
"Drogi kibicu - poznaj swoje prawa i nie pozwól być bezprawnie zatrzymanym!" 
 
 
Poznaj sprawdzony sposób Policji na walki pseudokibiców! 
Właściciele klubów wiedzą, iż mają obowiązek zgłosić Policji każde z planowanych spotkań 
grupowych czy też ligowych.  
By uniknąć sytuacji potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu, Policjanci śledzą m.in. strony www 
lokalnych klubów, konta społecznościowe kibiców drużyn, itp.  
W taki oto właśnie sposób dowiadują się o planowanych treningach, które również mogą być 



powodem konfrontacji kibiców obu drużyn. 
 
- Śledząc to co się dzieje w Internecie, mamy możliwość przygotować się do ewentualnych aktów 
wandalizmu ze strony kibiców - taką oto wiedzą chwalą się właśnie policjanci, myśląc jednocześnie, 
że tym samym są o krok przed działaniami kibiców... 
 
Policja zdradziła też szokujące szczegóły akcji przeciw pseudokibicom... 
Szefowie wojewódzkich komend Policji utworzyli specjalne wydziały do walki z pseudokibicami.  
Reakcja kibiców najważniejszych klubów była natychmiastowa:  
 
- Wystarczyłoby tylko by wśród lokalnych policjantów był jakiś jeden, który by "zjadł zęby"  
w kontaktach z tamtejszym, specyficznym światkiem kibiców. Byłoby to o wiele taniej! 
To kolejny nowy twór w Komendach Wojewódzkich Policji. Opłacany za nasze pieniądze!  To jest 
zupełne bezprawie! Nie dziwcie się, gdy chłopaki piszą na murach HDWP..." 
 
Niepochlebnym komentarzom i Internetowym "hejtom" na temat "ogromnych" osiągnięć Policji  
w walce z pseudokibicami nie było końca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Zadziwia czy szokuje? Jak działa warszawska Policja? 
ZBIORCZY TEMAT który zawiera: 
 
5 nietypowych pomysłów Policji na warszawskich pseudokibiców. 
Policja podała do ogólnej wiadomości informację, iż prowadzi  systematycznie działania  
w walce z kibicami piłkarskimi. 
Na konferencji prasowej Policja przedstawiła plan swoich działań, czyli: 
 
1) Spottersi czyli Policja kontra pseudokibice 
Policja poinformowała o utworzeniu Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. 
Zadaniem wydziału będzie szkolenie tzw. spottersów, czyli funkcjonariuszy policyjnych, 
nawiązujących współpracę z kibicami.   
Ich rolą jednak nie będą działania operacyjne,  Zajmą się monitorowaniem - ja kto określono - osób 
potencjalnie zagrażających imprezom masowym. 
  
- To kolejny twór za pieniądze polskich podatników -  ocenił w trakcie telewizyjnego wywiadu jeden  
z najbardziej znanych kibiców i działaczy Legii Warszawa, Wojciech W., prowokacyjnie i z uśmiechem 
przybliżając do kamery napój energetyczny HWDP Energy Drink, który w trakcie wywiadu pił. 
 
2) Zapobieganie tak zwanym "ustawkom". 
 
3)  Monitorowanie i przewidywanie działań grup warszawskich kibiców (monitoring stron 
internetowych  oraz kont na portalach  społecznościowych). 
 
4) Policja "wymusiła" na prokuratorach dostępność dla nich przez 24 godziny na dobę. 
Na wypadek gdyby zaszła potrzeba natychmiastowej reakcji (ocena materiału dowodowego czy też 
kwalifikacja do przedstawienia zarzutów).  
 
5)  Policja planuje prowadzić także działania edukacyjne.  
Zorganizowane mają być w formie warsztatów, mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy 
organami władzy, czyli: Prokuraturą, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Policją. 
 
Wszystko byłoby dobrze, tylko że wrażenie po przeczytaniu treści raportu jest takie, że jeśli gdzieś 
jest jakiś problem, to jest to raczej ten pomiędzy funkcjonariuszami.  
Policjanci jednogłośnie chwalą się swoimi planami/sukcesami,  podkreślając, że szeregi służb zostały 
już wzmocnione dodatkowymi ludźmi. To przekłada się m.in. na łapaniu na gorącym uczynku 
większej ilości sprawców.  
Totalna bzdura.  
Zdaniem wielu komentatorów Policjanci tracą cenny czas w pracy na eliminowanie (chciałoby się rzec 
- pseudo) przestępczości, której społeczeństwo tak naprawdę nie doświadcza. 
 
 
Nieuczciwe praktyki warszawskich policjantów. 
W maju tego roku, gdy młodzi kibice Legii Warszawa świętowali na Placu Zamkowym zwycięstwo  
klubu w Pucharze Polski, między wiwatującymi a Policją doszło do wielu niepotrzebnych 
przepychanek i ostrej wymiany zdań 
W Internecie pojawiły sie filmiki zatytułowane "Dzielna policja walczy z strasznymi bandytami na 
Placu Zamkowym po Finale Polski". 
Zgadza się, pojawiły się może i race świetlne, ale to nie jest przecież wyznacznikiem agresji  
i brutalności. To zwykła radość kibiców, którzy chcieli w ten pokojowy sposób uczcić swoje 
zwycięstwo. A jaką odpowiedź ma na to warszawska policja? 
Policjanci od razu przeszli do ataku i obezwładnili jednego z niosących racę. 
Agresja policjantów poruszyła tłum kibiców, wśród których pojawili się tacy, którzy trzymali 
transparenty z napisami HWDP. 
Doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań oraz przepychanek z Policją także wśród tych ludzi, którzy 
pojawili się tam zupełnie przypadkiem.  
 
- To jest nasza szara rzeczywistość, to coś co spotyka nas na co dzień i którą widzimy na okładkach 
gazet, w telewizji i w innych mediach - powiedział jeden z czołowych działaczy fanklubu warszawskiej 

http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-ksp-pierwszy-w-kraju-wydzial-ds-przestepczosci-pseudokibicow
https://www.youtube.com/watch?v=up5-N4nHNko
https://www.youtube.com/watch?v=up5-N4nHNko


legii Warszawa, Jarosław W. 
- Niestety najczęściej jest tak, że ludzie nie wiedzą nic o środowiskach kibiców i o akcjach, które są 
przez nich organizowane. No powiedz sam, jakie na ten temat zdanie ma przeciętny Polak?  - wtrącił 
się do rozmowy inny kibic klubu. 
Jarosław W.  podkreślił też, że publikacje niepochlebnych zdjęć, zapisów wideo z meczy w 2 i 3 
ligowych drużyn, media wykształciły taki właśnie wizerunek kibica - łysego, podpitego faceta w kurtce 
moro. Tego, który cały mecz siedzi na płocie z megafonem, namawia grupę innych kibiców do 
wykrzykiwania wulgaryzmów i obelg. 
 
Jarosław W. zapytał: - Dlaczego gdy opuszczam stadion sportowy, trzymając w ręku napój 
energetyczny HWDP Energy Drink, podbiega do mnie Policjant i od razu pałkuje, myśląc, że mam 
w ręku piwo?? 
Media nie dostrzegają tego, że organizujemy różne akcje patriotyczne i charytatywne - bo przecież 
wygodnie  powiedzieć i napisać o tym, jak to jeden kibic kopnął drugiego i jaką zrobił zadymę, co nie? 
Tak relacjonują media w Polsce. Taki obraz stworzyła nam też Policja. 
 
Tak jak opisał to Jarosław W, atmosfera "skandalu" została dodatkowo podgrzana przez komendanta 
Policji.  
Nie obyło się więc bez komentarza z jego strony: 
 
- Fakty są jednak takie, że jesteśmy najbardziej zorganizowaną grupą ludzi, sprzeciwiając się 
ludziom, których nie interesuje nasze Państwo, tylko ich własne zarobki.  
Wszyscy jesteśmy ludźmi honoru i odwagi, wiemy, że przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, to my 
jako staniemy pierwsi w szeregach armii, by bronić naszej Ojczyzny  - powiedział wyraźnie poruszony 
Jarosław W.  - Dzięki temu co mówi Policja i pokazuje telewizja, taki jest jaki jest obraz kibica  
w Polsce... 
Zrozumcie, przez prawdę, o której mówimy, jesteśmy najbardziej zwalczaną - przez polski rząd i 
media - grupą w Polsce.  
Nie przestaniemy jednak w robieniu tego czego, co kochamy. 
Przyjdźcie i zobaczcie, a dopiero wtedy poczujecie ten stadionowy klimat i dowiecie się wreszcie, że 
nic złego nie robimy! - podsumował Jarosław W. 
 
Przypadkowi przechodnie identyfikowali się ze świętującymi kibicami, co zarejestrowały kamery i 
pokazało większość stacji telewizyjnych w Polsce. 
 
W tym przypadku komentarz do sytuacji wydaje się być zupełnie zbędny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prawy.pl/z-kraju/9227-dzielna-policja-walczy-ze-swietujacymi-zwyciestwo-pucharu-polski


7. Słowa miłości,  które... zaskoczyły Policję. 
 
23-letni twórca graffiti odkrył sposób na osiedlowe patrole Policji… 
Kilkanaście lat temu Damian Malczewski, lubliniecki grafficiarz rozpoczął prace nad swoim wielkim 
dziełem. 
Dwumetrowa twarz Papieża - Polaka spogląda w Lublińcu na przechodniów ze ściany osiedlowych 
garaży. 
W dniu swoich urodzin, 2 kwietnia 2005 roku (dzień śmierci Papieża - Polaka) postanowił oddać 
cześć naszemu Rodakowi. 
Jak twierdzi twórca tego murala,  Jan Paweł II był Papieżem, który uważnie słuchał głosu młodzieży, 
a i też jak żaden inny jego poprzednik potrafił mówić do młodych ludzi ich językiem. 
Dwumetrowa twarz papieża spogląda w Lublińcu na przechodniów ze ściany garażu. 
Zaraz obok wpisane słowa Papieża: "Musicie być mocni mocą Miłości, która jest potężniejsza niż 
śmierć...". 
Mural jest tak niesamowity, że jego widok zapiera dech w piersiach... 
 
Dlaczego na mural wybrał lublinieckie garaże?  
Damian Malczewski przyznał, że obawiał się konfrontacji z tamtejszą Policją.  
- Opinie panujące w środowisku twórców murali są takie, że te nieprzyjemne sytuacje nie sprzyjają 
twórczemu tworzeniu - przyznał uczciwie już po wszystkim. 
- Jak to było jedyne miejsce, na którego zamalowanie miał wtedy zezwolenie?? 
Co miałem zrobić? Nie chciałem tworzyć obrazu Papieża zupełnie nielegalnie -  powiedział w szczerej 
rozmowie  
 
Skąd mogłem wiedzieć jak Policja zareaguje na moje murale? 
Znany grafficiarz malował pobliskie garaże przez kilka kolejnych dni, ale jednak w końcu złapali go 
Policjanci, ale gdy zobaczyli, komu poświęcił swoją pracę, natychmiast wypuścili na wolność... 
 
Nalot policjantów rzeczywiście przerwał Damianowi w tworzeniu największego dzieła.  
Niespodziewanie zaskoczył jednak Policjantów, gdy pokazał im zezwolenie na wykonanie murala. 
Zrezygnowali z posądzenia go o wandalizm i jeszcze pogratulowali pomysłu. 
Zresztą samo już graffiti oraz jego treść zszokowała stróży prawa!  
 
Dzięki postawie Damiana, graffiti - przynajmniej w Lublińcu - nie jest już kojarzone przez innych  
z wandalizmem i ściennymi bohomazami.  
Ściana z Papieżem pomogła w zainteresowaniu decydentów i Policji inicjatywami wywodzącymi się  
z kręgu hip-hopu, dla której graffiti jest istotną częścią ich (sub)kultury 
Do tej pory nie miały one przecież żadnych szans przebicia. 
 
 
Zadziwiające jak łatwo twórca graffiti uniknął ogromnej kary… 
Policjanci mogą mylnie interpretować tworzenie graffiti i ściennych murali, jako niszczenie czyjegoś 
mienia.  
Interweniują, choć najpierw powinni sprawdzić czy właściciel ściany przy garażu wyraził zgodę na 
wykorzystanie tej przestrzeni.  
W przypadku Damiana Malczewskiego, stróże prawa odwieźli go z powrotem i powiedzieli: 
- No to maluj. Dokończ ten mural! 
  
Powinniśmy więc tylko zapytać:  dlaczego tak nieprzemyślane działania Policji, jak choćby ta  
w Lublińcu, przeprowadzane są za nasze pieniądze?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.info.wiara.pl/doc/152597.Lubliniec-Papieskie-graffiti


8.  Poznaj metody działań krakowskiej polici na... 
ZBIORCZY TEMAT który zawiera: 
 
Cała prawda o działaniach krakowskiej drogówki… 
W maju 2012 r. krakowska Policja zapomniała chyba o swojej roli, jaką powinna pełnić w naszym 
kraju. 
W szaleńczej pogoni za statystykami, przekroczyła swoje uprawnienia i złamała prawo. 
Przy pieszo-rowerowej kładce, łączącej Kazimierz z Podgórzem, urządziła obławę na grupę 
rowerzystów, którzy tamtędy akurat przejeżdżali.  
- To był ciepły wieczór - wspomina jeden z kontrolowanych rowerzystów - wielu mieszkańców 
Krakowa wyszło na miasto, ruszyli na rowerowe wycieczki. My również. 
 
Zdaniem świadków zdarzenia, Policjanci niczym celnicy na granicy zatrzymywali kolejno każdego  
z jadących na rowerze i kazali (a nie prosili) dmuchać w alkomat.  
W pewnym momencie na kładce zrobił się tak ogromny zator i kolejka jak na granicy, niczym 
kilkanaście lat temu, przed zlikwidowaniem linii granicznych między europejskimi krajami. 
- Zastanawiam się tylko, ile z zatrzymanych osób dostało wysoki mandat, a i nawet ile z nich straciło 
prawo jazdy?  
Wyobrażacie sobie, że kontrolowali nawet nastolatków, którzy wracali ze swoimi rodzicami???  
Jeden z nich pił napój energetyczny HDWP Energy Drink, a Policjanci myśleli, że to puszka piwa. 
Dlatego zatrzymali chłopaka. Kurcze, to śmieszne i żałosne jednocześnie - zrelacjonował Tomek P., 
świadek tamtego zdarzenia. 
 
- Rowerzyści zostali ukarani tylko dlatego, że godzinę wcześniej wypili gdzieś jedno małe piwko  
i spokojnie wracali sobie rowerkiem do domu. 
Przecież prawie nikt nie był pijany, a wiele osób otrzymało mandat.  
Niech wyjdą na drogi, mało tam pijanych do złapania kierowców?? 
- Jak więc jest z tym prawem i interpretowaniem go przez funkcjonariuszy? - zapytał Tomek P. 
 
Wszystko sie zgadza. Badanie stanu trzeźwości powinno być wynikiem zaistniałej sytuacji, określonej 
przez ustawę przyczyny. Może nią być np. naruszenie przez człowieka obowiązujących norm 
prawnych.  
- Tak naprawdę rowerzyści znaleźli się w złym czasie, w złym miejscu, za co podpadli krakowskiej 
policji - słusznie ocenił Tomek P. 
 
Sposób działania krakowskiej Policji, który zszokował wszystkich… 
Co niedobrego się dzieje więc z krakowską Policją? 
Najpierw afera i naciąganie prawa przez krakowską drogówkę, a należy też przypomnieć  
sprawę "łowców blach", o której swego czasu głośno było w mediach.  
Trzech policjantów z krakowskiej drogówki zostało zatrzymanych za wyłudzanie odszkodowań od firm 
ubezpieczeniowych.  
- Tylko jeden trafił do aresztu, a niewinnych chłopaków wsadza się za kraty za - rzekome - obrażanie 
Policji? - zapytał jeden z kierowców, którzy byli świadkami w toczącej sie sprawie. 
 - Bo co, za to, że jestem też kibicem i zakładam na szyję szalik z napisem HDWP? Co złego komu 
robię? - zapytał też kibic krakowskiego klubu piłkarskiego, również świadek w sprawie, 
- Mój znajomy, malował graffiti na ścianie. Miał na to pozwolenie. Oberwał jednak od smerfów za to, 
bo pił napój energetyzujący HDWP Energy Drink. Oni myśleli, że to piwo, dlatego go wylegitymowali.  
Czujecie to? Nie spodobała im sie też nazwa napoju. No ludzie... 
Jego wina w tym, że mu HWDP smakuje? A to jego wina, że puszka ma taki zajefajny napis?  
 
Kierowca i kibic oboje zgodni oświadczyli:  
- Policja i prokuratura muszą pamiętać o jednym: żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo mówić, 
nosić i pić co chce, bo nikomu tym przecież krzywdy nie robimy! 
 
 
 
 
 
 

http://ibikekrakow.com/2012/05/09/czy-policja-zlamala-prawo-organizujac-oblawe-na-rowerzystow-na-kladce-bernatka/


 
 
 
 
 


