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09.08.2005:
„ANTYRASISTOWSKI WOODSTOCK”

Karol Gierliński, poseł Międzynarodowego 
Parlamentu Romskiego z siedzibą w Wiedniu, 
gość specjalny Stowarzyszenia „NIGDY WIĘ-
CEJ” i Urzędu Miasta Kostrzyn n. Odrą, roz-
począł mecz pokazowy wieńczący II Antyra-
sistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej, 
odbywające się na tegorocznym „Przystanku 
Woodstock”.

W meczu zagrały Reprezentacja Miasta
 Kostrzyn i FC „Przystanek Woodstock”.

Drużyna gospodarzy, złożona głównie z przed-
stawicieli władz miasta, niesiona dopingiem 
– między innymi licznie przybyłych na mecz 
członków miejscowej społeczności romskiej 
– pokonała „przyjezdnych” 5:2.

W mistrzostwach rozgrywanych pod hasłem 
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów” pobite zo-
stały wszelkie rekordy. Zagrało w nich ponad 
300 zawodników w 40 drużynach, a przez 
stadion przewinęło się blisko 10 tysięcy kibi-
ców. Mistrzem Polski została drużyna Celulo-
zy Kostrzyn, która otrzymała „Puchar Fair Play 
– Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, ufundo-
wany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” 
i europejską kampanię „Za różnorodnością. 
Przeciw dyskryminacji”.

W turnieju aktywny udział wzięli przedsta-
wiciele wielu fan-klubów piłkarskich z naj-
wyższych klas rozgrywek, m.in. kibice Po-
lonii Warszawa. Z okazji mistrzostw odbyła 
się również uroczysta premiera nowego nu-
meru antyrasistowskiego pisma futbolowego 
„Stadion”.

„Turniej i pismo cieszyły się wielkim zainte-
resowaniem, co świadczy o dużym zapotrze-
bowaniu wśród kibiców na tego typu antyra-
sistowskie inicjatywy” – stwierdza Leszek Na-
ranowicz, organizator festiwalowego turnieju 
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Natomiast 
Jacek Purski, koordynator kampanii „Wykop-

my Rasizm ze Stadionów”, dodaje: „Rasizm na 
polskich stadionach to ogromny problem, któ-
ry jest zaprzeczeniem idei sportowej rywaliza-
cji. Pocieszający jest fakt, iż z tą opinią zgadza 
się coraz większa rzesza kibiców, w tym także 
woodstockowych”.

Wolontariusze Stowarzyszenia „NIGDY 
WIĘCEJ” i Grupy Anty-Nazistowskiej z całej
Polski promowali także wśród woodstocko-
wiczów idee antyrasistowskie. Zainteresowa-
nie nimi, jak i wydawnictwami propagujący-
mi idee otwartości i tolerancji wobec odmien-
nych kultur, narodowości i religii, przerosło 
najśmielsze oczekiwania. W czwartek, pią-
tek i sobotę antyrasistowski punkt informacyj-
ny odwiedziło prawie 100 tysięcy woodstoc-
kowiczów. Zebranych zostało tysiące podpi-
sów pod petycją protestacyjną do prezesa za-
rządu „Ruch” SA przeciwko sprzedaży przez 
tego dystrybutora pism rasistowskich.

Finałem „Antyrasistowskiego Woodstocku” 
było wejście całej grupy wolontariuszy Stowa-
rzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na scenę główną 
z krótkim antyrasistowskim show. W jego trak-
cie Karol Gierliński, przedstawiciel Parlamen-
tu Romskiego, wręczył Jurkowi Owsiakowi pa-
miątkową rzeźbę oraz wybór poezji romskiej
i podziękował za jego wieloletnią pracę na 
rzecz tolerancji i walkę z uprzedzeniami wobec 
innych narodów i kultur. Kilkusettysięczna pu-
bliczność przyjęła ten gest gorącą owacją. Fe-
stiwalowe działania Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ” zostały zakończone głośnym hasłem: 
„NISZCZ RASIZM”. Publiczność „Przystanku 
Woodstock” nie pozostała obojętna, skandu-
jąc te słowa przez długi czas.

Tegoroczne działania Stowarzyszenia „NI-
GDY WIĘCEJ” wspierane były przez Fundację 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, euro-
pejską kampanię „Za różnorodnością. Przeciw 
dyskryminacji”, antyrasistowską sieć Football 
Against Racism in Europe, Urząd Miasta Ko-
strzyn n. Odrą oraz Miejski Ośrodek Rekreacji 
i Sportu. Wszystkim serdecznie dziękujemy!


