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Polskie Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”
podpisa³o porozumienie o wspó³pracy ze s³yn-
n¹ miêdzynarodow¹ kampani¹ „Stand Up
Speak Up”, której inicjatorem i rzecznikiem
jest legenda futbolu – Thierry Henry.

Zgodnie z porozumieniem, polskie Stowa-
rzyszenie bêdzie wraz ze „Stand Up Spe-

ak Up” promowaæ antyrasizm na stadionach
i wœród m³odzie¿y w Polsce oraz zachêcaæ do
tego organizacje pozarz¹dowe z innych kra-
jów Europy Wschodniej.

namówi³ kolegów – gwiazdy œwiatowej pi³ki
no¿nej – do wspólnego wyst¹pienia przeciw-
ko rasizmowi. Symbolem kampanii sta³y siê
czarno-bia³e opaski na nadgarstek, zak³adane
podczas meczów. Do akcji przy³¹czyli siê pi³-
karze z ca³ego œwiata.

„Moim celem jest obudzenie milcz¹cej
wiêkszoœci kibiców, którzy nie s¹ rasistami”
– mówi³ Thierry Henry.

„Potrzebne s¹ bardzo zdecydowane dzia-
³ania przeciwko rasizmowi i agresji na polskich
stadionach i poza nimi. Ostatnie incydenty ra-
sistowskie podczas meczów w Krakowie i Kiel-
cach oraz w Chorzowie s¹ na to dowodem”
– stwierdzi³ Marcin Kornak, prezes Stowarzy-
szenia „NIGDY WIÊCEJ”. „Obawiamy siê, ¿e
pseudokibice-rasiœci z Polski bêd¹ chcieli ma-

M
y, cz³onkowie Grupy Anty-Nazistowskiej
(GAN) – Kraków, jesteœmy zaniepokoje-
ni dzia³alnoœci¹ grup nawo³uj¹cych do

nienawiœci rasowej i pos³uguj¹cych siê symbolik¹
faszystowska tak boleœnie zapisan¹ w œwiadomo-
œci spo³ecznej przez Holokaust i II wojnê œwiatow¹.
Poza reagowaniem i przeciwdzia³aniem na dzia-
³alnoœæ skrajnej prawicy, wychodzimy naprzeciw
m³odych ludzi, pokazywaæ im kulturê tolerancji
i równoœci. 21 marca 2004 roku z okazji obcho-
dów Miêdzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem
na konferencji zorganizowanej przez Polsk¹ Akcjê
Humanitarn¹ (PAH) w klubie „Pod Jaszczurami”,
wspomnia³em, przy okazji prezentacji naszej or-
ganizacji, ¿e zamierzamy rozpocz¹æ aktywn¹ wal-
kê z rasizmem na krakowskich murach, czyli pro-
jekt „Zamalowaæ Kraków”.

Pierwszym naszym krokiem by³o stworzenie
„Banku napisów”, czyli zbioru danych na temat
napisów i symboli odwo³uj¹cych siê do ideologii
nienawiœci, z obszaru ca³ego Krakowa, a nastêp-
nie, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i przy zgo-
dzie zainteresowanych stron (administratorzy bu-
dynków, w³adze miasta, s³u¿by porz¹dkowe, etc.),
przyst¹pienie do ich usuniêcia.

Pierwszych sojuszników znaleŸliœmy ju¿ na
wspomnianej konferencji. Po krótkiej rozmowie
z przedstawicielem redakcji ukazuj¹cego siê na
Akademii Ekonomicznej pisma studenckiego „Man-
ko”, otrzymaliœmy od nich deklaracjê zdecydowa-
nego wspierania naszej akcji, co szybko znalaz³o
swoje odbicie na ³amach pisma. W miêdzyczasie
dotar³a do nas informacja, ¿e na pomys³ identycz-
nej akcji wpad³o równie¿ Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i Kulturalnej (CEKiE). Po szybkim porozu-
mieniu z nimi postanowiliœmy wiêc realizowaæ
nasze zamierzenia wspólnymi si³ami.

W ten sposób zarysowa³ siê pierwszy szkic
wspó³pracy w ramach, od tego momentu, wspól-
nego projektu. Przygotowania ruszy³y pe³n¹ para.
Powsta³a strona internetowa, pierwszy „Bank na-
pisów” (maj 2004). Aprobatê dla naszych dzia³añ
wyrazi³ prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek

Majchrowski, który obj¹³ akcjê oficjalnym patro-
natem. Pomocn¹ d³oñ ofiarowa³ nam Zarz¹d Dróg
i Komunikacji (ZDiK). Udostêpni³ nam on do dzia-
³añ akcji zarz¹dzane przez siebie obiekty, czyli
g³ównie przejœcia podziemne, niewolne od rasi-
stowskiej symboliki i agresywnych, szowinistycz-
nych napisów. Na którymœ z kolejnych spotkañ ro-
boczych narodzi³ siê pomys³, by nie tylko zamalo-
wywaæ napisy rasistowskie, ale tak¿e w ich miej-
sce wnieœæ coœ co pozostanie d³u¿ej. Tak powsta³a
idea wielokulturowych, protolerancyjnych w prze-
kazie graffiti malowanych na faszystowskich ba-
zgro³ach.

Pierwsza uliczna edycja akcji „Zamalowaæ Kra-
ków” zosta³a ustalona na pocz¹tek czerwca. 2005.
W jej przeprowadzeniu pomog³o nam bielskie Sto-
warzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”
oraz œrodowisko artystów-graficiarzy skupionych
wokó³ osoby Artura Wabika. Nasz projekt popar³a
te¿ PAJA, czyli Polish American Jewish Aliance.

5 czerwca 2004 pierw-
sza ods³ona, du¿o nerwów,
trzy miesi¹ce przygotowañ
i efekt by³, nie ma co siliæ siê
na fa³szyw¹ skromnoœæ, pio-
runuj¹cy, zarówno dla nas
jak, jak i co istotniejsze dla
obserwuj¹cych nasze malar-
skie dzia³ania przechodniów.
Przy wsparciu logistycznym
i finansowym firmy Heban,
która u¿yczy³a nam farby
i udostêpni³a swoje samocho-
dy, zamalowaliœmy rasistow-
skie, antysemickie itp. napi-
sy we wszystkich przejœciach
podziemnych i wiêkszoœci
przyczó³ków mostów w Kra-
kowie. Trzy ekipy robocze
sprawdzi³y siê bez zarzutu.
Najbardziej medialne oczy-
wiœcie by³o malowanie graf-
fiti w przejœciu podziemnym

przy rondzie Czy¿yñskim. Tam te¿ „dopad³y” nas
zaproszone media, które bardzo pozytywnie ode-
bra³y nasz¹ akcjê, co doda³o nam si³ na nastêpne
edycje.

Po przerwie wakacyjnej wyszliœmy na ulice, a
dok³adniej znów w przejœcia podziemne, z II
edycj¹, która odby³a siê 9 paŸdziernika 2004. Tym
razem, poza zamalowaniem napisów i wulgary-
zmów, czêœci¹ artystyczn¹ cz³onkowie CEKiE, któ-
rzy zainspirowani jêzykiem esperanto – nios¹cym
przes³anie równoœci i braterstwa wszystkich ludzi
– stworzyli na jednej ze œcian przejœcia podziem-
nego przy rondzie Grunwaldzkim esperanckie graf-
fiti z komunikatem tolerancji. Na drugiej œcianie
owego przejœcia artyœci-graficiarze, przyjaciele Ar-
tura Wabika, na swastykach i krzy¿ach celtyckich,
które zosta³y wczeœniej usuniête, stworzyli kopie
witra¿y Stanis³awa Wyspiañskiego. Od tego czasu
ka¿dy, kto spacerem udaje siê do Centrum Sztuki
Japoñskiej „Manggha” mo¿e po drodze podziwiaæ
ich dzie³o. Ca³oœæ zosta³a zrelacjonowana w tele-
wizji, kilku rozg³oœniach radiowych i opisana
w lokalnej prasie.

Przez jesieñ i zimê te¿ nie pró¿nowaliœmy,
przenieœliœmy nasze dzia³ania do szkó³. Sta³o siê to
dziêki ¿yczliwoœci jednego z nauczycieli Bart³o-
mieja Chaba³owskiego z Zespo³u Szkó³ Ekonomicz-
nych nr 2 w Krakowie, który zaprosi³ nas do prze-
prowadzenia w swojej szkole dzia³añ artystyczno-
kulturalnych, które inspirowa³yby jego uczniów do
dzia³añ i postaw otwartych, prze³amuj¹cych fa³szy-
we stereotypy i uprzedzenia.

Wiêcej informacji o akcji „Zamalowaæ Kraków”
znaleŸæ mo¿na pod adresem strony:

www.zamalowackrakow.wgw.pl.

PS. Na pocz¹tku maja 2006
roku w³adze Krakowa, nie-
w¹tpliwie zainspirowane
i sk³onione do tego doœwiad-
czeniami naszej akcji „Za-
malowaæ Kraków”, stworzy-
³y nowatorsk¹ w naszym kra-
ju kampaniê: „Nie pozwól
niszczyæ swojego domu.
Dzwoñ 986”, która jest kom-
pleksowym  programem eli-
minacji szpec¹cych miasto
napisów i rysunków („nawo-
³uj¹cych do agresji, faszy-
stowski, rasistowskie, z prze-
kleñstwami i pogró¿kami”).
Problem tego typu napisów
jest od lat uwa¿any w Pol-
sce za nierozwi¹zywalny
– raz jeszcze Stowarzyszenie
„NIGDY WIÊCEJ” udowad-
nia, ¿e jednak mo¿na.

„Zamalowaæ Kraków”
BOLES£AW KURCZAB

Ca³a historia zaczê³a siê od pomys³u, by pozbyæ siê z miasta napisów
oraz symboli o treœciach rasistowskich i szowinistycznych, które szpec¹
Kraków szczyc¹cy siê piêknymi wielokulturowymi tradycjami. Oczywi-
stym jest dla nas, ¿e odwiedzane ka¿dego roku przez miliony turystów
miasto, nie powinno byæ odbierane jako miejsce, gdzie bezkarnie obec-
na jest na murach symbolika nienawiœci.

„Liczymy na œciœlejsz¹ wspó³pracê z Pol-
skim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej, zgodnie z wy-
tycznymi UEFA i FIFA, eliminowanie rasi-
stowskich symboli i zachowañ oraz dzia³a-
nia edukacyjne. Proponujemy miêdzy inny-
mi wydanie wzorem Anglii antyrasistowskie-
go plakatu reprezentacji Polski, który by³by
rozprowadzony wœród m³odych kibiców”
– doda³ Jacek Purski, jeden z koordynatorów
prowadzonej przez Stowarzyszenie „NIGDY
WIÊCEJ” kampanii „Wykopmy Rasizm ze Sta-
dionów”.

21 marca to proklamowany przez ONZ
Œwiatowy Dzieñ Walki z Rasizmem. Od 18 do
26 marca trwa Europejski Tydzieñ Akcji prze-
ciwko Rasizmowi. W Polsce Stowarzyszenie
„NIGDY WIÊCEJ” wspó³organizuje spotkania,
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