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Antyfaszyści z „NIGDY WIĘCEJ” współ-
 pracują z WOŚP od ponad dziesięciu 

lat, między innymi prowadząc coroczną an-
tyrasistowską akcję edukacyjną podczas let-
niego festiwalu Przystanek Woodstock Je-
rzego Owsiaka.

„W ten sposób chcemy podziękować za 
wspólne granie, za przekazanie nam swo-
jej przyjaźni i wysiłku oraz osobiste zaan-
gażowanie w to, co od 15 lat robimy two-
rząc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Zawsze i wszędzie podkreślamy, że Orkie-
stra jest sumą wielu takich wysiłków, emo-
cji i działań. Wszystko, co osiągnęliśmy, za-
wdzięczamy zespołowej pracy ludzi, któ-
rzy czują ducha tworzenia tego niezwykłego 

dzieła, czują niepokornego ducha rock’n’rol-
la, czują miłość do ludzi i do każdego skraw-
ka niezwykłych czynów, jakie razem może-
my tworzyć” – czytamy w liście wystosowa-
nym w imieniu Fundacji WOŚP do Stowarzy-
szenia „NIGDY WIĘCEJ”.

„Szowinizm narodowy jest obecny 
w Polsce i nie jest to wcale bardzo margi-
nalne zjawisko” – mówił Jerzy Owsiak na 
łamach czasopisma „NIGDY WIĘCEJ” (nr 
11). – „Co robić z tym? Tu właśnie jest pole 
do popisu dla Waszej organizacji. Podobają 
mi się te wszystkie antyfaszystowskie mar-
sze, kampanie informacyjne, akcje ulotko-
we. Takie organizacje powinny istnieć, im 
ich więcej – tym lepiej”.

Orkiestra nagradza antyfaszystów
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przyznała swój Medal XV-lecia
antyrasistowskiemu Stowarzyszeniu „NIGDY WIĘCEJ”. Uroczystość wrę-
czenia nagrody odbyła się w warszawskim Teatrze Buffo wieczorem
8 marca 2007 r. 

„Minister Giertych wskazuje na zagrożenie 
związane z, jak to określił, potencjalnym zala-
niem nas, Europejczyków, przez kultury azja-
tyckie. Stuknij się Pan w łeb! O takich samych 
zagrożeniach, o jakich Pan wspomina, może-
my śmiało pogaworzyć w naszych czterech pol-
skich ścianach, gdzie nienawiść goni podłość” 
– pisał Owsiak na stronie Internetowej WOŚP. 
„Niech się Pan martwi o nas tutaj, niech Pan nie 
bredzi bzdur w Heidelbergu” – kończy.

„Jesteśmy dumni z wieloletniej współpra-
cy z Jurkiem Owsiakiem i jego Orkiestrą” – po-
wiedział Marcin Kornak, prezes Stowarzysze-
nia „NIGDY WIĘCEJ”. – „Jego zdecydowana 
antyrasistowska postawa manifestowana przy 
różnych okazjach ma olbrzymią rolę wycho-
wawczą. To ważne w sytuacji, kiedy nacjo-
naliści i antysemici obejmują w naszym kraju 
wysokie urzędy. Medal od Orkiestry daje nam 
siłę do dalszej walki z faszyzmem i rasizmem 
we wszystkich przejawach”.
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