
Zagłębie Dąbrowskie jest najbardziej na
 zachód wysuniętą częścią Małopol-
 ski, graniczącą ze Śląskiem. W okresie 

rozbiorów łączyły się tutaj trzy zabory: rosyj-
ski, austriacki i pruski. Występowały tu bogate 
złoża węgla kamiennego, co sprzyjało także 
dużej migracji ludzi. Przed II wojną światową
w Zagłębiu Dąbrowskim obok Polaków wy-
stępowała duża populacja Żydów (w Bę-
dzinie stanowili nawet połowę mieszkań-
ców). W Zagłębiu mieszkali wówczas także 
Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Francuzi i Wło-
si. Sosnowiec zawsze był otwartym miastem, 
gdzie nowi mieszkańcy szybko się asymilo-
wali z miejscowymi. O otwartości Zagłębia-
ków świadczyć może również fakt, że nie-
przerwanie rządzi tu lewica, humanizm jest 
ważniejszy od wartości ideologicznych.

Obecnie jednym z głównych symbo-
li regionu jest klub piłkarski Zagłębie So-
snowiec, który swoją historią łączy i inte-
gruje lokalną społeczność. To kibice Za-
głębia Sosnowiec najbardziej dbają o za-
chowanie tradycji i kultury regionu nie po-
zwalając na komercjalizację i silenizację 

regionu. Lewicowe i antynacjonalistyczne 
tradycje obecne są również na trybunach. 
Wielu kibiców ma takie właśnie poglądy
i często manifestuje je na meczach.

29 września 2007 r. grupa kibiców Za-
głębia Sosnowiec postanowiła dołożyć swo-
ją cegiełkę do ogólnoeuropejskiego Tygo-
dnia Akcji Football Against Racism in Eu-
rope. Kibice z pomocą stowarzyszeń „Miesz-
kańcy RP” i „NIGDY WIĘCEJ” postanowili 
zorganizować turniej piłkarski dla mło-
dzieży.

„Polskie areny sportowe, zwłaszcza sta-
diony piłkarskie, stały się miejscami niebez-
piecznymi, pełnymi agresji, przemocy i nie-
nawiści. Chcemy by młodzi ludzie, kibi-
ce nauczyli się kulturalnego dopingowania, 
szanowania drużyny przeciwnika, a mecze 
piłkarskie traktowali jako rywalizację spor-
tową bez szowinizmu i nienawiści. Nowo 
zmodernizowany Stadion Ludowy powinien 
wreszcie gościć całe rodziny, a mecze Zagłę-
bia być świętem dla całego miasta i regionu. 
Ważne jest, aby młodzi chłopcy w wieku do-
rastania wpoili sobie wartości, którzch będą 

przestrzegać na co dzień 
i propagować wśród ró-
wieśników. Organizując 
ten turniej włączamy się
w ogólnoświatową walkę 
z rasizmem i nietolerancją. 
Przy tej okazji chcemy po-
kazać prawdziwe oblicze 
kibiców Zagłębia Sosno-
wiec” – powiedział jeden 
z organizatorów turnieju.

Zainteresowanie tur-
niejem było duże, osta-
tecznie wzięło w nim 
udział 7 gimnazjów po-
dzielonych na dwie gru-

Pierwsza drużyna Zagłębia Sosnowiec w koszulkach „Wykopmy Rasizm 
ze Stadionów”

Zagłębie rasizmu nie lubi py. Turniej był bardzo wyrównany i stał na 
wysokim poziomie. W finale Gimnazjum nr 
13 zremisowało z Gimnazjum nr 16 – 2:2.
Dogrywka również nie wyłoniła zwycięz-
cy, dopiero w rzutach karnych 7:6 wygra-
ła „Trzynastka”. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju dostali czarno-białe bransoletki, sym-
bol współdziałającej z „NIGDY WIĘCEJ” 
kampanii antyrasistowskiej „Stand Up Spe-
ak Up”, której inicjatorem i rzecznikiem był 
sam Thierry Henry – żywa legenda futbolu. 
Zwycięskie gimnazjum dostało puchar, dy-
plom oraz nagrody rzeczowe. Podobnie dru-
ga i trzecia szkoła w turnieju (z wyjątkiem 
pucharu). Przyznano także nagrody indywi-
dualne. Najlepszym bramkarzem został Ma-
teusz z Gimnazjum nr 16, a najlepszym za-
wodnikiem turnieju uznano Marcina Piętkę
z Gimnazjum nr 13. Królami strzelców zostali 
Michał Białas z „Ósemki” oraz Michał Galus 
z Gimnazjum nr 7. Najlepsi zawodnicy także 
dostali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody wręczali prezes Zagłębia So-
snowiec Grzegorz Baran oraz piłkarze Ja-
cek Berensztajn i Dawid Skrzypek, którzy 
specjalnie na tę okazję przyjechali na tur-
niej, a w ramach akcji „Wykopmy Rasizm 
ze Stadionów” cała drużyna Zagłębia zro-
biła sobie pamiątkową fotografię klubową 
w koszulkach z logo kampanii.

Akcja kibiców Zagłębia Sosnowiec uda-
ła się dzięki pomocy stowarzyszeń „Miesz-
kańcy RP” oraz „NIGDY WIĘCEJ”, klubo-
wi Zagłębie Sosnowiec, który ufundował 
nagrody i aktywnie włączył się w prowa-
dzenie turnieju, oraz prezydentowi mia-
sta Sosnowiec, który nieodpłatnie wypoży-
czył na turniej halę sportową. Impreza była 
udana i została bardzo pozytywnie przyję-
ta przez mieszkańców Sosnowca, dlatego 
organizatorzy postanowili, iż turniej orga-
nizowany będzie co roku i wpisze się w ka-
lendarz imprez sportowych regionu Zagłę-
bia Dąbrowskiego.
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