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Przez tydzień druhny i druhowie z całej Pol-
 ski mieli okazję poznać, czym są rasizm,
 ksenofobia i nietolerancja oraz w jaki 

sposób można przeciwdziałać tym zjawiskom.
W czasie warsztatów, które odbywały się w Cen-
trum Społeczności Żydowskiej, przeprowadzili-
śmy zajęcia praktyczne z poszczególnych kam-
panii antyrasistowskich oraz zaprezentowaliśmy 
film Bez twarzy. 

Walka z rasizmem i harcerze,
czyli zlot w Krakowie

W 2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego zaprosił Stowarzyszenie „NIGDY 
WIĘCEJ” do udziału w jubileuszowym zlocie z okazji stulecia polskiego harcer-
stwa, który odbył się w dniach 16-24 sierpnia w Krakowie. W ciągu tych kilku dni 
przeprowadziliśmy zajęcia z zakresu wielokulturowości oraz działań antyrasistow-
skich. O tym, jak bardzo nasze działania są rozpoznawalne, świadczył fakt, że
w oficjalnych zlotowych materiałach pojawiła się charakterystyczna czarno-biała 
dłoń – znak rozpoznawczy kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.

Krakowski Kazimierz okazał się doskonałym 
miejscem do poznawania innych kultur, co dało 
się zauważyć podczas wędrówek podsumowują-
cych poszczególne spotkania. Dla części uczest-
ników był to pierwszy kontakt z historią Żydów 
w Polsce. 

Na efekty zajęć nie trzeba było długo cze-
kać. W ciągu jednego popołudnia udało się uło-
żyć z uczestników warsztatu żywy napis „Rasizm 
Stop!”, który został uwieczniony 
na fotografii zrobionej ze zlotowej 
wieży, urządzić zdobienie twarzy 
uczestników rajdu oraz przeprowa-
dzić spotkanie z muzykami z grupy 
Akurat, zaangażowanymi w kam-
panię „Muzyka Przeciwko Rasi-
zmowi”. Zwieńczeniem warszta-
tów antyrasistowskich było wspól-
ne malowanie transparentu z ha-
słem „Harcerstwo Przeciwko Ra-
sizmowi”, który zawisł podczas 
koncertu zespołu. Na banerze wy-

razy poparcia w postaci kolorowych dłoni, stóp, 
a nawet ust złożyli harcerze i harcerki nie tylko
z Polski, ale również z Rosji i Kazachstanu oraz 
zaprzyjaźnieni skauci i skautki z Hongkongu. 

Nasza propozycja warsztatowa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i wzbudziła na tyle 
pozytywne odczucia, że Stowarzyszenie „NIG-
DY WIĘCEJ” otrzymało zaproszenie i z sukcesem 
poprowadziło działania na Rajdzie Grunwaldz-
kim w lipcu 2011 roku.
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