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Kampania „Wykopmy
Rasizm ze Stadionów”
nabiera tempa!

Z początkiem rundy wiosennej 2013 roku 
rozgrywek piłkarskich kampania „Wykop-
my Rasizm ze Stadionów” prowadzona
przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” za-
prezentowała nowe działania mające na 
celu eliminację dyskryminacji z polskich 
aren sportowych.

„Mimo wielokulturowego Euro 2012, podczas którego pano-
 wała atmosfera tolerancji, problem rasizmu na polskich
 stadionach jest wciąż realny” – mówił Jacek Purski ze
 Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

Do antyrasistowskiej kampanii dołączyła Jagiellonia Białystok. W mie-
ście słynącym ze swej wielokulturowości w ostatnich latach dochodzi-
ło do przemocy na tle ksenofobicznym. Podczas meczów tego klubu 

dochodziło także do incydentów rasistowskich. 
Czarnoskórzy zawodnicy byli obrażani, a na sta-
dionowych transparentach pojawiała się symbo-
lika faszystowska. Z takim stanem rzeczy nie 
zgodziły się władze klubu. Już od pierwszych 
meczów rundy wiosennej 2013 roku przesła-
nie kampanii społecznej „Wykopmy Rasizm ze 
Stadionów” znalazło się na wszystkich uuu
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Logo kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”
na biletach na mecze białostockiej Jagiellonii
w rundzie wiosennej sezonu 2012-2013

karnetach i biletach białostockiej Jagiellonii. Tym samym ko-
lejny klub postanowił aktywnie włączyć się w działania anty-
rasistowskie.

Kibiców Polonii poruszyło w tym czasie ukazanie się nowej 
publikacji zatytułowanej 100 lat KS Polonia Warszawa. 1911-
-2011, której autorem jest Jacek Kamiński. Książka ukaza-
ła się nakładem Fundacji „Nasza Warszawa” i Urzędu Dzielni-
cy Śródmieście m.st. Warszawy. Przedstawia ona dzieje war-

szawskiego klubu na tle przemian społecznych i politycz-
nych ostatniego stulecia. Autor opisał w niej między in-
nymi wieloetniczną i opartą na zasadzie tolerancji genezę 
Polonii. W książce znalazła się także informacja o kampa-
nii społecznej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

21 lutego 2013 roku na stadionie Zagłębia Lubin Le-
gnicki Okręgowy Związek Piłki Nożnej zorganizował kon-
ferencję otwierającą program edukacyjny „Z nowym po-
koleniem na stadiony”. Autorką programu jest pani pre-
zes OZPN Legnica Maria Kajdan, skierowany jest on do 
uczniów i nauczycieli z lokalnych szkół. Podczas konferen-
cji z antyrasistowską prezentacją wystąpił Maciej Jędra-
szek – przedstawiciel partnera merytorycznego projektu, 
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Kolejne działania edu-
kacyjne w ramach projektu miały być realizowane przez 
okres trzech lat, przy udziale 150 szkół, we współpracy
z animatorami kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

Do propagowania idei kampanii „Wykopmy Rasizm ze 
Stadionów” przyłączył się też Klub Kibica Reprezentacji 
Polski, o czym dzięki oficjalnej stronie KKRP przekonać 
się mogą wszyscy polscy kibice kupujący bilety na zbli-
żające się marcowe mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw 
Świata 2014 z Ukrainą i San Marino na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie.
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