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Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
W nocy 20 marca 2014 roku zmarł Marcin Kornak Prezes Stowarzyszenie NIGDY
WIĘCEJ, człowiek, który był koordynatorem Kampanii MUZYKA PRZECIWKO
RASIZMOWI, WYKOPMY RASIZM ze STADIONÓW. Człowiek, który od ponad 20
lat walczył z nietolerancją, dyskryminacją, uprzedzeniami.
Tym koncertem razem z zespołem HELDORADO chcemy uczcić jego pamięć.
Jeśli chcecie się przyłączyć - przyjdźcie. Muzycy z zespołu HELDORADO specjalnie na ten
koncert przygotują piosenkę NA STROMEJ SKALE, którą zaśpiewamy razem z nimi na
scenie.
Ponadto będziecie mogli zobaczyć wizualizacja stworzoną specjalnie na ten koncert przez
CHMURĘ ARTYSTYCZNĄ! Poza tym w trakcie akustycznej części koncertu zespołu
HELDORADO czytane będą teksty Marcina Kornaka stworzone i odtwarzanie m.in. przez
zespół SCHIZMA.
Koncert odbędzie się pod hasłem: MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI w ramach
Międzynarodowego Tygodnia Walki z Rasizmem i Antysemityzmem.
Przyłączcie się!
Zapraszamy!!!
Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ - Oddział Piła.
http://www.nigdywiecej.org
https://pl-pl.facebook.com/respect.diversity
22 marca 2014 (sobota)
Godz. 20:00
Wstęp w dniu koncertu: 10zł/osoba ; 15 zł/para.
Klub Muzyczny BARKA (rzeka Gwda) Piła ul. Wodna.
Marcin Kornak (ur. 1968, zm. 20 marca 2014) - polski działacz społeczny, założyciel i
prezes Stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Od czasu wypadku, któremu uległ w wieku piętnastu
lat, poruszał się na wózku inwalidzkim. Zajmował się m.in. promocją kultury niezależnej i
tworzeniem tekstów piosenek dla zespołów rockowych. W 1992 w Bydgoszczy utworzył
nieformalną Grupę Anty-Nazistowską. W 1996 zainicjował powstanie i stanął na czele
Stowarzyszenia "Nigdy Więcej", organizacji społecznej stawiającej sobie za cele

przeciwdziałanie rasizmowi, nietolerancji i ksenofobii. Został też redaktorem naczelnym
związanego z tą organizacją periodyku "Nigdy więcej" i głównym koordynatorem kampanii
społecznych (w tym Muzyka Przeciwko Rasizmowi i Wykopmy rasizm ze stadionów).
Był autorem publikacji Brunatna księga 1987&#8211;2009, 2009-2010, 2011-2012 wydanych
przez Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" (Warszawa 2009, 2011, 2012). Brunatna Księga
stanowi dokumentację monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów oraz
incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski.
W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 2005 wyróżniony przez australijską fundację Polcul Foundation, a w
2003 został laureatem konkursu Barwy Wolontariatu. W 2012 uhonorowany został tytułem
"Człowieka Bez Barier".
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową – święto obchodzone corocznie
21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku (rezolucja 2142
(XXI)).
Międzynarodowy Tydzień Walki z Rasizmem i Antysemityzmem odbywa się w ramach
Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. Został on ogłoszony przez ONZ
jako reakcja na masakrę w Sharpeville, w Afryce Południowej. W tym tygodniu tysiące ludzi
na świecie podejmują działania na rzecz tolerancji i równych praw.
Aśka Naranowicz

