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„Ta czarna małpa je…” wykrzyczał Andrzej Górczyński, dziennikarz Radia Września i sportwrzesnia.pl
w kierunku Jędrzeja Drame, piłkarza Warty Międzychód podczas meczu z Victorią Września. Zarząd
wrzesińskiego klubu nałożył na dziennikarza zakaz stadionowy, a pracodawca ukarał naganą z wpisem
do akt.
Mecz został rozegrany 27 marca br. we Wrześni. Do incydentu doszło w 84 min. spotkania, Jędrzej
Drame sfaulował zawodnika Victorii i otrzymał żółtą kartkę. To nie wystarczyło dziennikarzowi Radia
Września, który krzyknął: „Ta czarna małpa j…”. Między piłkarzem a redaktorem doszło do scysji.
Młody piłkarz po tym incydencie miał się popłakać. Natomiast dziennikarz został wyproszony ze
stadionu. Dodajmy, że mecz był transmitowany na profilu facebookowym Victorii Września.
– Powiedziałem „czarna małpa”, ale nie przypominam sobie, abym użył w tych emocjach słowa
wulgarnego. Ale przyznaje popełniłem ogromny błąd, jest mi z tego powodu bardzo przykro, mam
świadomość tego co się stało. Napisałem pisma, w których przeprosiłem jak potrafiłem zarówno
zawodnika jak i klub – mówi nam Andrzej Górczyński.
Oba kluby i pracodawca zareagowali dopiero po dwóch dniach i naszych telefonach i mejlach.
Nasze działania były natychmiastowe i redaktor Andrzej G. został wyproszony ze stadionu. (…) Zarząd
klubu podjął decyzję o zakazie przebywania na obiekcie Naszego Klubu podczas rozgrywek ligowych.
Rasizmowi mówimy: NIE!!!” – napisał zarząd MKS Victoria Września.
W związku z rasistowskim wydarzeniem, do którego doszło podczas sobotniego meczu pomiędzy
Victorią Września a Wartą Międzychód oświadczamy, że red. Andrzej G. nie reprezentował naszej
redakcji na wyżej wymienionym spotkaniu, nie przygotowywał materiału na antenę Radia Września ani
na portal radiowrzesnia.pl
Nasz redakcyjny kolega był tam prywatnie. Odcinamy się od tych bulwersujących słów i podejmiemy
stosowne kroki, by zadośćuczynić tej przykrej sytuacji. Mając na uwadze sytuację życiową Andrzeja,
dzisiaj nasz współpracownik dostał naganę z wpisem do akt pracowniczych z możliwością
dyscyplinarnego zwolnienia. Zobowiązaliśmy go również do wydania oficjalnych przeprosin na swoim
profilu FB oraz profilach FB zespołu Victoria Września oraz Warta Międzychód a także do wpłacenia
kwoty 500 złotych na rzecz Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", walczącego z przejawami rasizmu
https://www.nigdywiecej.org/ – napisał nam Tomasz Goclik, właściciel Radia Września.
– Nie wiem nic o tym incydencie. Pisma dziennikarza do nas nie dotarły –
Krzyżański, prezes Warty Międzychód.
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