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Imprezom piłkarskim zwyczajowo to-
 warzyszą dźwięki muzyki, chyba każ-
 dy z nas nucił sobie pod nosem utwór 

Shakiry Waka Waka, będący hymnem Mi-
strzostw Świata w 2010 roku.

W historii polskiej muzyki było kilka 
utworów, śpiewanych m.in. przez Boh-
dana Łazukę czy Marylę Rodowicz, któ-
re przeszły do annałów futbolowych hi-
tów. W obecnym plebiscycie na piosen-
kę Euro 2012, oprócz znanych artystów, 
biorą udział także grupy kojarzone wcze-
śniej głównie ze sceną niezależną, mają-
ce szansę podbić serca kibiców.

Wśród piosenek nominowanych do 
futbolowego przeboju pojawiły się dwa 
utwory znane doskonale ze składanki 
Wykopmy Rasizm ze Stadionów, noszą-
ce taki sam tytuł, jak wspomniana płyta. 
Pierwszym z nich jest kawałek Uliczne-
go Opryszka z Nowego Tomyśla, które-
go pierwowzór został nagrany przez ten 
zespół pod szyldem WRS Band. Drugi to 

Muzyka i Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które mają się odbyć w Polsce i na Ukra-
inie w czerwcu 2012 roku, to nie tylko potężne przygotowania logistyczne, 
wyścig z czasem na budowach, ale przede wszystkim wielkie święto rywali-
zacji sportowej, emocji stadionowych oraz gry, która potrafi porwać tłumy.

Uliczny Opryszek podczas XX Festiwalu Młode Miasto „Rock Noc” odbywającego się pod hasłem 
„Muzyka Przeciwko Rasizmowi” (Wągrowiec, 8-9 lipca 2011)

nowa aranżacja utworu zespołu The Thin-
ners z Wodzisławia Śląskiego. 

W obu przypadkach nowe wersje mają 
więcej energii i doskonale wpisują się w kli-
maty stadionowe. Tekstowo nie odbiegają 
od swych pierwowzorów, jednak zauważal-
ne są zmiany na lepsze w warstwie muzycz-
nej, m.in. przez użycie trąbki i saksofonu.
W przeciwieństwie do większości prezento-
wanych utworów na Euro 2012, oba te ka-
wałki nie ograniczają się tylko do wychwa-
lania drużyny biało-czerwonych, ale wy-
chodzą poza te ramy i łączą kwestie an-
tyrasistowskie z piłką nożną. Mają dzięki 
temu szansę jednoczyć kibiców, kształto-
wać świadomość i wpływać na utrwalanie 
pozytywnych wzorców.

Piosenkę Euro 2012 – Polska gra ponad 
podziałami i teledysk do niej, zainspirowa-
ną kampanią „Wykopmy Rasizm ze Stadio-
nów”, nagrała również mysłowicka grupa 
punkowa SoundFBrucku.
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