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Pasjonujące spojrzenie w przeszłość, które 
obejmuje refleksje na temat początków piłki 
nożnej na ziemiach polskich, pierwszych 
klubów i rozgrywek, przede wszystkim zaś 
– udziału w nich i kluczowej roli mniejszości 
narodowych.
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Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do wydania tego numeru magazynu.

�e ”NEVER AGAIN” Association wishes to thank
everybody who made this publication possible.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania skrótów
publikowanych tekstów.

Redakcja nie musi podzielać wszystkich
poglądów wyrażonych w piśmie.

WYDANIE PRZYGOTOWALI:

Oliver Wyman, z biurami w ponad 50 miastach w 26 krajach, jest wiodącą globalną firmą consultingową świadczącą usługi doradcze w zakresie 
zarządzania (ze specjalizacją w zakresie strategii, operacji, zarządzania ryzykiem i transformacji organizacji). Empowered jest międzynarodowym 
ugrupowaniem założonym przez pracowników firmy Oliver Wyman, które 
swoim działaniem promuje integrację i kulturę tolerancji. Od 2015 roku 
Empowered wspiera misję i inicjatywy Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.
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Współczesny świat, Europa i Polska potrzebują 
ludzi takich jak MARCIN KORNAK. Marcin 
był mądry, dobry, tolerancyjny i odważny. Był też 
niezwykle pracowity i zdeterminowany, przyjazny 
ludziom, wolny od wszelkiego fanatyzmu. Ból po 
Jego stracie i niemożliwa do wypełnienia pustka 
pozostają dotkliwe zwłaszcza dla Jego najbliższych 
przyjaciół – tych, którzy byli z Nim w ostatnich 
latach i w ostatnich dniach Jego życia. Ten numer 
stworzonego przez Marcina czasopisma stanowi 
przede wszystkim nasz hołd złożony Jego pamięci.
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