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WYB�NE KONDOLENCJE NADESŁANE
DO STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”
PO ŚMIERCI MARCINA KORNA�

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent RP 1995-2005

Warszawa, 14 maja 2014 roku

Sz. P. Anna Tatar
Sz. P. Rafał Pankowski
Magazyn „NIGDY WIĘCEJ”
Szanowni Państwo,
pragnę złożyć kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu nagłej śmierci Marcina Kornaka 20 marca 2014
roku.
Marcin Kornak był odważnym człowiekiem o wielkim sercu, który poświęcił wiele lat budowaniu świata pozbawionego dyskryminacji. Zapoczątkował wiele pięknych inicjatyw na rzecz tolerancji i promocji wielokulturowości,
które wzbogaciły nasze społeczeństwo. Mieliśmy przyjemność nie tylko doświadczać efektów jego szczytnych działań,
ale także podziwiać jego szczególną determinację i nieustający optymizm. Jego zasługi pozostaną z nami na zawsze.
Wszyscy z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o jego odejściu. To ogromny cios zarówno dla magazynu
„NIGDY WIĘCEJ”, który stracił wspaniałego twórcę, jak i dla całego naszego kraju, który dzięki niestrudzonym
wysiłkom Marcina Kornaka stał się bardziej tolerancyjny i otwarty na drugiego człowieka.
Z wyrazami szacunku,

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
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Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa, 25 marca 2014 roku

Pan
Dr hab. Rafał Pankowski
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
Szanowny Panie,
z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci wybitnego działacza społecznego Marcina Kornaka, prezesa
i założyciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” – jednej z najprężniej i najdłużej działających w Polsce organizacji
promujących ideę tolerancyjnego społeczeństwa oraz monitorujących przejawy rasizmu.
Marcin Kornak, zakładając w Bydgoszczy w roku 1992 Grupę Anty-Nazistowską, stał się pionierem obywatelskich
ruchów antydyskryminacyjnych. Redagował kolejne wydania Brunatnej Księgi oraz periodyku „NIGDY WIĘCEJ”,
które stanowią unikatowe źródło informacji o problematyce rasizmu i ksenofobii w Polsce. Jego działalność społeczna
została należycie doceniona, gdy w 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem O�cerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Wkład Marcina Kornaka w budowanie nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa był wyjątkowy i stanowić będzie inspirację dla kolejnych pokoleń ludzi, którzy mają w sobie wrażliwość
i energię do działania.
Za Pana Pośrednictwem składam najszczersze kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie oraz przyjaciołom ze
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.
Jednocześnie, dziękując za dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem, wyrażam nadzieję na jej kontynuację,
także w ramach konkursu „Polska dla wszystkich”.
Z poważaniem,

�DOSŁAW SIKORSKI
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów
i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Warszawa, 1 kwietnia 2014 roku

Członkowie Kierownictwa
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu Pana Marcina Kornaka, współtwórcy i wieloletniego działacza Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.
Był człowiekiem nietuzinkowym, odważnym, walczącym, mimo wielu przeszkód, z wszelkimi przejawami ksenofobii,
nacjonalizmu i antysemityzmu. Dla nas, kombatantów i o�ar Holocaustu, pozostanie w pamięci jako przedstawiciel,
który reprezentuje najbardziej humanistyczne wartości części narodu polskiego. Straciliśmy wielkiego Przyjaciela.
Jego Rodzinie i współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia,

TOMASZ MIEDZIŃSKI
prezes
TERESA CIARKOWS�-SCHMITZ
sekretarz
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Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Opole, 27 marca 2014 roku

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
Szanowni Państwo!
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci Marcina Kornaka, działacza społecznego, założyciela
i prezesa Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, a także redaktora naczelnego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, poety
i autora tekstów utworów grup rockowych ze sceny niezależnej, uhonorowanego tytułem „Człowieka bez barier”
i odznaczonego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem O�cerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odszedł od nas człowiek zasłużony nie tylko w walce przeciwko rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i nietolerancji. Śp. Marcin Kornak był inicjatorem powstania Brunatnej Księgi stanowiącej dokumentację monitoringu
przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Wartości, którymi kierował się śp. Marcin Kornak, czyli demokracja
i sprawiedliwość, wolność i solidarność, wyczulenie na przestrzeganie praw człowieka, a także odpowiedzialność
i odwaga, były dla niego zawsze najważniejsze, a dla ludzi wokół powinny być wzorem do naśladowania.
W imieniu Niemców w Polsce i moim własnym pragnę przekazać najszczersze kondolencje w szczególności rodzinie i przyjaciołom śp. Marcina Kornaka.
Z wyrazami szacunku,

BERNARD GAIDA
przewodniczący

Polska Akcja Humanitarna

Warszawa, 24 marca 2014 roku

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
Drodzy koledzy,
pragniemy wyrazić głęboki smutek z powodu śmierci Marcina Kornaka, założyciela i Prezesa Stowarzyszenia
„NIGDY WIĘCEJ”, nieustałego i skutecznego działacza na rzecz walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, propagatora różnorodności, otwartości i tolerancji.
Doceniamy, że Polska Akcja Humanitarna miała okazję przez kilka lat współpracować z powołanym przez Niego Stowarzyszeniem i razem organizować seminaria i spotkania w ramach Forum Antyrasistowskiego oraz sieci UNITED,
prowadzić szereg spotkań i szkoleń dla pracowników młodzieżowych i młodzieży. Dziękujemy za tę możliwość.
W tych trudnych chwilach przekazujemy wyrazy współczucia wszystkim współpracownikom Stowarzyszenia oraz
Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom.
Pozostajemy w głębokim żalu,

pracownicy i wolontariusze
POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ
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***

Szanowni Państwo, wielkie wrażenie zrobiła na mnie wiadomość o nagłej śmierci Marcina Kornaka. Nie znałem Go

osobiście, ale wymieniłem z Nim kilka listów (ostatni niedawno, przed kilkoma tygodniami). Wiedziałem oczywiście
o Jego wspaniałej, tak ważnej społecznie działalności. Myślałem o niej z najwyższym podziwem, gdy dowiedziałem się,
w jak trudnej i niekorzystnej sytuacji się znajduje. Jestem świadom, jak wielką stratą dla środowiska czynnie walczącego z przejawami faszyzmu i wydającego pismo „NIGDY WIĘCEJ” jest to tragiczne wydarzenie.

MICHAŁ GŁOWIŃSKI
***

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o odejściu Marcina Kornaka, niestrudzenie walczącego od lat z wszelkimi
przejawami faszyzmu i nacjonalizmu w Polsce.

Przyjaciołom ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” składam wyrazy współczucia.

ADAM BODNAR
***

Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Marcina Kornaka, działacza społecznego, założyciela i prezesa
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, redaktora naczelnego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, poety i autora tekstów rockowych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

HANNA GRONKIEWICZ�WALTZ
***

Z wielkim żalem żegnamy Marcina Kornaka, założyciela i prezesa Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, działacza
społecznego, który poświęcił wiele lat budowaniu świata pozbawionego dyskryminacji.

AGNIESZ� KOZŁOWS���JEWICZ
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
wraz ze współpracownikami
***

Wyrazy szczerego współczucia dla rodziny i bliskich. To był wspaniały i odważny człowiek.
MAREK BOROWSKI
senator RP
***

Bolesna wiadomość. Był autorytetem także dla mnie. Inspirowała mnie Jego walka z nietolerancją. Jestem z Wami,
Przyjaciele i Współpracownicy śp. Marcina. Ufam, że będziecie kontynuowali Jego i Wasze dzieło.

ks. MICHAŁ CZAJKOWSKI

NIGDY WIĘCEJ nr 22, 2016

***

Informację o nagłym odejściu tego wspaniałego, prawego, odważnego i jakże młodego jeszcze człowieka oraz przy-

jaciela, choć znaliśmy się tylko na odległość, przyjąłem z wielkim smutkiem, wręcz bólem. Musi się on stać wzorem
dla wielu innych, szczególnie młodego pokolenia, które powinno podążać jego śladem, aby kiedyś osiągnąć marzenie
Marcina całkowitego oczyszczenia Polski z hańbiącej choroby ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu.
Dlatego trzeba kontynuować jego dzieło oraz przypominać jego bezkompromisową postawę, która jest wyrazem
najwyższego patriotyzmu i troski o Polskę. Uważam, podobnie jak moi przyjaciele w Kanadzie, którzy również mieli
kontakt z Marcinem, że warto ustanowić rodzaj dorocznej nagrody jego imienia za działalność społeczną, której przyświecają równie szlachetne cele.
Śp. Marcin Kornak był przykuty do wózka inwalidzkiego, ale moralnie stał wyprostowany, a jego sylwetka górowała
wysoko nad tymi, których przygniatał garb nietolerancji i nienawiści.
Żegnaj przyjacielu!

PIOTR JASSEM
prezes Kanadyjskiej Fundacji
Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Toronto
kanadyjski przedstawiciel
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
***

Szanowni Państwo, bardzo nam przykro. Ceniliśmy działalność Pana Kornaka, może można powiedzieć, że coraz
bardziej, bo coraz bardziej okazuje się potrzebna. Bliska nam jest Państwa Redakcja i praca Państwa Stowarzyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.

JOANNA SOBOLEWS��PYZ
przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce
***

To ogromna strata dla wszystkich. Bez takich osób trudniej jest czynić świat lepszym.
MACIEJ BACHRYJ�KRZYWAŹNIA
Katedra Studiów Europejskich,
Uniwersytet Wrocławski
***

Szanowni Państwo, prosimy o przyjęcie wyrazów naszego głębokiego współczucia. Nie ulega dla nas wątpliwości, że
Pan Marcin Kornak był człowiekiem zmieniającym oblicze świata. Jesteśmy Jego dłużnikami.

w imieniu Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
JANUSZ PONIEWIERSKI
***

To bardzo smutna wiadomość. Ciągle za mało jest takich ludzi jak on, którzy konsekwentnie przeciwstawiają się brunatnej fali. Bardzo szkoda, że odszedł.

SŁAWOMI� WALCZEWS�
Fundacja Kobieca eFKa
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***

Cześć Rafał,
tutaj Danbert Nobacon z zespołu Chumbawamba. Mój brat Jason Hunter od wielu lat działa w ruchu antyfaszystowskim w Anglii, od niego dowiedziałem się, że Marcin Kornak, współzałożyciel Waszego Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ”, zmarł z powodu złego stanu zdrowia.
To smutna wiadomość dla wszystkich, którym bliska jest trwająca wciąż walka z faszyzmem. Wiem, jak bardzo
Marcin był jej oddany. Chumbawamba przekazuje kondolencje jego bliskim, przyjaciołom i towarzyszom walki z faszyzmem, nienawiścią, uprzedzeniami i rasizmem. Pamięć o Marcinie z pewnością przetrwa w dalszym działaniu.
Przekazujemy Wam wyrazy wsparcia w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami głębokiego szacunku,

DANBERT NOBACON
Chumbawamba

PS. Niezmiernie się cieszę, że Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” ciągle istnieje, że Marcin aktywnie działał do ostatniego dnia swojego życia, że interesowała go nasza muzyka i nasze przesłanie, choć z powodu niepełnosprawności nie mógł,
niestety, spotkać się z nami na koncercie. Jego przyjaciele i współpracownicy mogą być dumni z niego i z dorobku jego życia.
To świetnie, że byliśmy na Waszej składance Jedna Rasa Ludzka Rasa, chociaż �rma EMI nie chciała się na to zgodzić...
Zawsze szliśmy pod prąd wytwórniom płytowym, występując na rzecz tego, w co wierzymy.
Trzymaj się Rafał... walka trwa.
Raz jeszcze pozdrawiam.
***

Członkowie sieci FARE mieli ogromny zaszczyt znać Marcina Kornaka i współpracować z nim w zainicjowanych

przez niego kampaniach.
Podziwialiśmy zaangażowanie, determinację i mądrość, jakimi Marcin wykazywał się w swej codziennej walce o prawa
człowieka; wierzył w lepszy świat i miał odwagę, by tę wiarę wcielać w czyn.
To dzięki ludziom właśnie takim jak on możemy w ogóle marzyć o sprawiedliwości i równości dla wszystkich ludzi.
Jak powiedział Marcus Garvey, wielki społecznik z Karaibów: „Jeśli służysz tylko sobie, osiągniesz puste zadowolenie, lecz jeśli służysz innym – osiągniesz wieczność”.
Łączymy się w bólu z najbliższymi, przyjaciółmi i współpracownikami Marcina z „NIGDY WIĘCEJ”; wiemy, że będą
kontynuować jego dzieło i nie pozwolą, by uległo zapomnieniu. Marcinie, składamy Ci hołd.

PIA� POWAR
dyrektor sieci FARE – Football Against Racism in Europe
***

Cały zespół CAFE (Centre for Access to Football in Europe – Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie – dop. red.)

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o odejściu Marcina Kornaka w wieku 46 lat.
To naprawdę tragiczna wiadomość. Marcin był bliskim przyjacielem CAFE i jednym z naszych ambasadorów. Będzie
go nam brakowało. To ogromna strata dla nas wszystkich. Marcin był prawdziwym bohaterem, był mistrzem życia w każdym sensie tego słowa.
Marcin był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, a także Ambasadorem CAFE. Korzystał z wózka inwalidzkiego, całe swoje życie poświęcił walce z dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści. Był
również cenionym poetą i autorem tekstów utworów muzycznych.
Przekazujemy nasze serdeczne myśli i wyrazy współczucia dla bliskich, przyjaciół i współpracowników Marcina.
Jego wieloletnia walka o prawa człowieka i godność osób niepełnosprawnych zaskarbiły mu wielu przyjaciół w Polsce
i w całej Europie. Marcinie, niech Cię Bóg błogosławi. To, że Cię poznałam, było dla mnie wielkim zaszczytem.

JOYCE COOK
dyrektor CAFE – Centre for Access to Football in Europe

