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Zmarł Marcin Kornak,
„Człowiek bez barier 2012”
20 marca 2014 roku zmarł Marcin Kornak,

działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, uhonorowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji tytułem
„Człowiek bez barier 2012”. Miał 46 lat.

M

arcin Kornak urodził się w Bydgoszczy w 1968 roku. Od 15. roku
życia był sparaliżowany w wyniku nieudanego skoku do wody.
Od tego momentu poruszał się na wózku.

W roku 1992 założył Grupę Anty-Nazistowską. Cztery lata później
z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” – największa w Polsce organizacja monitorująca incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i faszystowskim, a także prowadząca liczne kampanie społeczne na rzecz tolerancji i promocji wielokulturowości.

Najważniejsza jest świadomość

W

śród szczególnie ważnych dokonań Marcina Kornaka znajduje się
Brunatna Księga, będąca kroniką zajść, incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę. Informacje w niej zawarte pochodzą od korespondentów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, przedstawicieli organizacji
mniejszościowych – partnerów Stowarzyszenia, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką uprzedzeń i dyskryminacji.
– Całe życie byłem optymistą. Monitorując tego typu zjawiska, zdajemy sobie sprawę z tej ciemnej strony naszej rzeczywistości. Temu obrazowi nie można się jednak poddawać. Pierwszy krok ku temu, żeby taki stan
rzeczy poprawić, jest świadomość – mówił.

Zburzyć mur obojętności

J

ednym z najpopularniejszych symboli walki z ksenofobią stało się logo
zainicjowanej przez niego akcji „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” – czarno-biały odcisk dłoni. Znak ten tra�ł na naszywki, plakaty i płyty. Pod szyldem akcji wystąpiły między innymi zespoły Hey, Lao Che, Dezerter, Big

Marcin Kornak
– „Człowiek bez barier 2012”

Cyc, Izrael, Kapela ze Wsi Warszawa czy Pidżama Porno. Razem ze swoim stowarzyszeniem
Marcin Kornak prowadził także akcję „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.
– Najbardziej denerwuje mnie obojętność,
uległość. To, że ktoś, widząc tego typu zjawiska, przechodzi obok nich obojętnie, że nie
denerwuje go gra�ka rasistowska, swastyki
ma murach, że się na to godzi. A także to, że
dobrze napisane prawo jest nieegzekwowane,
a sprawcy czują się dzięki temu bezkarni
– podkreślał Marcin Kornak.
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Kornak był nie tylko działaczem społecznym, ale także poetą, autorem tekstów piosenek i książek oraz komentatorem życia publicznego. Publikował
między innymi na łamach „Gazety Wyborczej”, „Polska �e Times”, „Polityki”, „Wprost”, „Machiny”, „Midrasza”,
„Dialogu” czy „Słowa Żydowskiego”.

W 2011 roku za swoją działalność został odznaczony przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Krzyżem O�cerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji uhonorowało go tytułem „Człowieka bez barier 2012”.
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