RAPORT
„Tydzień Akcji 2008” – Futbol Przeciwko Rasizmowi,
kampania społeczna
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”
prowadzona przez
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”

Mecz Polonia – Cracovia. Bandy reklamowe „Wy kopmy Rasizm ze Stadionów”

Organizatorzy:

Aplikacje:
W roku 2008 zostało wysłanych do Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ” 40 aplikacji, z czego 32 drogą elektroniczną, a 8 drogą
pocztową. Wszystkie projekty stały na wysokim poziomie
merytorycznym.
Zostało zaakceptowanych 12 najlepszych projektów. Dwa
projekty zostały zorganizowane mimo braku dofinansowania. Kilka
akcji odbyło się ad hoc.
Do akcji dołączyły się czołowe kluby polskiej Ekstraklasy
piłkarskiej: Polonia Warszawa, Legia Warszawa oraz Zagłębie
Sosnowiec.

Komunikat Prasowy:
KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA 'NIGDY WIĘCEJ'
15. 10. 2008
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W dniach 16 - 28 października, w 40 krajach, takŜe w Polsce, kibice piłki noŜnej zamanifestują swój
sprzeciw wobec rasizmu i dyskryminacji. Tydzień Akcji Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie to największa
piłkarska kampania społeczna mająca na celu eliminację rasizmu i innych postaw dyskryminacyjnych.
Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' oraz antyrasistowscy fani piłki noŜnej w całej Polsce, grupy mniejszości
etnicznych i religijnych, kluby sportowe, szkoły, organizacje społeczne i kulturalne wspólnie organizują
akcje propagujące antyrasistowskie postawy w sporcie. Będą to, między innymi:
- Warszawa - 22.10 i 25.10 - turniej futbolu stołowego, koncert i street-party, stoisko informacyjne,
wystawa fotografii Piotra Piluka, turniej piłkarski z udziałem mniejszości etnicznych, religijnych i
narodowych,
- Poczesna - 16-27.10 - mecz pokazowy, prelekcja na temat walki z rasizmem, warsztaty dla młodzieŜy,
- Gliwice - 17-26.10 - turniej z udziałem druŜyn romskich, akcje ulotkowe i plakatowe w przestrzeni
miejskiej,
- Poznań - 18.10 - piłkarski turniej oraz dyskusja panelowa,
- Piła - 18-26.10 - koncert, spotkania z piłkarzami, akcja edukacyjna, wystawa antyrasistowska,
- Olsztyn - 18-19.10 - antyrasistowski turniej druŜyn amatorskich,
- Lublin - 20-24.10 - turniej halowy, lekcje nt. zwalczania rasizmu, akcja ulotkowa na stadionie,
- Wrocław - 25-26.10 - debata na temat rasizmu w sporcie, turniej druŜyn amatorskich,
- Oborniki Śląskie - 26.10 - mecz pokazowy, zabawy i konkursy dla dzieci, koncert antyrasistowski,
degustacja kuchni międzykulturowej, pokaz filmów, fireshow,
- Toruń - 26.10 - turniej futbolu stołowego, prezentacja organizacji walczących z dyskryminacją,
Sosnowiec
27-28.10
turniej
kibiców
z
udziałem
mniejszości
narodowych
Sosnowca.
Jeden z wielu rasistowskich incydentów na polskich stadionach miał miejsce 2 października 2008. Podczas
meczu Lecha Poznań z Austrią Wiedeń, rozgrywanego w ramach Pucharu UEFA, na trybunie wyeksponowana była
rasistowska flaga z napisem 'Białe Imperium - naszym honorem jest lojalność' (motto SS 'Unsere Ehre Heisst
Treue'). Z kolei 24 sierpnia 2008 w trakcie meczu ekstraklasy między Lechią Gdańsk a Cracovią Kraków
rasiści kibicujący gdańskiej druŜynie krzyczeli m.in.: 'Jude, Jude, Jude', 'Jazda z śydami, Lechijko,
jazda z śydami' i 'Mysona wszystkich śydów pokona'. Arkadiusz Mysona (przeszedł z ŁKS-u Łódź) po meczu
derbowym z Widzewem w poprzednim sezonie ligowym paradował po boisku w antysemickiej koszulce.
'Rasizm w piłce noŜnej jest nadal jednym z największych problemów, które niszczą tę piękną grę!' powiedział Marcin Kornak, prezes Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ', redaktor naczelny magazynu 'NIGDY WIĘCEJ'.
Problem ten dostrzega Michel Platini, szef Europejskiej Unii Piłkarskiej - UEFA, który patronuje
antyrasistowskiemu Tygodniowi Akcji. Platini wielokrotnie potępiał rasizm w futbolu. Mirosław Drzewiecki,
minister sportu i turystyki, niedawno takŜe odniósł się do problemu, mówiąc: 'Doping, korupcja, rasizm i
bandytyzm
to
cztery
zbrodnie,
które
niszczą
polski
sport'.
'Czas na zdecydowane działania i współpracę! Skuteczna walka ze zjawiskiem dyskryminacji ma ogromne
znaczenie w kontekście Mistrzostw Europy w 2012 roku w Polsce i Ukrainie' - powiedział koordynujący
kampanię w Polsce Jacek Purski ze Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ'.
Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (FARE) to międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych i
antyrasistowskich kibiców, partner UEFA i FIFA. Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' jest współzałoŜycielem FARE
i reprezentantem sieci w Europie Wschodniej. W ramach Tygodnia Akcji Stowarzyszenie koordynuje takŜe
wydarzenia mające miejsce na Ukrainie i Białorusi, w Rosji, Mołdawii, Gruzji oraz w AzerbejdŜanie.
Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ' jest apolityczną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje
incydenty
na
tle
rasistowskim
oraz
wydaje
pismo
pt.
'NIGDY
WIĘCEJ'.

Roger – Piłkarz Legii Warszawa i Reprezentacji Polski

Piłkarze druŜy ny „Ekwueme and Friends”, Pruszków 2008

RAPORT - Wybrane projekty (FARE) – relacja organizatorów:
- POZNAŃ 18.10.2008
Trzecia edycja turnieju Football Przeciwko Rasizmowi odbyła się 18.10.2008 na boisku TKKF na
Winogradach w Poznaniu. W turnieju uczestniczyło 12 zespołów (5 graczy plus bramkarz) w tym zespół
z Anglii oraz zespół z grającą dziewczyną. Turniej zgromadził około 80 uczestników oraz około 60
widzów.
Na wstępie turnieju wygłoszono mowę inauguracyjna dotyczącą celów oraz idei turnieju. W
czasie turnieju zawisł banner oraz plakaty informacyjne, dystrybuowano takŜe wydawnictwa, naklejki itp.
otrzymane od Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ. Na koniec finalistom wręczono puchary i
okolicznościowe pamiątki.
Patroni medialni
- Radio Afera ( sześćdziesiąt 30 sek. Spotów radiowych)
- Internet:
http://www.kulturalnypoznan.org.pl/fare2008.html
http://www.poznan.pl/mim/public/events/events.html?co=print&id=39873&tickets=
http://www.poznanhiphop.pl/newsy_szczegoly.php?id=1444
http://www.poznan.naszemiasto.pl/wydarzenia/906614.html

- W czasie turnieju udzielono wywiadów: TVN 24, lokalna TV poznańska;
W centrum miasta i na lokalnych uczelniach wyklejono około 400 plakatów informacyjnych.

- SOSNOWIEC 6-7.11.2008
Stowarzyszenie Forum dla
Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu
zorganizowało turniej pod hasłem
„Wykopmy rasizm ze stadionów”.
Podobne akcje pod organizowane
były w całej Polsce. Niektóre miasta
stawiały
na
mecze
druŜyn
mniejszości narodowych, inne na
koncerty, jeszcze inne na oprawy
meczowe. W Sosnowcu, podobnie
jak
w
poprzednim
roku
zorganizowano turniej dla szkół
gimnazjalnych.
Medale, puchary i nagrody w turnieju kibiców Zagłębia Sosnowiec. FARE AW 2008

Akcja polegała na rozegraniu turnieju piłki noŜnej halowej w ramach „M istrzostw Zagłębia
Dąbrowskiego w piłce noŜnej halowej” szkół gimnazjalnych oczywiście pod hasłem: ”Wykopmy rasizm
ze stadionów”. Zaproszenia wysłano do szkół, licząc na współpracę nauczycieli, w ramach wychowania
młodzieŜy w tolerancji i szacunku dla innych. Oprócz samego turnieju, który był finałem akcji, rozdano
takŜe szkołom biorącym udział w turnieju materiały edukacyjne pozyskane wcześniej ze Stowarzyszenia
„NIGDY WIĘCEJ”, które miały być przedmiotem rozmowy na godzinach wychowawczych w szkole.
Ponadto akcję poparły miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, oraz Będzin, Diecezja Sosnowiecka
kościoła katolickiego, oraz kluby piłkarskie regionu: Zagłębie Sosnowiec, AKS Niwka Sosnowiec,
Sarmacja Będzin, M ilenium Wojkowice, oraz CKS Czeladź.
Podobny turniej przeprowadzono rok temu. Wtedy wzięło w nim udział 7 druŜyn z Sosnowca,
teraz powiększono udział druŜyn o ponad 150%, a teren akcji z miejskiej Sosnowca na regionalną
Zagłębie Dąbrowskie.
Turniej przewidziany był na dwa dni
6-7 listopada w godzinach 9-15. W pierwszym
dniu eliminacje, w drugim runda finałowa.
Zgłosiło się 21 druŜyn z całego regionu
Zagłębia Dąbrowskiego
Komunikat prasowy regionalny (Sosnowiec):
"Wykopmy rasizm ze stadionów"
Stowarzyszenie
Forum
dla
Zagłębia
Dąbrowskiego zaprasza na M istrzostwa
Zagłębia Dąbrowskiego Szkół Gimnazjalnych
w piłce noŜnej halowej pod hasłem
"Wykopmy rasizm ze stadionów", który w

DruŜy na wy stępująca w sosnowieckim turnieju.

dniach 6-7 listopada odbędzie się w hali M OSiR przy
ul. Braci M iroszewskich w Sosnowcu-Zagórzu.
Organizatorami turnieju są Stowarzyszenie
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego we współpracy ze
stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” oraz miastami
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, a takŜe
klubami
piłkarskimi
z
regionu
Zagłębia
Dąbrowskiego - Zagłębie Sosnowiec, AKS Niwka,
Sarmacja Będzin, CKS Czeladź, M ilenium
Wojkowice.
W turnieju weźmie udział 21 druŜyn z
Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, a
takŜe z Myszkowa i Bukowna.
DruŜy na, turniej w Sosnowcu, FARE AW 2008

M ateriały, które ukazały się w internecie na temat turnieju:.
http://faktysosnowiec.pl/news.php?readmore=2459
http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?id=4731
http://www.sosnowiecfakty.pl/news.php?id=4758
http://www.um.sosnowiec.pl/default.aspx?docId=19496&newsId=6106&templId=1
http://www.mmsilesia.pl/news/tags/+wykopmy+rasizm+ze+stadionów
http://www.e-sosnowiec.pl/index.php?dane=glowna&art_glo=2252&num=2
http://www.starostwo.bedzin.pl/default.aspx?docId=2025&newsId=1703&templId=31&str=3&mId=16226&pge=1
http://www.mieszkancy.org/index.php?symbol=news&id=62
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2065&Itemid=82

Oprócz tego pojawiły się materiały TV:
- w TVP3: http://video2.v2.tvp.pl/2008/11/11/181954/film.asf
- w TVS: http://www.tvs.pl/index.php?id_materialu=1571
Zdjęcia z turnieju:
http://www.sendspace.pl/file/n15XPXKK/

- WARSZAWA 25.10.2008
IV Turniej dla Wolności - Warszawa, 25 października 2008
W ramach M iędzynarodowego Tygodnia Akcji Przeciw Rasizmowi na boisku Gimnazjum
Społecznego nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie w piłkę noŜną zagrały męskie, Ŝeńskie i
mieszane druŜyny z Czeczenii, Afryki, Wietnamu i Polski.
Fundacja dla Wolności po raz czwarty (a po
raz drugi wspólnie z Grupą M aribel
Dominguez) zorganizowała turniej, w którym
zagrać mógł kaŜdy, bez względu na wiek,
płeć, wyznanie czy kolor skóry. Stawiło się
12 druŜyn: dwie z warszawskich ośrodków
dla uchodźców (Afrykanie i Czeczeni), ekipa
Wietnamska oraz młodzieŜ gimnazjalna i
licealna. Roz grywki toczyły się od rana do
zmierzchu, najpierw w grupach, potem
systemem pucharowym. W finale piłkarze z
Afryki pokonali druŜynę licealistów CK Kids,
wynik 3:0.
Sędzia warszawskiego turnieju, ubrany w koszulkę reklamującą turniej FARE AW.

Turniejowi przez cały dzień towarzyszyła muzyka na Ŝywo. Wystąpili Jamais du (electro), Wanna
Otchłani (jazz), ChSR (hip-hop), Słoneczne Chłopaki (disco) i Przepraszam (rock). Piłkarze z Afryki
zaśpiewali teŜ spontanicznie, przy aplauzie publiczności,
parę piosenek antyrasistowskich. Około godz. 12 odbył się
wernisaŜ wystawy fotografii antysemickich graffiti.
Dokumentację
rasistowskich
napisów
piłkarskich
sporządził Piotr Piluk, fotograf i redaktor „Głosu
śydowskiego”. Popołudniu z kibicami spotkał się
M acedończyk Pance Kumbev z Legii Warszawa. Piłkarz
rozdawał autografy i opowiadał zainteresowanym m.in. o
tym, jak zaaklimatyzował się w Polsce. Przez cały dzień
dwie wolontariuszki Fundacji dla Wolności rozdawały
ulotki antyrasistowskie przygotowane przez FARE i
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.
Afry kańscy z ośrodka dla uchodźców, turniej, Warszawa.

Wręczenie nagród (okolicznościowe
tiszerty, a dla zwycięzców takŜe czapki i
gadŜety ufundowane przez Legię) odbyło
się 26 października podczas after party w
klubie
Obiekt
Znaleziony.
Oprawę
muzyczną zapewnił jam session z udziałem
Wanny Otchłani i Afrykanów.
Patronat medialny :
Słowo śy dowskie
Nasza Legia
Sponsorzy :
Football Against Racism in Europe
Legia Warszawa
Fundacja im. Stefana Batorego
Patronat:
Prezy dent m.st. Warszawy
Reprezentanci zwy cięskiej druŜy ny , turniej FARE AW, Warszawa.
Organizatorzy turnieju:
Fundacja dla Wolności
Grupa Maribel Dominguez

Partnerzy :
Amnesty International Polska
Zespół Szkół „Bednarska”
Tiszert
Bakalie Branding Studio
ObiektZnaleziony

PIŁA 21-28.10.2008
W dniach od 21 do 28 października
2008 w Pile odbył się TYDZIEŃ AKCJI
Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie
(FARE), której organizatorem był pilski
oddział GAN-u. Współorganizatorami byli:
MOSiR Piła, Dziennik Nowy, Pilski Dom
Kultury.
Patronat honorowy nad tygodniem
objął Prezydent M iasta Piły Zbigniew
Kosmatka.
Patronat medialny objęły następujące
media:
- ASTA Piła (telewizja – relacja z akcji w
wiadomościach i programie kulturowym).
- RADIO ESKA, RADIO 100 (spoty
informujące w wiadomościach).
- Dziennik Nowy, Gazeta POZNAŃSKA,
Tygodnik Nowy, Tygodnik Pilski (artykuły
informujące o akcji).
Plakat reklamujący Ty dzień Akcji FARE, Piła 2008

W ramach tygodnia odbyły się następujące
akcje:
- Spotkanie z piłkarzem - byłym
reprezentantem
Polski
M arkiem
Bajorem(obecnie drugim trenerem Lecha
Poznań). 21 października 08 (wtorek) w Pile
w Klubie NOVA na ul. Kossaka 16, o godz.
18.00. M arek Bajor grający na pozycji
obrońcy z reprezentacją Polski zdobył srebrny
medal na Igrzyskach Olimpijskich w
Barcelonie w 1992 r. Jest dwukrotnym
mistrzem Polski (1996 i 1997 z Widzewem
Łódź), trzykrotnym zdobywcą Pucharu Polski
(1998, 1999 i 2000 z Amiką Wronki) i
trzykrotnym zdobywcą Superpucharu Polski
(1997 z Widzewem Łódź oraz 1999 i 2000 z
Amiką Wronki). W polskiej ekstraklasie
rozegrał 325 meczów, w których zdobył 11
bramek.
- Turniej Piłki NoŜnej - mecz "CZERWONA
KARTKA dla RASIZMU", w którym wzięły
udział druŜyny: MOSiR Piła + dziennikarze
oraz StraŜ PoŜarna. Hala Sportowa M OSiR ul.
śeromskiego 23.10.2008. StraŜ PoŜarna z Piły
wygrała finał wynikiem 7:5.
Na zdjęciu obok: Z prawej strony stoi Marek Bajor, II trener Lecha
Poznań, by ły reprezentant Polski

- Koncert 24 października w NOVA CLUB na ul.
Kossaka 16 od godz. 18.30. Wystąpiły zespoły grające
muzykę punk-rock i ska: APATIA (Poznań),
QULTURKA (Piła), SORAGA (Piła), ALL WHEEL
DRIVE
(Poznań).
Koncert
zakończył
się
antyfaszystowskim „hymnem” zespołu Apatia: „Niszcz
Nazizm”. Na koncercie było około 300 osób.
- Wystawa plakatu, baneru i piktografii o tematyce
antyrasistowskiej od 23 do 28 października 2008 w
Pilskim Domu Kultury Pl. Staszica 1.

Plakat koncertowy , FARE AW, Piła 2008.

Podczas wszystkich akcji
organizowane było równieŜ stoisko
informacyjne
GAN/NW/FARE.
Gdzie rozdawane były ulotki,
plakaty i sprzedawane czasopisma i
płyty CD o tematyce antyrasistowskiej.

Wy stawa plakatu anty rasistowskiego, FARE AW, Piła 2008.

Ponadto wydano plakietkę tematyczną (zdjęcie obok) z napisem:
„KIBIC ANTYRASISTA” + FARE + grafika, którą rozdawano podczas
wszystkich akcjach.
W działaniach brało udział kilkanaście osób z pilskiego GAN-u.

WROCŁAW 25-26.10.2008:
25 października w siedzibie Demokratycznej Unii
Kobiet odbyła się debata pod hasłem – „Dyskryminacja
w Polsce – czy coś się zmienia?”. Prelegentami byli
M irosława M akuchowska z wrocławskiego oddziału
Kampanii Przeciw Homofobii, współpracującą z DUK
prawniczka Joanna Haligowska oraz Józef Pinior, bohater
wrocławskiej Solidarności, poseł do Parlamentu
Europejskiego z ramienia SdPl. Uczestnicy debaty
rozmawiali na temat szeroko pojętej dyskryminacji ze
względu na płeć i orientację seksualną. W trakcie
dwugodzinnej, ciekawej i merytorycznej dyskusji
paneliści
przedstawili
zawodowe
i
osobiste
doświadczenia związane z róŜnymi przejawami
dyskryminacji. Na zdjęciu z prawej strony : Plakat, FARE AW, Wrocław 2008

Przedstawili problemy, przed którymi wciąŜ stoi polskie społeczeństwo i bez
rozwiązania, których nigdy nie będzie mogło zostać uznane za tolerancyjnego.
Zaprezentowali kilka recept i sposób na walkę z uprzedzeniami, tak częstymi w polskim
dyskursie społecznym i politycznym. Prelegenci odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in.
prawnych aspektów walki z dyskryminacją i jej ekonomicznych uwarunkowań. Debatę
poprowadziła M ałgorzata Tracz z SM S Wrocław.
Następnego dnia, 26 października,
rozegrany
został
turniej
piłkarski
amatorskich druŜyn. Zawodnicy grą
wyrazili swój protest przeciwko rasizmowi
na stadionach piłkarskich. W rozgrywkach
wzięło udział 6 pięcioosobowych druŜyn.
Wrocławski oddział SM Su, wspomagany
przez kolegów z Poznania, takŜe wystawił
swoją reprezentację. Turniej wygrali
młodzi piłkarze z Klubu Sportowego
„Złotniki”. Rywalizacja przebiegała w
świetnej atmosferze i dostarczyła wielu
emocji. Uczestnicy zachowywali zasady
fair play. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary
i
dyplomy.
Wszystkim
zawodnikom rozdane zostały materiały na
temat kampanii FARE.
Nagrodzeni uczestnicy turnieju, FARE AW, Wrocław 2008.

WEEKEND TOLERANCJI okazał się duŜym sukcesem. Dzięki zaangaŜowaniu
członków SM S Wrocław i pomocy DUK oraz Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” wydarzenia
przebiegły bez problemów organizacyjnych.
WyraŜamy nadzieję, Ŝe kolejne nasze inicjatywy będą się cieszyły jeszcze większym
zainteresowaniem i będą przygotowywane równie profesjonalnie!
W linku zapis audio z debaty: http://www.wrzuta.pl/audio/eScXGR6w4b/

POCZESNA 16 – 26.10.2008
Sama informacja o przyznaniu
grantu wywołała wielką radość wśród
młodzieŜy, poniewaŜ piłka noŜna w szkole
cieszy się duŜą popularnością.
Pierwszym działaniem, jakie podjęto
juŜ pod koniec września, było powołanie
zespołów, w których miały realizować
wytyczone cele i zadania. Utworzono koło
redakcyjne w skład, którego weszły dwie
uczennice z klas drugich gimnazjum.
Dziewczyny jeździły z zawodnikami na
kaŜdy mecz, aby móc go potem opisać w
szkolnej gazecie.
Dzieci ze szkoły w Poczesnej, autorzy prac plasty cznych FARE AW, 2008
W Uczniowskim Klubie Sportowym działała sekcja sportowa aerobik. Dziewczyny z
sekcji wspólnie opracowały układ choreograficzny, który rozpoczynał imprezy sportowe oraz
dopingował wszystkich zawodników do gry.

Na początku października ogłoszono konkurs plastyczny p.t.: „M ówimy –NIE
Rasizmowi”. KaŜda klasa opracowała swój wspólny plakat wypracowany na lekcjach
wychowawczych, dodatkowo kaŜdy chętny uczeń sam mógł wziąć udział w konkursie
indywidualnym.
Wszyscy uczniowie, którzy
wzięli
udział
w
konkursie
plastycznym zostali nagrodzeni
upominkami oraz
dyplomami.
Nagrody zostały wręczone uczniom
podczas podsumowania Akcji
FARE przez Pana Wójta Gminy
Poczesna, mgr inź Krzysztofa Ujmę
oraz Dyrektora gimnazjum Panią
mgr Annę Kuziorowicz. Cały
projekt odbywał się przy wsparciu
Urzędu Gminy w Poczesnej, Klubu
Sportowego „Olimpia”, Klubu
„Grom Złota Dama” i oczywiście
uczniów i nauczycieli gimnazjów
Gminy Poczesna.
Jedna z nagrodzonych prac w konkursie plasty czny m, FARE AW, Poczesna 2008.

Program Tygodnia FARE okazał się bogaty w
wydarzenia sportowe. Rozpoczął się meczem piłki
noŜnej rozegranym pomiędzy uczniami Gimnazjum
w Poczesnej a Gimnazjami w Hucie Starej B,
Wrzosowej, Gimnazjum nr 2 w Częstochowie na
Stadionie Olimpii w Hucie Starej B., dla zwycięskich
druŜyn zostały wręczone puchary i pamiątkowe
dyplomy. Podczas tych zawodów, kaŜda szkoła
wykonała transparenty, bannery, a nauczyciele wf
zwracali szczególną uwagę na grę fair-play. Dla
wszystkich uczestników zawodów przygotowano
słodki poczęstunek.

Konkurs plasty czny , FARE AW, Poczesna 2008.

16.10 został równieŜ rozegrany mecz
towarzyski między zawodnikami UKS
„Warta” a zawodnikami KS „Olimpia”. Do
szkolnej akcji włączyły się równieŜ
dziewczęta, które rozegrały mecz towarzyski
na boisku Grom Poczesna.
DuŜym
zaskoczeniem
było
przyłączenie się do akcji księdza, który uczy
w szkole, wraz z grupą ministrantów. Gdy
dowiedział się o realizacji Tygodnia Akcji
FARE z entuzjazmem przyłączył się do
projektu. Rozegrali oni mecz na naszym
szkolnym boisku.
Dy plomy dla uczestników Ty godnia Akcji , FARE AW, Poczesna 2008.

23.10.08 został rozegrany mecz
pomiędzy uczniami naszego Gimnazjum a
zawodnikami RKS Raków Częstochowa,
podczas tego meczu zorganizowano
konkurs
na najbardziej kulturalną
widownię. M ecz odbył się na Stadionie
Rakowa.
Prócz meczów piłki noŜnej w
szkole odbyła się w dniu 17.10 prelekcja,
którą poprowadził metodyk wychowania
fizycznego Pan mgr M aciej Hupa z
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w
Częstochowie. Przedmiotem prelekcji była
postawa „Fair Play” w sporcie.
Materiały edukacyjne Stowarzy szenia „NIGDY WIĘCEJ”, Poczesna 2008.

W szkole odbył się takŜe cykl prelekcji, zajęć i prac, których wspólnym
mianownikiem było podkreślenie postawy tolerancyjnej i niedyskryminującej wobec
mniejszości. Warsztaty cieszyły się duŜym zainteresowaniem wśród uczniów, a efektem
warsztatów było wypracowanie projektu, który będzie wdraŜany juŜ po zakończeniu Akcji.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty, które zostały wręczone podczas
podsumowania.
Przeprowadzenie akcji w
szkole na pewno posłuŜyło integracji
środowiska. W projekt zaangaŜowali
się nie tylko uczniowie, ale takŜe
nauczyciele,
rodzice,
władze
samorządowe, zaprzyjaźnione kluby
sportowe. Wszystkie wydarzenia
zamieszczono na naszej stronie
internetowej szkoły oraz w Gminnej
Gazecie „Spoiwo”. Dla uczniów
szkoły największą nagrodą była
moŜliwość udziału w tak duŜym
przedsięwzięciu i realizacja tego
projektu.
Dzieci ze szkoły w Poczesnej, autorzy prac plasty cznych FARE AW, 2008

LUBLIN 20-26.10.2008
20.10.2008 Gimnazjum nr 17 w Lublinie
- Zajęcia pod kierunkiem wychowawców,
dotyczących rasizmu i dyskryminacji.
- Debata z przedstawicielami Stowarzyszenia
Rodziców i przyjaciół Dzieci dotycząca
dyskryminacji wśród rówieśników.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego Dyskryminacja i rasizm są mi obce!
Zdjęcie obok, po prawej: Flaga na try bunach, podczas meczu piłki
ręcznej, FARE AW, Lublin 2008.

21.10.2008 Gimnazjum nr 17 w Lublinie
- „Piłka noŜna dla wszystkich” - Halowy turniej w piłce noŜnej
dla dziewcząt
- Pogadanka z przedstawicielami lubelskich klubów, dotycząca
zjawiska rasizmu na stadionach i obiektach sportowych.
- Ogłoszenie konkursu poetyckiego „Przyjacielem moŜe być
kaŜdy” oraz „Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja źródłem
bólu”
22.10.2008 Filia Dzielnicowego domu kultury, Gimnazjum nr 17
w Lublinie
- Konkurs plastyczny - „STOP rasizmowi – stadiony dla
wszystkich”
- Football unites, racism divides – pojęcie rasizmu w odniesieniu
do sportu.
23.10.2008 Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 27 w
Lublinie
- M iędzyszkolny turniej w piłce noŜnej ( turniej szóstek -4
chłopców + 2 dziewczynki )
- Zajęcia plastyczne – kartoniada, wykonanie plakatów
antyrasistowskich
- Rasizm i nietolerancja – praca z uczniami z wykorzystaniem
technologii informatycznej.
24.10.2008 Filia Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”
- Podsumowanie i wyłonienie zwycięzców konkursów:
Plastycznego, Fotograficznego, Poetyckiego
- Wystawa plakatów, zdjęć, wierszy, oraz relacji z
przeprowadzonej akcji.
Kalendarzy k na rok 2009 wy konany przez uczniów liceum, FARE AW, Lublin 2008

25.10.2008 Stadion M otoru
Lublin:
Wręczanie
ulotek/
kalendarzyków
o
treści
antyrasistowskiej,
kibicom
oglądającym mecz M otor Lublin
- GKP Gorzów Wielkopolski.
Kulturalne
dopingowanie
lubelskiej druŜyny
26.10.2008
Hala
sportowa
„Globus” w Lublinie
- Wręczanie sympatykom piłki
ręcznej ulotek/ kalendarzyków o
treści antyrasistowskiej
Kibicowanie
lubelskiej
druŜynie z wykorzystaniem
materiałów przygotowanych na
zajęciach plastycznych.

Zawodniczki biorące udział w anty rasistowskim turnieju FARE AW, Lublin 2008

ROŚCISŁAWICE
25. października w Rościsławicach, niewielkiej wsi pod Obornikami Śląskimi odbył
się mecz piłki noŜnej- Rościsławice vs Reszta Świata w ramach akcji FARE, przygotowany
przez Fundację Dom Pokoju.
Akcja
promocyjna projektu
została
rozpoczęta na dwa tygodnie przed meczem. Plakaty
informacyjne opatrzone logiem akcji oraz
partnerów
(Stowarzyszenia
Natchnionych
Rękodzielników
z
Prowincji
Offczarnia,
Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Fundacji Dom
Pokoju oraz Akademickiego Radia Luz) zostały
rozwieszone w gminie Oborniki Śląskie oraz we
Wrocławiu w klubach muzycznych (Gumowa
RóŜa, M leczarnia, Whiskey Pub, Wagon i inne) i w
miejscach publicznych.
Rościsławice vs. Reszta Świata, FARE AW, Rościsławice 2008.

Informacje o wydarzeniu zostały teŜ przesłane do portali studenckich (e-lama,
dlastudenta.pl, naszemiasto.pl), lokalnej prasy (Gazeta Wyborcza, Echo M iasta,Gazeta
Wrocławska ) oraz radia (PR Wrocław, Radio RAM , Radio Eska, Radio Traffic, PR Euro).
Patronat medialny objęło Akademickie Radio Luz, które przez cały tydzień informowało o
wydarzeniu w swoich serwisach i umieściło notkę na swojej stronie internetowej. 28.10 w
Polskim Radio Euro w porannej audycji wyemitowano rozmowę z koordynatorką projektu,
która opowiadała o przedsięwzięciu.
DruŜyna Reszty Świata została częściowo
wyłoniona przy współudziale wolontariuszek z
Niemiec - Sabine i Susane. Pozostali uczestnicy
to studenci Uniwersytetu Wrocławskiego z
programu Socrates-Erasmus. Pochodzili oni z
następujących krajów: Włochy, Hiszpania,
Rumunia, Ukraina, Węgry i Chile. DruŜyna
Reszty Świata miała zapewniony transport,
sponsorowany przez Urząd Gminy, wykonane
przez Fundacje Dom Pokoju koszulki, drobny
poczęstunek
ufundowany
przez
Sklep
WielobranŜowy ABC w Rościsławicach oraz
ciepły posiłek - bigos przygotowany przez
mieszkańców wsi własnym sumptem.
Rościsławice vs. Reszta Świata w ramach akcji FARE AW, Rościsławice 2008.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się o godzinie 12tej meczem Rosy Rościsławice z druŜyną
młodzików, który zakończył się wynikiem 9:0 dla Rosy, następnie rozegrany został mecz
pomiędzy Rosą a Resztą Świata. Obie strony walczyły zacięcie przestrzegając zasad fair play,
po stronie Reszty Świata dzielnie grały dwie przedstawicielki płci pięknej- Katrina i Luisa.
Druga z nich nie straciła ducha walki nawet po kontuzji i strzeliła bramkę w drugiej połowie.
M ecz zakończył się rezultatem 4:2 dla Rosy Rościsławice, obie strony były zadowolone z gry
i dopingu kibiców. Trzeci mecz, towarzyski, został rozegrany w mieszanych składachzawodnicy Rosy, Reszty Świata i ochotnicy rekrutujący się z mieszkańców wsi.

Po wspólnym posiłku rozpoczęły
się koncerty- niespodzianką okazał się
koncert zespołu M iki M ausoleum,
następnie wystąpił Rup Dub Travellers,
którego wokalista pochodzi z M aroka.
Przedsięwzięcie wzbogaciły takŜe filmy
pokazywane
na
projektorze.
Wolontariusze z Fundacji opiekowali się
takŜe najmłodszymi- zorganizowane były
zabawy dla dzieci oraz malowanie
twarzy. O zmierzchu rozpalono ognisko a
młodzieŜ z Rościsławic uatrakcyjniła
wieczór prezentując fire show. Impreza
zakończyła się o godzinie 22.
DruŜy na Reszty Świata w ramach akcji FARE AW, Rościsławice 2008.

M ecz spotkał się z duŜym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności.
Zagraniczni goście zostali ciepło przyjęci. M ecz przyczynił się do tego, Ŝe mieszkańcy
Rościsławic mieli okazję poznać przedstawicieli róŜnej narodowości i przekonać się, Ŝe są oni
takimi samymi ludźmi, którzy, chociaŜ mówią innym językiem, tak samo lubią sport, muzykę
i dobrą zabawę. Zapewne zmniejszyło to ich uprzedzenia. Rozgrywki prowadzono w duchu
„fair play” i dobrej zabawy, dając doskonały przykład młodym kibicom. RównieŜ
cudzoziemcy byli pozytywnie zaskoczeni gościnnością, z jaką zostali podjęci w tej
niewielkiej miejscowości i wyrazili chęć przeprowadzenia kolejnych rozgrywek w sezonie
wiosennym

Projekty (poza finansowaniem FARE):
WARSZAWA:
Klub
Piłkarski
Polonia
Warszawa,
zaproponował
zamieszczenie, na bandach
reklamowych okalających
boisko,
prezentacji
elektronicznej o treściach
antyrasistiowskich.
Początkowo,
przekaz
antyrasistowski miał być
obecny na stadionie jedynie
podczas meczu z Cracovia,
jednak klub zdecydował się
umieścić napisy podczas
kaŜdego
meczu
rozgrywanego na swoim
boisku.
Mecz Polonia – Cracovia. Bandy reklamowe „Wy kopmy Rasizm ze Stadionów”

TakŜe podczas meczu z Cracovią, odczytano w przerwie meczu odezwę do kibiców
nawołującą do walki z rasizmem na polskich stadionach.

ŁÓDŹ:
- mecz sparingowy z Włókniarzem Zgierz
(19.10.2008r stadion KP Victoria Łódź, ul.
Wólczańska 248)
- mecz Victoria vs Widzew U19 (21.10.2008r godz
17:30, stadion CHKS Łódź, ul. Kosynierów
Gdyńskich 18).
PRUSZKÓW
W Pruszkowie odbył się mecz towarzyski
pomiędzy lokalną druŜyną - Znicz Pruszków, a
międzynarodową ekipą przyjaciół braci Ekwueme,
składająca się z największych zagranicznych
gwiazd ligi polskiej (zdjęcia z meczu poniŜej).

Powy Ŝej: Plakat reklamujący mecz w Łodzi, Ty dzień
Akcji FARE 2008

Podczas
meczu
rozdano
takŜe
materiały
edukacyjne
Stowarzyszenia
„NIGDY WIĘCEJ”
oraz plakaty FARE.

Media:
- Internet:
http://groups.google.com/group/zielonawarszawa/browse_thread/thread/c14c886630374828
http://horows ka.pl/aktualnosci/futbol-przeciwko-rasizmowi-w-europie/
http://www.poznan.naszemiasto.pl/wy darzenia/906614.html
http://gazetaolszty nska.wm.pl/sport/Wy kopmy-rasizm-ze-stadionow,55928
http://www.lin kpols ka.com/?/do kument/2332/wy kopmy _rasizm_ze_stadionow
http://refugee.pl/?mod=knowbase&path=2413&PHPSESSID=9ddeea9f192240b7eb7e1d5177ecf939
http://www.zna k.org.pl/index.php?t=wy darzenia&id=8063
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/407845.html
http://www.internacjonalista.pl/menu-wiadomosci/wiadomosci-zkraju/769-stowarzy szenie-nigdy -wicej-wy kopmy-rasizm-ze-stadionow.html
http://dialog2008.pl/index.php?page=news&newsid=262
http://prohumanum.org/?p=168
http://www.pomorski-zpn.pl/news.php?id=5696
http://www.kibol.pl/news_6065_wy kopmy _rasizm_ze_stadionow.html
http://www.lin kpols ka.com/?/do kument/2332/wy kopmy _rasizm_ze_stadionow
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/407909.html
http://www.pomy sl.faz.edh.pl/?p=6268
http://fakty .lca.pl/news,14108,Wy kop_rasizm_ze_stadionow.html
http://www.wiadomosci24.pl/arty kul/futbol_przeciwko_rasizmowi_78811.html?ses_go=e0c3aa29ca6c130e84cab0b0ae725330
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1804&Itemid=57
http://katowice.naszemiasto.pl/wy darzenia/910398.html
http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,35640,5824966,Wy kopmy _rasizm_ze_stadionow.html
http://www.wiadomosci24.pl/arty kul/wy kopmy _rasizm_ze_stadionow_78717.html?ses_go=841982c9006941f2f8a3db01c982b7fc
http://www.pila.pl/index_2.php?ide=1908
http://wroclaw.plan.pl/wroclaw/index.php?top=5&komunikat=4061
http://emapy .com/wroclaw/index.php?top=5&komunikat=4061
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,5827204,Ty dzien_akcji__Futbol_Przeciwko_Rasizmowi_.html
http://www.blog.cris.org.pl/
http://galeriatolerancji.org.pl/index.php?MENU=news&IDA=94&OD=0&cat=1
http://dialog2008.pl/index.php?page=news&newsid=262
http://groups.y ahoo.com/group/panoramakultur/message/4602
http://www.mswia.gov.pl/wai/pl/97/6320/Ty dzien_akcji_2008__wy kopmy _rasizm_ze_stadionow.html
http://www.sws.org.pl/index.php?main=http%3A//www.sws.org.pl/kalendarz/jax_calendar.php
http://www.tvs.pl/informacje/5695/
http://ww6.tvp.pl/6605,20081019812323.s trona
http://www.aktiv ist.pl/wy darzenie/eventId,434217,wy kopmy-rasizm-ze-stadionow-wy darzenie.html
http://www.esil.pl/Wy kopmy _rasizm_ze_stadionow,wiadomosci,e,5286.html
http://gliwice.naszemiasto.pl/wy darzenia/910398.html
http://www.dziennik.wroclaw.pl/start-akcji-futbol-przeciwko-rasizmowi.html
http://pila.naszemiasto.pl/wy darzenia/906939.html
http://www.radioluz.pwr.wroc.pl/show_art.php?id=1390&kat=5
http://www.slaskwroclaw.pl/wiadomosc.php?id=1195
http://mlodzi. kampania.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=1
http://poland.indy media.org/pl/2008/10/38869.shtml
http://www.tvs.pl/informacje/5695/
http://www.ku lturalny poznan.org.pl/fare2008.html
http://wy borcza.pl/1,94898,5848142,Pilka_nozna_dla_wolnosci.html
http://www.celejewskaogloszenia.blogspot.com/
http://wiadomosci.onet.pl/4071764,2,1,1,relacjetv.html
http://wiadomosci.polska.pl/spoleczenstwo/article,,id,351893,from,rss.htm
http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,48724,5824966,Wy kopmy _rasizm_ze_stadionow.html
http://www.radiomerkury .pl/index.php?art=30220
http://www.kampaniespoleczne.pl/arty kuly .php?a=1&kategoria_id=3&arty kul_id=583&strona=4&PHPSESSID=a9d7ff8f067a9
http://www.multiku lti.org.pl/index.php?op tion=com_events&task=view_detail&agid=153&y ear=2008&month=10&day=17&Itemid=1
http://ww6.tvp.pl/6605,20081019812323.s trona
http://www.podgorze.org/art,aktualnosci,25,1.html
http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,87097,5848854,Turniej_przeciwko_rasizmowi.html
http://www.e-sosnowiec.pl/index.php?dane=glowna&art_glo=2221&num=1
http://www.pols kieradio.pl/zagranica/news/arty kul93813_Ain_t_no_mountain_high_enough___.html
http://www.um.sosnowiec.pl/default.aspx?docId=19306&newsId=6033&templId=1
http://www.pilkarskie.lig i.pl/index.php?pg=1&artid=6065
http://wiadomosci.polska.pl/spoleczenstwo/article,Ty dzien_akcji_Wy kopmy _rasizm_ze_stadionow,id,351893.htm
http://prohumanum.org/?p=168
http://forum.scenaonline.org/viewtopic.php?p=1813&sid=bbb215598285b74026b4ab5f5a47a1af
http://www.radio.katowice.pl/wiadomosci,43,10509-wy kopmy-rasizm-ze-stadionow.html

- Radio (przykłady):
1. M ichał Hanczak – Dziennikarz z Radio Eska (Warszawa, ul. Senatorska 13/15 tel.: 0 694
404 294) przygotował materiał na temat Tygodnia Akcji (dostępny w archiwum).
2. Polskie radio dla zagranicy:
http://www.polskieradio.pl/zagranica/news/artykul93813_Ain_t_no_mountain_high_enough_
__.html
3. Polskie Radio – Katowice:
http://www.radio.katowice.pl/wiadomosci,43,10509-wykopmy-rasizm-ze-stadionow.html

kos zulka z podpisami zawodników „Wy kopmy Rasizm ze Stadionów” – mecz pokazowy w Pruszkowie

- Prasa (przykłady):

Głos Wielkopols ki o „Wy kopmy Rasizm ze Stadionów”, 23 września 2008

PODSUMOWANIE:
Tegoroczny „Tydzień Akcji 2008” – Futbol Przeciwko Rasizmowi, kampania
społeczna „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” prowadzona przez Stowarzyszenie „NIGDY
WIĘCEJ” przebiegł sprawnie, bez większych problemów. W roku 2008 zostało wysłanych do
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” ponad 40 aplikacji. Wszystkie projekty reprezentowały
wysoki poziom merytoryczny. Zaakceptowano 12 najlepszych projektów.
Do akcji dołączyły się czołowe kluby polskiej Ekstraklasy piłkarskiej: Polonia
Warszawa, Legia Warszawa oraz Zagłębie Sosnowiec, co jest bez wątpienia duŜym
sukcesem.
Temat kampanii przez kilka dni był obecny w mediach, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnokrajowym.
Działacze Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” byli bezpośrednio zaangaŜowani w
realizację blisko połowy projektów, czy to jako współautorzy projektu (GAN Piła oraz GAN
Sosnowiec, GAN Warszawa), czy teŜ w roli pomocniczej - wspomagając koordynatorów
projektów (np. materiały edukacyjne, wystąpienia medialne).
Skala realizowanych działań była bardzo szeroka. M iały miejsce działania o
charakterze masowym, głośnym medialnie i o wielkim zasięgu, nagłośnione przez media.
M iały teŜ miejsce działania o charakterze lokalnym (Poczesna, Raścisławice), w małych
społecznościach, skierowane do dzieci i młodzieŜy ze środowisk wiejskich. Jest to duŜy plus
wynikający z dobrej selekcji zgłoszonych aplikacji.
W większości projektów brali udział przedstawiciele mniejszości rasowych,
etnicznych i religijnych. Na uwagę zasługuje takŜe fakt, iŜ w kilku projektach organizatorzy
turniejów piłkarskich kładli nacisk na zaangaŜowanie kobiet. Bez wątpienia duŜą zaletą jest
uczestnictwo Kampanii Przeciwko Homofobii w tegorocznym Tygodniu Akcji – Futbol
Przeciwko Rasizmowi!
Po zakończeniu projektów, wszyscy partnerzy przesłali sprawozdania merytoryczne.
Zarówno w wersji elektronicznej jak i normalną dokumentację fotograficzną. Do
stowarzyszenia dotarły takŜe inne materiały, jak dyplomy, koszulki, prace plastyczne, czyli
wszystko to, co było przygotowane w ramach projektów. Na większości z nich znalazły się
logotypy kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, jak i Football Against Racism in
Europe.
Wszystkie materiały elektroniczne, takie jak: zdjęcia, zeskanowane artykuły prasowe,
materiały radiowe, programy telewizyjne itp. Zostały zgrane na CD-ROM i znajdują się w
archiwum Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.
Mecz
Polonia
Warszawa – Cracovia Kraków.
Bandy reklamowe „Wy kopmy
Rasizm ze Stadionów”

