
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 5 lipca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Kieruję do Pana oświadczenie w sprawie zwalczania w Polsce ideologii zagrażających demokracji, w tym 

antysemityzmu. W dniu 4 lipca br. minęła kolejna rocznica ohydnej zbrodni nazwanej pogromem kieleckim, 

która miała miejsce w dniu 4 lipca 1946 r. Zamordowano wówczas co najmniej 40 Żydów, a także 

2 Polaków, którzy stanęli w ich obronie, rannych zostało kolejnych ok. 40 osób. Pamiętając o tym, warto 

wspomnieć, iż w styczniu bieżącego roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaprezentowano 

rekomendacje na temat zwalczania antysemityzmu w Polsce, które przygotowało grono ekspertów 

reprezentujących m.in. Stowarzyszenie „Nigdy więcej” i Amerykański Komitet Żydowski. 

W pracach nad rekomendacjami, które poparł Michael Schudrich, naczelny rabin RP, uczestniczyli m.in: 

prof. Michał Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Michał Bilewicz, Uniwersytet 

Warszawski; Dariusz Dziekanowski, przewodniczący Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN; dr Aleksandra 

Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. Rafał Pankowski, Collegium Civitas, 

współzałożyciel Stowarzyszenia „Nigdy więcej”; dr Sebastian Rejak, p.o. dyrektor American Jewish 

Committee Central Europe. 

Rekomendacje nawiązują do Strategii Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi 

i ksenofobii za pomocą narzędzi prawnych i edukacyjnych w celu eliminowania treści antysemickich 

i rasistowskich w przestrzeni publicznej, w tym na stadionach, w mediach czy w internecie. W ich ramach 

postulowane jest także powołanie urzędu pełnomocnika ds. zwalczania antysemityzmu. 

Autorzy rekomendacji w swoim apelu napisali m.in.: „Władze polskie, w szczególności Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje mu podległe, powinny zaprzestać finansowania 

organizacji radykalnie nacjonalistycznych, które obecnie lub w przeszłości rozpowszechniały treści 

antysemickie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Mediów Narodowych, Rada Etyki Mediów i inne 

instytucje odpowiedzialne za demokratyczny ład medialny powinny jednoznacznie reagować i potępiać 

przejawy antysemickiej propagandy i stereotypów w mass mediach, zwłaszcza w mediach publicznych, 

finansowanych przez podatników”. 

Niestety, nie tylko w minionych latach, ale i w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z licznymi 

przejawami rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu w Polsce. Na to wszystko nakłada się także fakt, 

że w ostatnim okresie antysemickie teorie spiskowe często współwystępują z treściami dotyczącymi również 

innych mniejszości, np. LGBT, co dodatkowo stanowi o ich szczególnej szkodliwości. Co gorsza, opinię 

publiczną poruszają też liczne informacje świadczące o tym, iż organizacje jawnie nacjonalistyczne, wręcz 

sympatyzujące z zakazanymi w Polsce ideologiami i ruchami, mogą liczyć na wsparcie ze środków 

publicznych, w tym na kupno czy budowę swoich siedzib, środków transportu czy komunikacji itp., 

co jeszcze bardziej utrwala i stabilizuje ich niebezpieczną działalność. To bardzo poważne zagrożenie, 

a jednocześnie wywołujące zdziwienie, bowiem, jak się wydaje, na takie wsparcie nie mogą liczyć liczne 

w Polsce organizacje NGO, których przedmiotem działalności jest wspieranie i promocja demokracji, 

praworządności, równości i równouprawnienia. 

W związku z powyższym pragnę zapytać Pana Premiera, czy, a jeśli tak, to jak, Pana rząd zamierza 

wdrożyć w życie rozwiązania prawne i instytucjonalne, których celem jest eliminacja z życia publicznego 

w Polsce antysemityzmu, a także innych szkodliwych ideologii, mających cechy nacjonalizmu, rasizmu 

i ksenofobii. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 

senator RP 


