
 

 

 
 

                                                                                                      Warszawa, 5 lutego 2021 r. 
Pan Maksymilian Młynarczyk 
 
 
Szanowny Panie,  
 
Przysłał Pan do nas skargę na tekst „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy” o zajęciu 
się przez Radę Miasta petycją zainicjowaną przez rawskie struktury Młodzieży 
Wszechpolskiej, dotyczącą tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego.  
 
Powołał się Pan w swoim wniosku do REM na tekst zamieszczony na 
Facebookowym profilu gazety. To tzw. zajawka artykułu, który ukazał się na łamach 
gazety.  Redakcja tygodnika sygnalizuje w jej tytule zbieżność dat rocznicy 
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i sesji rady miejskiej debatującej nad petycją 
Młodzieży Wszechpolskiej Tytuł ten brzmi: Wczoraj rocznica wyzwolenia Auschwitz, 
a dziś w Rawie Mazowieckiej o tablicy upamiętniającej guru antysemitów.   
 
Pisze Pan w skardze do REM: Autor wspomnianego materiału połączył te dwa  
wydarzenia, próbując czytelnikom podświadomie powiązać zbrodnie holokaustu z 
Romanem Dmowskim. Dodatkowo Roman Dmowski został w tym artykule 
przedstawiony jako zajadły antysemita oraz postać skrajnie negatywna. 
 
Nie mając dostępu do artykułu REM nie może ustalić, czy, w jakim kontekście, z 
jaką intencją - informacyjną czy wyrażającą własne poglądy, całkowicie uprawnione 
w ocenianiu postaci historycznych - używa autor artykułu owych sformułowań: 
zajadły antysemita i postać skrajnie negatywna. W zajawce na Facebookowym 
profilu gazety takich sformułowań nie ma.  
 
Są tam natomiast  dwa cytaty z Dmowskiego:  To jest jasne, ze chcąc zapewnić 
przyszłość Polski, trzeba usilnie i konsekwentnie dążyć do tego, żeby Żydów w 
naszym kraju było coraz mniej,  oraz (z jego szkicu pt. Hitleryzm jako ruch 
narodowy}: Hitlerowcy rozumieją, że chcąc zorganizować Niemcy na podstawach 
narodowych, muszą zniszczyć pozycję Żydów i ich wpływ na społeczeństwo 
niemieckie. Zdaniem większości badaczy spuścizny Romana Dmowskiego, takie 
wypowiedzi, których istnienia Pan nie neguje, świadczą o jego antysemityzmie. 
Badacze Holocaustu zgodnie wskazują, że u podstaw wcielenia w życie tzw. 
ostatecznego rozwiązania, czyli eksterminacji Żydów, leżał antysemityzm. Zbieżność 
dat rocznicy wyzwolenia Auschwitz i debaty rady miejskiej  nad petycją o 



 

 

upamiętnienie Romana Dmowskiego może być uznana jako wyraz braku szacunku 
dla ofiar Zagłady i tych, którzy widzą w  niej hańbę całej ludzkości, światową 
katastrofę, o której nie wolno zapominać. Zdaniem REM Pański zarzut o powiązaniu 
zbrodni Holokaustu z Romanem Dmowskim w tekście  facebookowej zajawki nie 
znajduje uzasadnienia. REM uważa, że "Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy", 
przypominając w tym tekście współczesnym gloryfikatorom Romana Dmowskiego o  
nacjonalistycznych i antysemickich poglądach ich bohatera, nie naruszył zasad Karty 
Etycznej Mediów 
 
W imieniu Rady Etyki Mediów 

 
 
Nina Nowakowska 
Członek REM 


