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Wstęp 
 

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także 

antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe 

Roberta Bąkiewicza. W audycjach MN szkalowano też Jerzego Owsiaka, zestawiając Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy z nazistowską akcją pomocową z okresu III Rzeszy. Media 

Narodowe to telewizja internetowa nadawana na YouTube, która otrzymuje ogromne dotacje z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    

 

Kanał Media Narodowe posiada ponad 250 tysięcy subskrybentów. Transmituje miesięcznie 

średnio 100-150 audycji, niektóre z nich mają kilkadziesiąt tysięcy odsłon. Wydawcą serwisu 

Media Narodowe jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na czele którego stoi Robert 

Bąkiewicz, redaktor naczelny Mediów Narodowych i główny organizator tzw. Marszu 

Niepodległości. W latach 2021-2022 prowadzone przez niego stowarzyszenia (Roty Marszu 

Niepodległości, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa) otrzymały prawie 5 milionów złotych z 

publicznych funduszy, z czego dotacja na Media Narodowe wyniosła ponad 198 tys. złotych 

(zestawienie publicznych dotacji dla organizacji Bąkiewicza znajduje się na końcu niniejszej 

publikacji). 

 

- „Na kanale Media Narodowe obrażani są przedstawiciele wielu mniejszości, w tym Żydzi, 

uchodźcy z Ukrainy, a także osoby LGBT. Z powodów islamofobicznych atakowani są też 

uchodźcy przetrzymywani na granicy polsko-białoruskiej” – stwierdza dr Anna Tatar ze 

Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, współautorka raportu.  

 

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na antenie Mediów Narodowych transmitowane są audycje, 

w których komentatorzy przedstawiają uchodźców z Ukrainy jako zagrożenie (między innymi 

„biologiczne”) dla polskiego społeczeństwa, odbierają Ukraińcom prawo do zachowania własnej 

tożsamości narodowej (żądając, by się polonizowali), a nawet kwestionują rosyjskie zbrodnie 

wojenne popełnione w Ukrainie. Robert Bąkiewicz już w 2021 roku w przemówieniu 

transmitowanym przez Media Narodowe przestrzegał przed „imigracją ukraińską”, która 

miałaby według niego prowadzić do „podmiany etnicznej” w Polsce.  

 

W raporcie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” odnotowało też liczne przykłady treści 

antysemickich rozpowszechnianych w Mediach Narodowych. Wśród nich znalazły się oskarżenia 

o to, że Żydzi czerpią korzyści z wojny przeciwko Ukrainie, manipulują pamięcią o Zagładzie dla 

celów finansowych, sami są winni antysemityzmu czy wreszcie – że chcą zawłaszczyć Polskę, aby 

zbudować tu swoje państwo Polin. 
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Na antenie Mediów Narodowych prowadzący szkalowali również Jerzego Owsiaka i działalność 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia Piotr Barełkowski (pracownik Mediów 

Narodowych, zwolniony w 2022 roku z Radia Poznań w związku z przeprowadzeniem z 

Januszem Korwin-Mikkem wywiadu, w którym pojawiły się treści proputinowskie), miotając 

oskarżenia i zniewagi pod adresem Owsiaka, odwołał się… do okresu III Rzeszy: „Forma tego 

wydarzenia, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wprost nawiązuje do 

nazistowskiego Winterhilfe. To była taka akcja w okolicach Bożego Narodzenia, która miała 

służyć pomocą żołnierzom na froncie […]. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tej analogii, że 

samą formę wydarzenia ewidentnie pan Jerzy Owsiak wziął czy wzorował się na hitlerowskim 

Winterhilfe”.  

 

Oto przykłady komentarzy wygłoszonych na kanale Media Narodowe,  

które zostały odnotowane w raporcie Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”: 

 

- Radosław Patlewicz (autor książki „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne”): „Są 

twarde dowody na to, że Żydzi wykorzystywali krew ludzi i zwierząt w celach przede wszystkich 

medycznych, a także w celach rytualnych. Chodzi oczywiście o macę paschalną oraz o 

towarzyszący kolacji sederowej tak zwany rytuał wina” (18.01.2022), 

 

- Piotr Strzembosz (Stowarzyszenie Wiara i Czyn) o uchodźcach z Ukrainy: „Przecież 500 tysięcy 

osób z kraju ogarniętego wojną, to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych 

bardzo niebezpiecznych rzeczy. Jeśli jest stan wojny, ludzie mogą mieć trudność z utrzymaniem 

higieny, mogą przenosić różne pasożyty, tutaj nie bójmy się tego słowa” (2.03.2022), 

 

- Brunon Różycki (stały prowadzący audycji na kanale Media Narodowe): „Wyludnianie 

wschodniej Ukrainy jest na rękę Putinowi, Żydom i być może Zachodowi” (22.03.2022, w ciągu 

tygodnia audycja ta zyskała ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube), 

 

- Radosław Patlewicz: „Żydzi niemalże expressis verbis domagają się de facto likwidacji 

chrześcijaństwa, to jaki będą mieli chrześcijanie stosunek do Żydów? [...] Można powiedzieć, że 

Żydzi niejako znów proszą się o jakieś złe rzeczy z nimi związane, że ktoś im może znowu zrobić 

krzywdę” (25.04.2022), 

 

- Jan Bodakowski (stały prowadzący kanału Media Narodowe, od wielu lat uczestnik skrajnie 

prawicowych manifestacji, a także kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 

roku; nie uzyskał mandatu): o literze Z, czyli symbolu rosyjskiej inwazji: „[tej litery] nie ma w 

rosyjskim alfabecie […], za to jest ona bardzo podobna do litery, która jest w języku hebrajskim 

i w kabalistyce oznacza wojnę. I to by też mi pasowało, że kabalistyczny symbol wojny na czołgach 

rosyjskich był widoczny, tym bardziej, że znając bardzo bliskie relacje Władimira Putina ze 

środowiskami żydowskimi” (10.07.2022), 
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- Robert Bąkiewicz (redaktor naczelny Mediów Narodowych): „Trzeba odkłamać Jedwabne. 

Jestem w pełni przekonany, że na podstawie tych dowodów, które dzisiaj już mamy, można 

jednoznacznie stwierdzić, że tego mordu nie dokonali Polacy. […] To, co środowiska żydowskie 

czy Izrael mówi wokół tej sprawy, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest po prostu działanie 

tylko na korzyść aktualną, budowania mitu tego zbrodniczego postępowania Polaków, ale i 

podbijania tej całej religii Holokaustu, jak oni to mówią” (10.07.2022), 

 

- Tadeusz Matuszyk (w latach osiemdziesiątych działacz frakcji tzw. „prawdziwych Polaków” w 

Solidarności): „Od ponad tysiąca lat Żydzi w większości byli, są i będą śmiertelnymi wrogami 

narodu i państwa polskiego” (13.10.2022). 

 

*** 

 

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją 

antyrasistowską, która prowadzi „Brunatną Księgę” – dokumentację zdarzeń na tle 

ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko 

Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz uczestniczy w projektach 

przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie. 

 

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać 

o dofinansowanie z funduszy państwowych. 

 

Materiał video zawierający fragmenty audycji z kanału Media Narodowe odnotowanych w 

raporcie Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”:  

https://www.dailymotion.com/video/x8htsuf  

 

Redakcja raportu: Anna Tatar, Rafał Pankowski 

Współpraca: Jacek Dzięgielewski, Dominika Prytko, Jacek Raszewski  

 

 
Dane kontaktowe Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”:  
 

tel.: 601 360 835  

e-mail: redakcja@nigdywiecej.org 

www.nigdywiecej.org 

facebook.com/Respect.Diversity 

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ 

www.linkedin.com/company/never-again-association 

 

 
 

https://www.dailymotion.com/video/x8htsuf
mailto:redakcja@nigdywiecej.org
http://www.nigdywiecej.org/
http://facebook.com/Respect.Diversity
http://www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
http://www.linkedin.com/company/never-again-association
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Raport o mowie nienawiści na kanale Media Narodowe (2021-2023): 
 
 
ROK 2021 
 
WARSZAWA. 4 lutego w rozmowie wyemitowanej na YouTube na kanale Media Narodowe 
Jarosław Litwin, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, wygłosił 
twierdzenia o charakterze antysemickim. Powiedział: „Na czym polegała w II RP […] żydowska 
ekspansywność gospodarcza? Polegała na bezczelności i na bierności polskiego społeczeństwa”. 
I dodał, że obecnie „sytuacja jest podobna, to jest po prostu w dużej mierze działalność bezczelna, 
która nie napotyka odpowiedniego oporu”. Stwierdził też, że „Żydzi opluwają nas od bardzo 
dawna i nie ma w zasadzie żadnej reakcji polskich służb dyplomatycznych ani państwowych”.  

 
WARSZAWA. 15 kwietnia na kanale Media Narodowe na YouTube pojawił się materiał 
zatytułowany „«Antysemityzm? Piękna idea!» Czy rzeczywiście?!” z udziałem publicysty 
Stanisława Michalkiewicza, dawnego komentatora Radia Maryja. Wygłosił on następujące 
słowa: „Antysemityzm jako pewna forma stosunku do Żydów ma bardzo stary rodowód. No ja 
myślę, że Żydzi powinni się nad tym zastanowić, wyciągnąć z tego wnioski, bo to nie jest tak, że 
jak, powiedzmy, Jasia nigdzie nie lubią, gdziekolwiek by Jasio się nie pojawił, to tam się spotyka 
z takim odruchem niechęci, więc być może przyczyna leży po stronie Jasia, a nie po stronie tych, 
którzy go nie lubią?”. Nie zabrakło ponadto odwołań do teorii spiskowej dotyczącej 
„żydokomuny” (to jeden z najczęściej wykorzystywanych przez Michalkiewicza wątków 
antysemickich): „W tej chwili przez Europę i Amerykę Północną przewala się komunistyczna 
rewolucja, co widać gołym okiem, i […] jak w poprzednich wydaniach komunistycznej rewolucji, 

tak samo i w tej, w awangardzie tej rewolucji jest żydokomuna. […] A ponieważ Żydzi uważają 
się za predestynowanych do sprawowania władzy nad światem […], to to powoduje określone 
konsekwencje”. 
Audycja w Mediach Narodowych nawiązywała do tytułu książki Michalkiewicza: „Antysemityzm? 
– piękna idea!”, w który wpisana została pochwała antysemityzmu. W publikacji tej autor między 

innymi przypisuje Żydom ludobójcze tendencje: „[…] któż może powiedzieć, że gdyby Adolf 
Hitler nie miał antyżydowskiego bzika, Żydzi nie kolaborowaliby z Niemcami przy eksterminacji 
ludzi innych narodowości?”. Ponadto jeden z tekstów tytułuje „Masturbacja z holokaustem”, 
a przepisy prawa w Polsce zakazujące negowania Holokaustu określa jako „zatwierdzoną 
do wierzenia wersję II wojny światowej, a zwłaszcza wersję dotyczącą obozu w Oświęcimiu”.  
 
WARSZAWA. 22 kwietnia na kanale Media Narodowe została wyemitowana rozmowa z 

Tadeuszem Matuszykiem (opozycjonista antykomunistyczny w latach osiemdziesiątych, 
przedstawiciel frakcji nacjonalistycznej w Solidarności) wygłosił serię antysemickich komentarzy 

i teorii spiskowych. Oświadczył: „Żydzi działali zawsze i wszędzie na szkodę narodu polskiego” i 
przypisał im odpowiedzialność za agresję sowiecką na Polskę: „I w trzydziestym dziewiątym 
dopilnowali, żeby Stalin dokonał tej bezczelnej i brutalnej agresji na Polakach [sic!], na naszych 
ziemiach. […] Tak samo Stalin nam zafundował okupację żydowską”. W dalszym toku rozmowy 
Matuszyk nazwał Żydów „pasożytami”: „Oni udawali się tam, gdzie już była cywilizacja, gdzie był 
odpowiedni dobrobyt, rozwinięty handel, przemysł, rzemiosło, bo to jeszcze przemysłu nie było, 
czyli oni szli właśnie w tym sensie raczej pasożytniczym, żeby pasożytować na tych narodach”. I 
dalej: „Żonkil to jest kwiat pasożytniczy, to jest trujący kwiat, jeśli oni wybrali sobie ten żonkil 
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jako symbol swojego ruchu, swojego żydostwa, to oni jasno nam mówią, że oni są pasożytami, 

oni są szkodnikami” (żółte żonkile stały się symbolem powstania w getcie warszawskim – jeden 
z jego dowódców, Marek Edelman w każdą rocznicę powstania 19 kwietnia zanosił te kwiaty pod 
Pomnik Bohaterów Getta). Matuszyk miotał oskarżenia także pod adresem Muzeum Historii 
Żydów Polskich „Polin” w Warszawie: określił je mianem „jaczejki żydowskiej”, „która do tej pory 
pluje na Polskę i Polaków, która jest siedlisko [sic!] zła, zakłamania, nieprawdy i to za wielkie 
polskie pieniądze, naszej krwawicy, jak to się mówi, powstała taka jaczejka”. Matuszykowi 
wtórowała prowadząca Agnieszka Borkiewicz, która stwierdziła, że „w pierwszym okresie 
wojny Żydzi, nawet można tak powiedzieć, lepiej się mieli niż Polacy”. Powołując się na książkę 
Wojciecha Sumlińskiego „Powrót do Jedwabnego”, oświadczyła też, że Polacy nosili przy sobie 
„gwiazdy Dawida, żeby udawać Żydów, żeby nie spotkało ich coś gorszego”, czemu skwapliwie 
przytakiwał jej rozmówca: „Tak! W kieszeni mieli gwiazdę!…”. 

 
WARSZAWA. 17 maja na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się rozmowa z Laurą 
Lipińską z Fundacji Życie i Rodzina (prowadzonej przez Kaję Godek – byłą kandydatkę z listy 
Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku), zatytułowana „To 
SKUTECZNE antidotum na HOMOinwazję! «Jesteśmy PIERWSI, wskazując taką metodę»”. 

Audycja dotyczyła projektu ustawy „Stop LGBT”, która, wedle deklaracji inicjatorów, miałaby 
„chroni[ć] przestrzeń publiczną przed homopropagandą”. Na antenie Mediów Narodowych 
Lipińska wypowiedziała fałszywe oskarżenia pod adresem mniejszości seksualnych: „Pedofilia 
[jest] większa wśród praktykujących homoseksualistów i przestępczość [jest] również dużo 
wyższa” oraz stwierdziła, że sam homoseksualizm „można porównać do jakiejś dwubiegunówki 
czy nawet do raka”. Wreszcie skonkludowała: „Ruch LGBT ma wszelkie znamiona ruchu 
totalitarnego, a także jest po prostu szkodliwy, jest czymś, co obraża, co atakuje, atakuje dzieci i 

młodzież […], i oburzeni tym mamy prawo po prostu zakazać tego typu zgromadzeń”. 
 
WARSZAWA. 18 maja na kanale Media Narodowe na YouTube pojawił się materiał 
zatytułowany: „ANTYpolska akcja Żydów! «To nie przypadek!» Okupacja izraelska w Polsce?” z 
udziałem Wojciecha Sumlińskiego, publicysty i współautora książek podważających prawdę 
historyczną o pogromie w Jedwabnem. W czasie audycji oświadczył: „Mnie niewiele, w zasadzie 

nic już chyba nie jest w stanie mnie zaskoczyć, jeśli chodzi o podłość, cwaniactwo, takie 
odwracanie kota ogonem ze strony szeroko rozumianej społeczności żydowskiej, bo nie myślcie… 
mydli nam się oczy, mówiąc o tym «niektórzy Żydzi», «to są jakieś wyjątki od reguły», «co do 
zasady między Polską a Izraelem jest przyjaźń» – no nie ma żadnej przyjaźni, nie było […]. My 
jesteśmy dla nich gojami, kimś więcej niż zwierzęta, ale też kimś mniej niż ludźmi w pełnym tego 
słowa znaczeniu”. I dalej snuł swoje spiskowe wynurzenia, oskarżając Żydów… o kolaborację z 

Niemcami podczas II wojny światowej: „[Żydzi] zawsze sprzymierzali się z naszymi najeźdźcami. 
[…] Nawet z Niemcami na początku mieli symbiozę trzydziestego dziewiątego [sic!], czyli w 
czterdziestym roku, uwierząc [sic!] Niemcom, że w Polsce ich wrogiem są Polacy, i że te getta, 
które sobie budują […], to są miejsca, gdzie oni właśnie znajdą taką enklawę. […] Niemcy niech 
tam sobie mordują Polaków, no a my tutaj będziemy mieli taką enklawę”. Także prowadząca 
program Agnieszka Borkiewicz zdołała zmieścić w jednej wypowiedzi szereg kuriozalnych teorii 
spiskowych. Wspominając o 80. rocznicy pogromu w Jedwabnem i „pluciu na Polskę”, tak oto 
dociekała: „Panie redaktorze, o co tak właściwie chodzi docelowo? Czy chodzi o zniszczenie 
jakiejkolwiek reputacji Polski w świecie, czy chodzi o zawładnięcie ziemiami polskimi przez 
Żydów, ulokowanie się tutaj akurat na naszym terenie, czy chodzi jeszcze o coś innego?”. 
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Przedstawicielka Mediów Narodowych szukała ponadto odpowiedzi na pytanie: „Czy można 

powiedzieć, że Polska jest pod okupacją izraelską?”, na co Sumliński przedstawił swoją (wielce 
ponurą) wizję: „Nawet jeżeli nie jest to jeszcze pełna okupacja, no to my zmierzamy w kierunku 
takiego pełnego uzależnienia się od Żydów, od ich nacisków […]”. 
 
OŁAWA. 20 maja na Rynku przed Ratuszem Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Roty 
Marszu Niepodległości, wygłaszał twierdzenia o treści ksenofobicznej. Podczas wystąpienia na 
temat „imigracji ukraińskiej i związanych z nią zagrożeń” oświadczył: „Następuje podmiana 
etniczna, Polacy wyjeżdżają za granicę, tutaj osiedlają się Ukraińcy. Ukraińcy korzystają z pomocy 
społecznej, mają pewne przywileje, które powinny być zarezerwowane, według nas, dla 
obywateli Polski”. Następnie domagał się podjęcia bezprawnych i radykalnych działań przeciwko 
mniejszości ukraińskiej w Polsce: tego, aby „zostały wstrzymane wszelkie działania socjalne dla 

Ukraińców przebywających na terenie Polskiej Rzeczypospolitej [sic!] oraz tego, żeby 
wprowadzić memorandum imigracyjne [Bąkiewicz prawdopodobnie miał na myśli moratorium 
migracyjne, zgodnie z żądaniami skrajnej prawicy, aby całkowicie wstrzymać ukraińską migrację 
do Polski – dop. red.], żeby wstrzymać tą imigrację, która przyniesie nam takie same efekty jak 
na zachodzie Europy”. Bąkiewicz dodał, że „w Europie Zachodniej mamy efekt 

multikulturalizmu, multi-kulti”, wymienił też w tym kontekście zamachy i konflikty na tle 
etnicznym i kulturowym, a następnie oświadczył: „Te problemy są również przyciągane do Polski 
przez Ukraińców”. Swoje wystąpienie zakończył żądaniem „wstrzymania masowej imigracji 
Ukraińców i innych nacji do Polski”. Głos zabrał również Paweł Kryszczak z Rot Marszu 
Niepodległości, który jako „problem ukraiński” wskazał… napisy w języku ukraińskim przy 
wejściu do toalet we Wrocławiu, a ksenofobiczny wydźwięk tych słów wzmocnił jeszcze 
absurdalnym komentarzem: „Oni nigdy w ten sposób się nie spolonizują”. Wystąpienie 

Bąkiewicza i Kryszczaka zostało opublikowane na kanale Media Narodowe na YouTube. 
 
WARSZAWA. 21 maja na kanale Media Narodowe na YouTube ukazał się wywiad z 
Radosławem Patlewiczem, autorem książki „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo 
historyczne”, powielającej oskarżenia Żydów o dokonywanie rzekomych mordów na 
chrześcijanach. Podczas audycji Patlewicz wyraził nadzieję, że tego rodzaju antysemickie 

przeświadczenia – się upowszechnią: „Kropla drąży skałę. I tak jest właśnie w przypadku 
chociażby kwestii mordów na tle rytualnym. Widzimy, że z tamtej strony zaczyna się pojawiać 
jakaś panika, tak? Bo tutaj ten mit zaczyna kruszeć, ten mit, który jest od dwu wieków już 
dobrych nam tutaj sztorcowany, że Żydzi absolutnie nie mogli czegoś takiego się dopuszczać”. 
Przez wieki Żydzi byli oskarżani o mordowanie chrześcijańskich dzieci w celach rytualnych. 
Prowadziło to do sfałszowanych procesów, tortur, a w rezultacie wyroków śmierci. Oskarżenia 

te stawały się ponadto zarzewiem krwawych pogromów antyżydowskich, również w czasach 
współczesnych. 
 
WARSZAWA. 29 maja na kanale Media Narodowe na YouTube pojawił się materiał z udziałem 
Tadeusza Matuszyka (w latach 80. antykomunistyczny opozycjonista, członek Zarządu Regionu 
Mazowsze NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel frakcji nacjonalistycznej, przeciwnej środowisku 
Komitetu Obrony Robotników), w którym – wedle tytułu audycji – rozmówca wypowiadał się 
„SZCZERZE o Polsce, o nawracaniu Żydów oraz o tym jak działać”. Nawiązując do książki 
Radosława Patlewicza o rzekomym żydowskim mordzie rytualnym w Rzeszowie w 1945 roku, 
Matuszyk skomentował: „Przecież wiadomo, że to jest ohyda Talmudu, ohyda tych talmudystów, 
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że coś takiego w XX wieku i z całą pewnością w XXI wieku też jest realizowane”. I dalej: 

„Oczywiście, to jest naukowo udowodnione, tak samo w świętokrzyskim, tak samo w 
Wielkopolsce, to są dowody naukowe”. Tym samym Matuszyk gorliwie zapewnił, że tzw. 
żydowskie mordy rytualne na dzieciach chrześcijańskich były faktem historycznym. Legenda ta, 
powstała w połowie XII wieku, należy do najmocniej utrwalonych w Europie antyżydowskich 
fantazmatów. Oskarżenia o mordy rytualne prowadziły w historii do krwawych pogromów 
przeciwko Żydom, także w czasach współczesnych (plotka o porwaniu chłopca na macę była 
zarzewiem pogromu kieleckiego z 1946 roku). 
 
WARSZAWA. 1 lipca w audycji emitowanej na kanale Media Narodowe na YouTube Jacek 
Schmidt, artysta plastyk i fotograf, utożsamił działaczy na rzecz praw mniejszości seksualnych – 
z pedofilami: „Aktywiści LGBT są w czołówce dewiacji wobec młodych dzieci, wykorzystywania 

nieletnich, wręcz postulują tego typu historie”. Ponadto nazwał tych, którzy występują w obronie 
mniejszości, „agendą sodomicką”. Z kolei prowadzący audycję Jan Bodakowski (od wielu lat 
uczestnik skrajnie prawicowych manifestacji, a także kandydat Konfederacji w wyborach 
parlamentarnych w 2019 roku; nie uzyskał mandatu) zrównał tęczową flagę symbolizującą osoby 
LGBT… ze swastyką: „Tak jak podczas okupacji niemieckiej wszędzie wieszano czerwone szmaty 

z połamanym krzyżem nazistowskie, tak dzisiaj wszędzie się wiesze flagi gloryfikujące niezdrowe 
zachowania seksualne”.  
 
WARSZAWA. 2 lipca Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” i 
redaktor naczelny Mediów Narodowych, wystąpił na YouTube z publicznym poparciem dla 
dwóch mężczyzn, którzy 30 czerwca zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Białymstoku za 
nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Za wznoszenie antysemickiego hasła „A 

na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści” w 2016 roku podczas marszu Obozu Narodowo-
Radykalnego w Białymstoku Jarosław R. otrzymał karę jednego roku bezwzględnego 
pozbawienia wolności, a Krzysztof S. pół roku w zawieszeniu na dwa lata. W 2016 roku 
Bąkiewicz był jednym z liderów ONR.  
Podczas audycji Bąkiewicz stwierdził, że nie widzi w skandowanym haśle zapowiadającym 
wieszanie „syjonistów” niczego szkodliwego, gdyż „syjonizm, podobnie jak komunizm, jest jedną 

z doktryn politycznych” i został przez ONZ uznany za „rasistowski, faszystowski, ksenofobiczny 
i totalitarny”. Prawdopodobnie było to odniesienie do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 3379 
z roku 1975 (wbrew twierdzeniom Bąkiewicza nie było w niej mowy o faszyzmie czy 
totalitaryzmie). Rezolucja została uchylona w 1991 roku, o czym Bąkiewicz również nie 
wspomniał. Syjonizm był ideą stworzenia państwa żydowskiego, antysemici wielokrotnie 
określali Żydów mianem „syjonistów”. W typowy dla antysemitów sposób Bąkiewicz zrównał 

przy tym Żydów-syjonistów z nazistami: „to tak, jakbyśmy krzyczeli na przykład na ulicach, że 
nie zgadzamy się z nazizmem hitlerowskim”. 
 
WARSZAWA. 13 lipca na YouTube na kanale Media Narodowe została wyemitowana sonda 
uliczna, podczas której zarówno prowadzący Jan Bodakowski, jak i jego rozmówcy wygłaszali 
antysemickie teorie spiskowe. Pełne manipulacji pytania dotyczyły rzekomych roszczeń 
żydowskich względem Polski. Jeden z uczestników sondy stwierdził: „Amerykańscy Żydzi w 
czasie II wojny światowej liczyli kasę, ile za jednego zabitego, zagazowanego, spalonego Żyda 
można zarobić. Oni po prostu zarabiali pieniądze na tych ofiarach”. Inny mężczyzna twierdząco 
odpowiedział na pytanie Bodakowskiego, czy „oskarżenia pod tytułem Jedwabne czy pogrom 



9 

 

kielecki można uznać za zaplecze propagandowe, które ma uzasadniać, tworzyć taką dobrą 

atmosferę w globalnej scenie politycznej do wysuwania takich roszczeń?”. Inny z kolei rozmówca 
przedstawił taką oto teorię spiskową, obraźliwą wobec ofiar Zagłady: „Ja słyszałem jeszcze inną 
wersję, że po prostu Żydzi, którzy byli tutaj likwidowani, głównie Żydzi ze Wschodu, czyli cała ta 
biedota, byli tak zwanym nawozem do powstania państwa Izrael”. Ponadto jeden z mężczyzn w 
rozmowie z Bodakowskim stwierdził: „Jeżeli [Żydzi – dop. red.] widzą jakąś możliwość zarobku, 
wyzyskania innej nacji, to w historii już było wielokrotnie widać, że są bezwzględni wtedy”.  
 
WARSZAWA. 21 lipca w trakcie audycji na kanale Media Narodowe na YouTube Przemysław 
Holocher, szef skrajnie prawicowej fundacji Magna Polonia i były lider Obozu Narodowo-
Radykalnego, wystąpił w koszulce otwarcie afirmującej zbrodnicze praktyki chilijskiego reżimu 
generała Augusto Pinocheta. Znajdowała się na niej podobizna dyktatora, rysunek 

przedstawiający ludzi wyrzucanych z lecącego helikoptera, a także hasło „Make communists 
afraid of rotary aircraft again. Physical removal since 1973” („Spraw, by komuniści znów bali się 
helikopterów. Fizyczne usuwanie od 1973 roku”). Pinochet przejął władzę w Chile w 1973 roku 
na drodze wojskowego przewrotu i rządził przez następnych 17 lat. Stosował niezwykle brutalne 
represje i prześladowania przeciwników politycznych, takie jak wyrzucanie żywych jeszcze 

opozycjonistów z helikoptera do Oceanu Spokojnego. Pod rządami Pinocheta zamordowano co 
najmniej 3 tysiące Chilijczyków. 
W trakcie audycji Holocher odniósł się też do słów modelki Samueli Górskiej, która w lipcu 2021 
wyraziła poparcie dla Konfederacji i oświadczyła: „Nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie 
chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja mam wrażenie zapewnia taką 
normalność”. Szef fundacji Magna Polonia stwierdził: „Każdy ma prawo do takich poglądów i 
każdy ma prawo do tego, żeby mieć po prostu dość wszechobecnej propagandy środowisk 

sodomickich czy wszechobecnej propagandy środowisk żydowskich”.  
Program prowadził Brunon Różycki, który w toku rozmowy nazwał białoruskich i ukraińskich 
studentów na polskich uczelniach „najeźdźcami”, po czym się poprawił, zmieniając określenie na 
„nachodźców”. 
 
USNARZ GÓRNY. 20 sierpnia na YouTube na kanale Media Narodowe ukazał się wywiad z 

Robertem Bąkiewiczem, szefem Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” i Stowarzyszenia 
Straż Narodowa, w którym wypowiadał obraźliwe twierdzenia o uchodźcach 
przetrzymywanych w katastrofalnych warunkach na granicy polsko-białoruskiej i powielał 
ksenofobiczne teorie spiskowe na ich temat: „Możemy się spodziewać, że ta masa nachodźców 
będzie się zwiększała. […] Nachodźcy są bardzo dobrze przygotowani, siedzą w namiotach”. 
Przekonywał również: „My tych nachodźców nie możemy przyjąć do państwa polskiego, musimy 

się od nich odgrodzić!”. I wbrew sytuacji faktycznej wywodził: „Tu nie ma żadnych dzieci, tutaj 
są zdrowi dorośli faceci, chłopy można byłoby powiedzieć, zdrowe byki do roboty i te byki 
powinny robić robotę u siebie”.  
 
WARSZAWA. 30 sierpnia na kanale Media Narodowe Extra na YouTube aktywistka 
antyaborcyjnej Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek (kandydatka do Parlamentu 
Europejskiego w 2019 roku z listy Konfederacji) wygłosiła obraźliwe stwierdzenia na temat 
społeczności LGBT. Oświadczyła: „Jest rzeczywiście w środowisku LGBT, również w tym 
środowisku queerowym, duże zainteresowanie dziećmi. Myślę, że z dwóch powodów. Po 
pierwsze dlatego, że – oczywista prawda – różne zboczenia idą ze sobą w parze. I podwyższone 
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występowanie pedofili w tych środowiskach jest faktem”. Godek rozpowszechniała także 

homofobiczne teorie spiskowe: „Ostatecznym celem aktywistów LGBT […] jest zniszczenie 
rodziny, zniszczenie tradycyjnego porządku społecznego. Zniszczenie w ogóle tradycji, 
zniszczenie Kościoła, religii, kultury i cywilizacji”. W propagowaniu spiskowych wizji świata 
wtórowała jej prowadząca Agnieszka Borkiewicz, która oświadczyła: „W Kościele katolickim 
jest Lawendowa Mafia związana z homoseksualistami, którzy niejednokrotnie też specjalnie 
wchodzą w struktury Kościoła, żeby później jakby niszczyć Kościół od wewnątrz poprzez tego 
typu skandale i nadużycia seksualne również wobec dzieci”. Do tych wynurzeń Godek dołączyła 
swój aprobatywny komentarz: „Problem pedofili skończy się Kościele, kiedy skończy się problem 
homolobby w Kościele”. 
 
WARSZAWA. 27 listopada na kanale Media Narodowe na YouTube Tomasz Stala promował 

skrajnie antysemicką książkę Curzio Nitoglii „Macie diabła za ojca”, która ukazała się 
nakładem należącego do niego wydawnictwa 3dom z Częstochowy. Autor tej publikacji, 
pochodzący z Włoch, znany jest ze swoich sympatii nazistowskich. W książce twierdzi, że Żydzi 
są narodem potępionym, którego symbolem jest szatan (a więc wszelkie zło). Promuje też teorie 
„o spisku żydowsko-masońskim przeciwko Kościołowi”, wyraża aprobatę dla „walki z myślą 

judeo-talmudyczną”, Żydów przedstawia jako wrogów chrześcijaństwa oraz twierdzi, że 
chrześcijaństwu grozi „zanieczyszczenie” judaizmem. 
Podczas audycji w Mediach Narodowych Stala oświadczył, że jego wydawnictwo opublikowało 
książkę Nitoglii, aby „dostarczyć ludziom syntetyczną wiedzę na temat tego, że jeśli Żydzi 
zdradzili Pana Jezusa, to są synami diabła”. Przedstawił tę pozycję jako „prawdziwe kompendium 
wiedzy […], jeśli chodzi o relacje katolicko-żydowskie, rozpoczynające się od momentu zdrady 
Jezusa Chrystusa przez Żydów, jego zabójstwo, mordy rytualne, poprzez kolejne okresy 

historyczne, nauczanie ojców Kościoła, a także współczesność, czyli działania masonerii, 
działania islamistów […] i tego [sic!], czy tak naprawdę naszym celem jako katolików powinno 
być nawracanie Żydów czy utwierdzanie ich w tym błędzie, że wszyscy jesteśmy równi”. Stala 
powielił zatem tradycyjne antysemickie oskarżenia wobec Żydów, którzy na przestrzeni wieków 
mieli rzekomo dokonywać mordów rytualnych na dzieciach chrześcijańskich (tego rodzaju 
fałszywe zarzuty prowadziły w historii do pogromów antyżydowskich). W dalszym toku audycji 

Stala wygłosił mętną teorię spiskową, w której powołał się na „Protokoły Mędrców Syjonu” – 
znany pamflet antysemicki (jego fałszerstwo wielokrotnie zostało potwierdzone na drodze 
sądowej): stwierdził, że „kwintesencją tego, co się dzieje” są „zmyślone-niezmyślone «Protokoły 
mędrców Syjonu»”, które „czy były sztucznie wytworzone, czy nie, opisywały realny stan, jak 
wygląda[ją] działania żydowskie”. 
 

WARSZAWA. 29 listopada na kanale Media Narodowe na YouTube publicysta Wojciech 
Sumliński (współautor książek z cyklu „Powrót do Jedwabnego”) rozpowszechniał 
antysemickie teorie spiskowe związane z pandemią COVID-19. Według niego, „to, co mamy 
wokół nas, to jest świadomie wypuszczony wirus”, a „Gatesowie, Rockefellerowie, 
Rothschildowie […] są u zarania tego szaleństwa” (wbrew prawdzie Sumliński przypisuje 
żydowskie pochodzenie Billowi Gatesowi). W dalszej części audycji publicysta powtórzył swoje 
oskarżenia: „te wszystkie nici biegną do jednej grupy narodowościowej Gatesów, Rothschildów, 
Rockefellerów, bo tam się to wszystko [pandemia COVID-19] zaczęło”. Oświadczył też: „Nie 
dajmy się zwariować, że to jest jakiś antysemityzm. Mówienie prawdy o Żydach to nie jest 
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antysemityzm. To są fakty. My nie nawołujemy do nienawiści. My pokazujemy fakty – co Żydzi 

robią, ile w tym kłamstwa, podłości, cynizmu”. 
 
 
ROK 2022 
 
WARSZAWA. 14 stycznia na kanale Media Narodowe na YouTube pojawił się materiał z 
udziałem Wojciecha Sumlińskiego, publicysty i współautora antysemickich książek z serii 
„Powrót do Jedwabnego”. W toku rozmowy powiązał on teorie spiskowe dotyczące pandemii 
koronawirusa z antysemickimi teoriami spiskowymi. Według Sumlińskiego, „jest grupa 
globalistów”, którzy „mają pochodzenie związane z jedną konkretną narodowością. I […] z tego 
środowiska płynie głos, że na kanwie pandemii powinien powstać rząd światowy, dlatego, że 

pandemia jest światowa. […] I że ten rząd światowy ma mieć przedstawicieli w każdym państwie, 
ma się składać z osiemnastu osób, a stolicą tego rządu ma być ni mniej ni więcej tylko Jerozolima”. 
 
WARSZAWA. 18 stycznia na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się rozmowa z 
Radosławem Patlewiczem, autorem książki „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo 

historyczne”, powielającej antysemickie przekazy na temat rzekomych mordów dokonywanych 
przez Żydów na chrześcijanach. Według Patlewicza, „Są twarde dowody na to, że Żydzi 
wykorzystywali krew ludzi i zwierząt w celach przede wszystkich medycznych, a także w celach 
rytualnych. Chodzi oczywiście o macę paschalną oraz o towarzyszący kolacji sederowej tak zwany 
rytuał wina”. W tym kontekście zachęcał widzów: „[…] czas chyba najwyższy już na jakąś 
kontrofensywę prawdy przeciwko naszym wrogom, więc nie ma chyba cięższego tutaj tematu 
niż właśnie temat mordów rytualnych, więc właśnie tutaj trzeba uderzyć, tutaj pokazać prawdę, 

jak to było rzeczywiście […]”.  
Przez wieki Żydzi w Polsce i Europie byli oskarżani o to, że mordowali chrześcijańskie dzieci w 
celach rytualnych. Liczne były procesy, w których Żydów z tego powodu torturowano i 
skazywano na karę śmierci. Bulle papieskie, oświadczenia Kościoła katolickiego i prace naukowe 
jednoznacznie stwierdzają, że są to oszczerstwa. Oskarżenia o mordy rytualne prowadziły w 
historii do krwawych pogromów antyżydowskich, także w czasach współczesnych (plotka o 

porwaniu chłopca na macę była zarzewiem pogromu kieleckiego z 1946 roku).  
 
WARSZAWA. 22 stycznia Jan Bodakowski, stały prowadzący na youtube’owym kanale Media 
Narodowe, od wielu lat uczestnik skrajnie prawicowych manifestacji, a także kandydat 
Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku (nie uzyskał mandatu), wyraził w 
trakcie audycji poparcie dla… przejawów antysemityzmu. Oświadczył: „Wcale nie musimy się 

wstydzić takich poglądów, które dzisiaj przez środowiska lewicowe i pseudoliberalne są według 
nowej definicji antysemityzmu zwane antysemityzmem. Wcale nie musimy się wstydzić tego, że 
jesteśmy przeciwnikami bezzasadnych roszczeń żydowskich”. Bodakowski prawdopodobnie miał 
na myśli roboczą definicję antysemityzmu sformułowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz 
Pamięci o Holokauście (IHRA), która w 2016 roku została przyjęta przez 31 państw członkowskich 
tej organizacji (przez Polskę dopiero w 2021 roku).  
 
WARSZAWA. 15 lutego na kanale Media Narodowe na YouTube wyemitowano kolejną 
rozmowę z udziałem Radosława Patlewicza, autora książki „Mord rytualny w Rzeszowie? 
Śledztwo historyczne”, powielającej antysemickie treści dotyczące rzekomych mordów 



12 

 

rytualnych dokonywanych przez Żydów. W trakcie wywiadu Patlewicz oskarżył Żydów o to, że 

dopuścili się „[…] kolaboracji ze Szwedami w czasie potopu, pomagania zaborcom, [wyrażali] 
sprzeciw wobec niepodległości Polski”. Dalej zarzucał Żydom propagowanie następujących 
„kłamstw”: „Mamy też kłamstwo jedwabieńskie […], kłamstwo żydokomuny – że niby czegoś 
takiego nie było […], mamy kłamstwo rzekomych ofiar Marca’68, które wygłosił prezydent Polin 
Andrzej Duda [wedle teorii spiskowej Polin to Polska zawłaszczona przez Żydów – dop. red.]”. 
Tym samym zakwestionował prawdę historyczną o zbrodni w Jedwabnem, a także o kampanii 
antysemickiej z lat 1967-68, w wyniku której kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego 
musiało opuścić Polskę. Po raz kolejny również odniósł się do rzekomych mordów na tle 
rytualnym i ubolewał, że „trudno walczyć” z tym, że Żydzi im zaprzeczają. Patlewicz 
zakwestionował też fakt, że 11 sierpnia 1945 roku w Krakowie doszło do pogromu 
antyżydowskiego, którego sprawcami byli polscy mieszkańcy. Używał określenia „tak zwany 

pogrom w Krakowie”. (Podczas nabożeństwa szabasowego tłum wdarł się do synagogi Kupa. 
Modlących się Żydów pobito, synagogę zdemolowano, a później podpalono. Sprawcy atakowali 
Żydów na ulicach, dochodziło też do napaści na żydowskie mieszkania. Pretekstem do pogromu 
była pogłoska o tym, że Żydzi mordują polskie dzieci. W wyniku tych wydarzeń zginęła co 
najmniej jedna osoba pochodzenia żydowskiego). 

 
WARSZAWA. 18 lutego na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się audycja 
zatytułowana „Migranci z Ukrainy ZALEJĄ POLSKĘ?!”, podczas której prowadzący Karol Plewa 
odbierał telefony od widzów. Wśród tych wypowiedzi pojawiły się komentarze o wydźwięku 
ksenofobicznym; ich autorzy negatywnie odnosili się do kwestii przyjęcia uchodźców i udzielania 
im pomocy w razie wybuchu wojny. Jeden z dzwoniących, który przedstawił się jako Darek z 
Otwocka, tak przestrzegał przed przyjmowaniem Ukraińców: „Oni mogą nam dać jeszcze 

popalić, Polakom. Oni są bardziej agresywni jak my. To tak jak ci uchodźcy, co przyszli z Syrii czy 
skądś tam, oni są tak samo agresywni jak uchodźcy od Arabów. Także może być niebezpiecznie 
w Polsce”. Z kolei niejaki Adam z Warszawy połączył wątki antyukraińskie z antysemickimi i 
przywołał teorię spiskową na temat powstawania Polin (czyli Polski zagarniętej przez Żydów), co 
miałoby się dokonać poprzez celowe sprowadzanie Ukraińców: „[…] gdyby Polacy w projekcie 
Polin zaczęli się buntować, to rozegramy ich Ukraińcami. Obawiam się, że nie jest to przypadek, 

że Ukraińcy są tak, a nie inaczej tutaj utwierdzani”. Nazwał również osoby z Ukrainy, które 
miałyby w Polsce szukać schronienia przed wojną – „nachodźcami”.  
 
WARSZAWA. 28 lutego i w kolejnych dniach na portalu Media Narodowe pod artykułem 
dotyczącym wywiadu z pochodzącą z Ukrainy Weroniką Marczuk na temat społeczności 
Ukraińców w Polsce (udzielonego w grudniu 2021 dla Wirtualnej Polski), ukazało się wiele 

ksenofobicznych i antysemickich komentarzy. Oto niektóre spośród nich: „Wypier…laj 
banderowska k…wo, upadlina to wróg Polski”, „Dopuścić to można ich do granicy, niech 
wypier…ją razem z tą k…wą Marczuk. Tu jest Polska dla Polaków nie dla banderowskich ścierw 
i bachorów”, „Tu jest Polska, a nie Ukropolin!!!” (Polin po hebrajsku oznacza Polskę), „Chazarskie 
pejsate chcą odzyskać swoje dawne tereny i stąd ta cała niby wojenka, a tak naprawdę Wielka 
Akcja Przesiedlenia Ukraińców. Oni teraz tu w naszym kraju, o który walczyli nasi przodkowie, 
dostaną wszystko, a my będziemy obywatelami drugiej kategorii. AŻ NAS POZAMIATAJĄ. 
Wojnami światowymi się nie udało, to wzięli nas na «pomoc uchodźcom»”. 
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WARSZAWA. 2 marca na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się audycja z udziałem 

Piotra Strzembosza ze Stowarzyszenia Wiara i Czyn, który przedstawił uchodźców z Ukrainy 
jako zagrożenie biologiczne dla polskiego społeczeństwa. Stwierdził: „Przecież 500 tysięcy osób 
z kraju ogarniętego wojną, to może być zarzewie nie tylko wirusa COVID, ale szereg innych 
bardzo niebezpiecznych rzeczy. Jeśli jest stan wojny, ludzie mogą mieć trudność z utrzymaniem 
higieny, mogą przenosić różne pasożyty, tutaj nie bójmy się tego słowa”. Ten sam wątek 
Strzembosz podjął na antenie Mediów Narodowych także 29 marca: „Tam [w Ukrainie] jest 
ogromna liczba osób nieszczepionych nigdy na inne choroby typu polio, gruźlica, odra, że na 
Ukrainie jest, jak profesor [Andrzej] Horban w 2017 roku mówił, największy przyrost 
przypadków HIV”. Utożsamianie uchodźców wojennych i szerzej, ludzi uznawanych za „obcych” 
– z chorobami i patogenami to stały motyw rasistowskiej mowy nienawiści.  
Pod obydwoma programami pojawiło się wiele antyukraińskich komentarzy, wśród nich teorie 

spiskowe i nawoływania do przemocy: „Teraz nasz czeka gruźlica, żółtaczka typu C i HIV”, „To 
są skutki wpuszczenia do Polski Ukraińców i całej bandy”, „Rząd sprowadził z Ukrainy miliony 
uchodźców, którzy na pewno nie zarażają chorobami? np. gruźlica, zakażenia wirusowe wątroby, 
hiv itp.?”, „…komu na tym zależy, ktoś do tego dopuszcza i ciągnie za sznurki… Uzasadnione 
będzie wprowadzenie procedur medycznych w związku z nowymi odmianami, kolejnym 

obowiązkom preparatowania [?] obywateli. Może czipowanie, żeby kontrolować ich, a później 
naszą migrację i przemieszczanie”, „a może w tej «wojnie» chodziło o to by ukraińcy [sic!] zajęli 
Polskę?”, „Wygląda na to, że mamy w Warszawie żydowsko-ukraiński rząd z prezydentem na 
czele”, „Polska dla Polaków” oraz „Lać ich”. 
 
GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA. 8 marca na kanale Media Narodowe na YouTube pojawił się 
materiał zatytułowany „Prawda o uchodźcach z Ukrainy” Brunona Różyckiego, który pojechał 

w rejony pogranicza polsko-ukraińskiego: na przejście graniczne w Medyce, dworzec kolejowy 
w Przemyślu i pobliski punkt recepcyjny, po to, by sprawdzić, czy wśród uchodźców jest 
„nadpodaż osób być może nieukraińskiego pochodzenia”. Różycki chodził z kamerą po mieście 
i… szukał osób o innym kolorze skóry niż biały. Wygłaszał przy tym kuriozalne, nacechowane 
rasizmem komentarze. Zapowiadając swój materiał, wyraził nadzieję, że „uda [mu] się 
dowiedzieć, jak ten koloryt […] tych osób, które tutaj się zjawiają, wygląda”. Mijając ludzi, którzy 

dopiero co przyjechali z ogarniętej wojną Ukrainy, wygłaszał takie oto komentarze: „Tutaj Azjaci, 
widać wyraźnie, nas mijają, Azjaci, ale bez szału. Nie ma tragedii”, „Tutaj widzimy troszkę 
Azjatów. Możecie sobie, państwo, zobaczyć, jak ten koloryt wygląda. Tutaj jest pan ciemnoskóry. 
[…] Nie ma zatrzęsienia, jeśli chodzi o ten koloryt”, „Jeśli chodzi o rysy, to jeszcze raz państwu 
mówię, no nie ma tragedii”, „Czy widzimy tutaj nadpodaż na przykład Arabów?”. W trakcie 
audycji Różycki powielał fałszywe informacje o rzekomych aktach agresji ze strony nie-białych 

uchodźców. Jednego ze swoich rozmówców zapytał: „Czyli faktycznie były tutaj incydenty […] 
tylko z osobami, który wyraźnie maja jakieś azjatyckie rysy, tak?”. Taki fałszywy przekaz pojawił 
się również w wypowiedziach rozmówców: „Słyszałem, to słyszałem, że gdzieś ci kitajce czy ktoś, 
że atakowali tutaj nawet gdzieś pod «Piotrusiem Panem» na placu Bramy czy coś”. W reakcji na 
słowa Różyckiego niektórzy mieszkańcy pozytywnie odnosili się do przemocy ze strony 
pseudokibiców wobec przybyszów (do takich ataków doszło 1 marca w Przemyślu): „Dopiero jak 
tutaj kibice gdzieś się ponoć zebrali, żeby […] zaprowadzić porządek, to dopiero służb się 
najechało i teraz widać po prostu, że jest troszkę inaczej […]”. Inny mężczyzna stwierdził: „Nie 
ma ich, bo po prostu ludzie zrobili z nimi porządek”. 
 



14 

 

WARSZAWA. 8 marca na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się audycja pt. 

„SENSACYJNA Teoria! Żydzi Zyskają na Wojnie Ukrainsko-Rosyjskiej?” (pisownia oryginalna) z 
Przemysławem Holocherem, byłym liderem Obozu Narodowo-Radykalnego i szefem skrajnie 
prawicowej fundacji Magna Polonia. Podczas rozmowy prowadzący Brunon Różycki 
rozpowszechniał antysemickie teorie spiskowe. Wywiad ze swoim gościem rozpoczął od 
następującego wprowadzenia: „Sytuacja na Ukrainie spowodowała, że pojawiło się bardzo dużo 
teorii dotyczących także korzyści, jakie to Żydzi mogliby mieć z tej wojny. Informacje na temat 
wojny, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie, przeplatają się z taką inną, już od kilku dni bardzo 
popularną teorią, która mówi, że Żydzi planują na Ukrainie zorganizować swoje można 
powiedzieć autonomiczne państwo. […] Chciałem ogólnie porozmawiać na temat powiązań 
środowisk żydowskich z wojną na Ukrainie”. W odpowiedzi Holocher przychylił się do 
spiskowego ujęcia tematu wojny: „Ciężko jest zbadać teorię, która jest owiana taką tajemnicą. 

Nawet źródła, które znalazłem w internecie, podają, że jest to tajne porozumienie rządu Izraela 
z rządem Ukrainy. […] Oczywiście wykluczyć tego nie można”. W toku programu Różycki w 
poważny sposób zapowiedział dalsze „informowanie” w Mediach Narodowych o 
zaprezentowanej przez niego teorii spiskowej: „Wątek tzw. Niebiańskiej Jerozolimy będziemy 
oczywiście śledzić i w miarę możliwości, jeśli jakieś nowe, potwierdzone informacje będą, 

będziemy na ten temat informować”.  
 
WARSZAWA. 9 marca na YouTube na kanale Media Narodowe ukazał się propagandowy 
materiał video na temat rzekomego wyrachowania i przywilejów Ukraińców kosztem Polaków. 
Mężczyzna, który twierdził, że przyjechał do Polski z Ukrainy w 2014 roku, wygłosił tyradę 
(składającą się z pojedynczych, zmontowanych w większą całość zdań) skierowaną do 
Ukraińców: „Wy sobie tutaj zęby przyjechaliście leczyć? […] Wy przyjechaliście i myślicie, że 

Wam wszystko wolno? […] Wy przyjechaliście tutaj i myślicie, że jesteście Kozakami? Tak, wy 
tutaj nasracie i sobie pojedziecie. […] [Dlaczego przyjechali do Polski – dop. red.] Ukraińcy z 
zachodniej Ukrainy – przecież tam się nic nie dzieje”. 
 
WARSZAWA. 19 marca na kanale Media Narodowe na YouTube publicysta dr Marcin Masny 
w rozmowie z Janem Bodakowskim stwierdził, że w Ukrainie rzekomo znajdują się 

„amerykańskie laboratoria z patogenami”, które Rosjanie „traktują jako broń, więc mogą się bać, 
że broń masowego rażenia, zachodnia, jest bardzo blisko ich granic”. Masny powiedział ponadto: 
„Rosja nie próbuje budować imperium. Żadnych aktów imperialnych w działaniu Rosji od czasów 
sowieckich nie było. To, co się nazywa imperializmem to są […] akty obrony”. Marcin Masny był 
między innymi współpracownikiem redakcji pisma „Najwyższy Czas!” Janusza Korwin-
Mikkego i kandydatem w 2009 roku do Parlamentu Europejskiego z listy skrajnie prawicowej 

partii Libertas.  
 
WARSZAWA. 21 marca na kanale Media Narodowe na YouTube wyemitowana została rozmowa 
z Tomaszem Grabarczykiem, rzecznikiem Konfederacji, który określił uchodźców z Ukrainy 
jako „zagrożenie finansowe dla Polski”. Według niego przyznawanie uchodźcom praw socjalnych 
może „zachęcić tych ludzi, żeby w Polsce pozostali i pozostali, niestety, nie na podstawie pracy, 
ale na podstawie tego, że coś od państwa polskiego otrzymują”.  
 
WARSZAWA. 22 marca w audycji emitowanej na kanale Media Narodowe na YouTube 
prowadzący Brunon Różycki oraz jego rozmówca Marian Miszalski (publicysta pisma 
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„Najwyższy Czas!”, autor książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce”) propagowali 

antyukraińskie i antysemickie teorie spiskowe. Program ten był zatytułowany: „Marian Miszalski 
o «Niebiańskiej Jerozolimie». Czy to prawdziwa teoria?”. Na pytanie Różyckiego: „Na ile ta 
koncepcja Niebiańskiej Jerozolimy, która twierdzi, że Ukraina ma być zasiedlona przez Żydów, 
ma ręce i nogi?”, Miszalski odpowiedział: „Czy jest możliwa taka Judeo-Ukraina? Nie wiemy, co 
powstanie, kiedy się awantura ukraińska zakończy”. I dalej: „Jest możliwe zbudowanie drugiego 
Izraela na Ukrainie, wiele na to wskazuje. […] Lobby żydowskie na Ukrainie jest bardzo potężne, 
jak spojrzymy na rząd obecny, gdzie jest prezydent i minister obrony pochodzenia żydowskiego. 
[…] Jakby w neutralnej Ukrainie się zainstalował taki rząd żydowski przypominający rząd 
Mazowieckiego w Polsce w 89. roku […], mając poparcie lobby żydowskiego w Ameryce i Izraela, 
to budowa drugiego Izraela na Ukrainie jest bardzo realna”. Obaj rozmówcy nieskrępowanie 
rozwijali swoje teorie spiskowe: „Czy Putin mógłby w sposób świadomy w tym projekcie 

partycypować?” (Różycki), „To bardzo możliwe, że taką Ukrainę neutralną, ale rządzoną przez 
silne lobby żydowskie, Judeo-Ukrainę, Putin mógłby wykorzystywać do dalszych celów” 
(Miszalski), „Putinowi jest na rękę, że taka liczba uchodźców do Polski spływa. […] Te działania 
wojenne na wschodzie są wyjątkowo delikatne, choć epatuje się nas tymi zdjęciami i wybuchami. 
[…] Wyludnianie wschodniej Ukrainy jest na rękę Putinowi, Żydom i być może Zachodowi” 

(Różycki). W ciągu tygodnia audycja ta zyskała ponad 100 tysięcy wyświetleń na YouTube.  
 
WARSZAWA. 15 kwietnia na kanale Media Narodowe na YouTube została opublikowana 
rozmowa ze Stanisławem Michalkiewiczem, publicystą skrajnie prawicowego tygodnika 
„Najwyższy Czas!” i byłym współpracownikiem Radia Maryja. W trakcie audycji 
rozpowszechniał on antysemicką teorię spiskową: „[…] Polską rotacyjnie rządzą trzy 
stronnictwa: ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. I […] [partia rządząca] jest ekspozyturą 

stronnictwa amerykańsko-żydowskiego”. Ponadto w dalszym toku rozmowy Michalkiewicz 
kwestionował rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Wywodził: „Na przykład ta 
sytuacja w Buczy: Rosjanie mówią, że to Ukraińcy wystrzelali tam tych Ukraińców, którzy 
kolaborowali z Rosjanami, a Ukraińcy mówią, że to Ruscy wymordowali i tak dalej. Jak było 
naprawdę, ja tego nie wiem. […] Skoro można było wysłać komisję Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża do Katynia, to dlaczego nie można jej wysłać do Buczy? Tyle tylko, że nikt 

tego nie chce. A skoro nikt tego nie chce, to znaczy, że ma coś do ukrycia”. 
 
WARSZAWA. 16 kwietnia na kanale Media Narodowe na YouTube została wyemitowana 
rozmowa z byłym liderem Obozu Narodowo-Radykalnego Przemysławem Holocherem na 
temat wznowionej przez skrajnie prawicowe wydawnictwo Magna Polonia książki „Poznaj 
Żyda” Teodora Jeske-Choińskiego. Autor ten był jednym z czołowych ideologów 

antysemityzmu pierwszej połowy XX wieku.  
W trakcie wywiadu Holocher z uznaniem powielał antysemickie twierdzenia i teorie spiskowe 
zawarte w publikacji Jeske-Choińskiego. Oświadczył: „Żydzi potrafią oskarżać nas, chrześcijan, o 
wielką nienawiść wobec nich, o tzw. antysemityzm, natomiast ci Żydzi, którzy odnoszą się do 
Talmudu i do tej kultury wybraństwa, sami tkwią w ogromnej ciemnocie, w ogromnej nienawiści 
i zacietrzewieniu wobec tzw. obcych”. Nie zważając na wręcz groteskowy wydźwięk 
antysemickich przesądów Jeske-Choińskiego w czasach współczesnych, Holocher perorował: 
„Żydzi zawsze, za każdym razem, kiedy obrośli w siłę, urządzali spiski, próbując swoich 
niedawnych dobrodziejów zniszczyć. My, Polacy, też to odczuliśmy”. Powołując się na kardynała 
Augusta Hlonda, stwierdził: „Problem żydowski będzie istniał, dopóki Żydzi będą Żydami. W tym 
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sensie – dopóki nie odrzucą kultury talmudycznej, kultury nienawiści wobec innych narodów, 

kultury nienawiści wobec innowierców i przesądu wybraństwa, który pcha ich do zastygania w 
talmudycznej skorupie”. Wreszcie Holocher nawoływał: „My musimy […] przestać tolerować 
parszywe ataki na nas i okropny, wstrętny rasizm niektórych środowisk żydowskich, 
talmudycznych wobec nas, wobec chrześcijan, a także wobec innych ludzi. […] Ruchy skrajnie 
antysemickie ustałyby, gdyby Żydzi spojrzeli w głąb siebie i zaczęli się zmieniać”. Rozmowa 
prowadzona była przez Brunona Różyckiego, który wtrącił, że należy pokazywać, „jak potężne 
wpływy polityczne [Żydzi] mają w państwach obcych”. 
 
WARSZAWA. 18 kwietnia na kanale Media Narodowe na YouTube Tadeusz Matuszyk (w 
latach osiemdziesiątych antykomunistyczny opozycjonista, członek Zarządu Regionu Mazowsze 
NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel frakcji nacjonalistycznej, przeciwnej środowisku Komitetu 

Obrony Robotników) powielał antysemickie teorie spiskowe. Stwierdził: „[Żydzi] Tak samo jak 
przy traktacie wersalskim, tak samo później w Jałcie i wszędzie, działali, działają i działać będą 
przeciwko interesom narodu, państwa polskiego”. Podniósł również stały antysemicki motyw o 
rzekomej „niewdzięczności Żydów” ocalałych z Zagłady: „Żydom śmy pomagali i proszę zobaczyć, 
jaka wdzięczność Żydów. U nich w Talmudzie nie ma wdzięczności. My goje jesteśmy jak 

zwierzęta. Mamy dla nich pracować”. Ponadto w dalszej części audycji Matuszczyk pogardliwie 
wypowiadał się o osobach LGBT, snując kolejne teorie spiskowe: „Rodzina jest rozbijana przez te 
różne feministyczne ruchy, przez te różne pedalstwo, w ogóle całe szambo się wylało, całe 
szambo. […] Sodoma została za to wszystko ukarana! So-doma i Gomora! I to się dzieje w tej 
chwili. Sodomici wyszli na wierzch! Przecież dwa tysiące lat siedzieli cicho! To jest jako narzędzie. 
Przecież oni właściwie się nie liczą”. 
 

WARSZAWA. 25 kwietnia na kanale Media Narodowe na YouTube opublikowana została 
rozmowa z Przemysławem Holocherem (szefem fundacji Magna Polonia, byłym liderem 
Obozu Narodowo-Radykalnego) i Radosławem Patlewiczem (autorem książek powielających 
przekazy na temat rzekomych mordów rytualnych dokonywanych przez Żydów), która dotyczyła 
wznowienia książki „Poznaj Żyda” Teodora Jeske-Choińskiego, jednego z czołowych 
ideologów antysemityzmu pierwszej połowy XX wieku. Pozycję tę wydrukowało wydawnictwo 

Magna Polonia prowadzone przez fundację Holochera, a wstęp, afirmujący treści książki, napisał 
Patlewicz. Rozmowa ta odbyła się w reakcji na artykuł opublikowany tego samego dnia w 
„Rzeczypospolitej”, który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” i 
krytycznie odnosił się do wznowienia antysemickiego tekstu Jeske-Choińskiego bez komentarza 
krytycznego, jak i szerzej opisywał ksenofobiczne treści propagowane na kanale Media 
Narodowe. Podczas audycji Holocher wygłosił tyradę, w której szyderczo wypowiadał się o 

stowarzyszeniu i zapamiętale popierał treści zawarte w książce „Poznaj Żyda”. Oświadczył, że 
Jeske-Choiński, który nazwał Żydów „plemieniem pasożytniczym”, „uzasadnia, dlaczego tak 
uważa, a ta siła argumentów jest po prostu przytłaczająca”. Holocher dodał również: „To nie 
antysemityzm jest problemem tej książki, tylko to, co jest w niej opisane, czyli ta właśnie wściekła 
nienawiść talmudycznych Żydów do świata, wściekła nienawiść do gojów, do innowierców”. Z 
kolei Patlewicz oskarżał Żydów o to, że antysemickie pogromy… to ich wina i groził aktami 
przemocy: „Żydzi niemalże expressis verbis domagają się de facto likwidacji chrześcijaństwa, to 
jaki będą mieli chrześcijanie stosunek do Żydów? [...] Można powiedzieć, że Żydzi niejako znów 
proszą się o jakieś złe rzeczy z nimi związane, że ktoś im może znowu zrobić krzywdę”. 
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W dalszej części audycji prowadzący Jan Bodakowski wygłosił fałszywe, obraźliwe stwierdzenia 

na temat działalności Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” (między innymi prześmiewczo 
wypowiadał się o monitoringu antysemityzmu na stronach „Brunatnej Księgi”). Wtórował mu 
Holocher, mówiąc, że „NIGDY WIĘCEJ” „to jest taka skrajnie lewacka struktura, [która] w 
normalnym państwie powinna być zaliczona do struktur terrorystycznych”. 
 
WARSZAWA. 9 czerwca na kanale Media Narodowe na YouTube został opublikowany wywiad 
z Kacprem Kitą, publicystą portalu Nowy Ład, dotyczący rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i 
sytuacji uchodźców. Kita wygłosił kuriozalne komentarze, de facto odbierające przebywającym 
w Polsce Ukraińcom prawo do zachowania własnej tożsamości narodowej (takie prawo 
gwarantuje Konstytucja RP). Oświadczył: „Jeżeli ktoś chce tutaj zostać na stałe i się osiedlić, to 
powinien się polonizować. I zanim ktokolwiek miałby dostać obywatelstwo, powinien się 

spolonizować, powinien przyjąć polską kulturę, polski język, polską tożsamość, jeżeli miałby 
dostać obywatelstwo. […] Jeżeli ktoś ma polskie obywatelstwo, to powinien być Polakiem”. 
Powtórzył swoje słowa: „Trzeba dawać do zrozumienia wszystkim tym ludziom, że jeżeli oni chcą 
tutaj na stałe żyć, to powinni się polonizować”. Ponadto Kita kategorycznie poparł postulat 
ideologiczny bliski środowiskom faszyzującym: „Polska ma być państwem Polaków i nie chcemy 

tutaj żadnego multi-kulti”. 
 
WARSZAWA. 12 czerwca na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się prowadzona przez 
Michała Murgrabię audycja z udziałem Przemysława Holochera (byłego lidera Obozu 
Narodowo-Radykalnego i prezesa skrajnie prawicowej fundacji Magna Polonia) oraz Marcina 
Kowalskiego (szefa Młodzieży Wszechpolskiej), podczas której wszyscy trzej wygłaszali 
komentarze o treści homofobicznej. Holocher wielokrotnie używał obelżywych sformułowań 

wobec osób LGBT: „środowiska zboczeńców, szeroko pojęte środowiska sodomickie”. Z kolei 
Kowalski ubolewał, że osłabły protesty przeciwko Marszom Równości: „[W Sanoku] odbył się 
pierwszy Marsz Równości, to tutaj kibice jeszcze byli zmobilizowani. […] Ale to też rzadko 
widzimy teraz tę aktywność środowisk kibicowskich, zwłaszcza w tych dużych miastach, także 
tam to już wbrew pozorom też spowszedniało. W Gnieźnie kiedyś był dość głośny Marsz 
Równości – głośny ze względu na kontrę, w którą czynnie się włączyli kibice lokalni i kibice Lecha 

Poznań. Z naszej perspektywy trzeba robić swoje i tyle” (13 kwietnia 2019 roku zwolennicy 
Młodzieży Wszechpolskiej i pseudokibice próbowali zablokować dotarcie uczestników marszu na 
Rynek, obrzucili ich butelkami i jajkami, wznosili obelżywe okrzyki i eksponowali transparenty 
z hasłami taki jak „Wypier…ać z pedałami”). Tym samym w swojej wypowiedzi Kowalski poparł 
agresywne wystąpienia, nierzadko z użyciem przemocy, przeciwko Marszom Równości. Do jego 
słów z aprobatą odniósł się Holocher: „Trzeba fizycznie odpierać ich [osób LGBT] ataki, ponieważ 

oni są agresywni. I my nie możemy sobie na to pozwolić, nie możemy się też dać sprowadzić do 
takiego poziomu, że będziemy tylko stali z założonymi rękami”. W podobnym tonie dywagacje 
prowadził Michał Murgrabia: „Często też wiszą [tęczowe] flagi takie na balkonach. Ja się 
zastanawiam, co ci ludzie sobie wówczas myślą, czy oni chcą być postrzegani jako: «Uwaga! Tu 
mieszkają zboczeńcy, omijaj nas z daleka» czy zaproszenie: wstąp… na coś”. 
 
WARSZAWA. 23 czerwca na kanale Media Narodowe na YouTube został wyemitowany 
program, którego już sam tytuł propagował teorię spiskową: „To KONIEC kłamstw Izraela? «Tu 
chcą mieć swoje POLIN»”. Był to cytat z wypowiedzi goszczącego w studiu publicysty Wojciecha 
Sumlińskiego, który po raz kolejny snuł wizję o rzekomym dążeniu przez Żydów do stworzenia 
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państwa Polin na miejscu zagarniętej przez nich Polski. Ponadto Sumliński, współautor książek 

z cyklu „Powrót do Jedwabnego”, ponownie wypowiadał się na temat pogromu w sposób 
zafałszowany i uwłaczający pamięci ofiar: „10 lipca [1941] Niemcy dokonali zbrodni na Żydach, 
którą Żydzi dla brudnych pieniędzy przypisują Polakom”. W tym kontekście wygłosił również 
obraźliwe słowa o byłym prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim: „Człowiek, który ma 
pochodzenie żydowskie, prezydent Polski, przeprasza innych Żydów w imieniu Polaków za 
niemiecką zbrodnię”. Oskarżenia ze strony Sumlińskiego łączyły tradycyjne antysemickie wątki 
z kinematografią: „Żydzi mają wszechwładzę, […] mają wpływy, mają Hollywood, który kreuje 
Żydów i niszczy Polaków”. 
 
WARSZAWA. 8 lipca, na dwa dni przed rocznicą mordu na Żydach w Jedwabnem, na YouTube 
ukazał się wywiad z Robertem Bąkiewiczem, liderem Stowarzyszenia „Marsz 

Niepodległości” i redaktorem naczelnym Mediów Narodowych. Podczas rozmowy Bąkiewicz 
podważał odpowiedzialność Polaków za tę zbrodnię, odwołując się do antysemickich teorii 
spiskowych. Stwierdził: „Wynika jasno, że to był po prostu mord niemiecki, a Żydzi, kolaborując 
z uległymi Polakami u nas w kraju, wykorzystują ten element jako element propagandy. Na to 
nie można się zgodzić”. Zachęcał widzów: „Trzeba odkłamać Jedwabne. Jestem w pełni 

przekonany, że na podstawie tych dowodów, które dzisiaj już mamy, można jednoznacznie 
stwierdzić, że tego mordu nie dokonali Polacy. […] To, co środowiska żydowskie czy Izrael mówi 
wokół tej sprawy, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest po prostu działanie tylko na korzyść 
aktualną, budowania mitu tego zbrodniczego postępowania Polaków, ale i podbijania tej całej 
religii Holokaustu”. Zarzucił też Żydom polityczne manipulowanie pamięcią o Zagładzie: „Żydzi 
są dzisiaj zblatowani po prostu z Niemcami, ta polityka historyczna Niemiec, Izraela i środowisk 
żydowskich na świecie jest spójna” (co według Bąkiewicza miałoby prowadzić do oskarżania 

Polaków o mordowanie Żydów). Redaktor naczelny Mediów Narodowych powtórzył, że sprawę 
pogromu w Jedwabnem „cynicznie wykorzystują […] Żydzi jako kłamstwo”. Dodał też: 
„Jedwabne jest tylko takim pewnym symbolem, którego używa Izrael czy pewne grupy żydowskie 
do tego, żeby walić Polaków po głowach tą pałką historycznego kłamstwa. Natomiast tutaj 
konieczne jest to, żeby to kłamstwo po prostu odrzucić”. Ponadto w trakcie audycji zostały 
wyemitowane fragmenty materiałów nagranych przez Bąkiewicza podczas obchodów rocznicy 

zbrodni w Jedwabnem (nie podano roku). Swoimi „pytaniami o prawdę” (a więc podważającymi 
to, co się rzeczywiście wydarzyło w czasie pogromu) zakłócał uczestnikom udział w 
uroczystościach. Wspominając w warszawskim studiu tę sytuację, wręcz dehumanizująco 
wypowiedział się o osobach, które nie zgadzały się na propagowane przez niego treści: „Ta 
niechęć wręcz, taka zwierzęca wręcz, trzeba powiedzieć o tym, że była bardzo widoczna”. 
 

WARSZAWA. 8 lipca, na dwa dni przed rocznicą pogromu antyżydowskiego w Jedwabnem, na 
kanale Media Narodowe na YouTube zostały wyemitowane wywiady na żywo, podczas których 
negowano prawdę historyczną o tym mordzie. Jednym z rozmówców był publicysta Wojciech 
Sumliński, który oświadczył, że „jest to zbrodnia niemiecka” i, odwołując się do swojego filmu 
„Powrót do Jedwabnego”, dodał, że „Żydzi nazywają ją polską dla brudnych pieniędzy, władzy 
i wizji Polin. Ten haracz ma być tak wielki, abyśmy nigdy nie mogli go spłacić. Jak mówi w naszym 
filmie Jerzy Kwaśniewski [szef Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – dop. red.], chodzi 
o to, by na bazie tego doszło do pewnych przekształceń terytorialnych”. Tym samym Sumliński 
po raz kolejny powielił teorię spiskową, wedle której Żydzi dążą do przejęcia państwa polskiego 
i utworzenia na jego miejscu państwa Polin (słowo z hebrajskiego, oznacza Polskę). W dalszym 
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toku rozmowy przedstawił pełną zafałszowań wizję przeszłych wydarzeń, zgodnie z którą 

„okupacja straszliwa sowiecko-żydowska” miała zostać szczęśliwie zatrzymana – dzięki 
hitlerowcom: „Gdyby nie było Niemców 22 czerwca 1941 roku, to jak mówi burmistrz 
Jedwabnego […], nas by dziś nie było, nie rozmawialibyśmy”. 
W tym samym programie ukazała się też rozmowa z prof. Jerzy Robertem Nowakiem, autorem 
książek zawierających treści antysemickie. Na pytanie prowadzącego Michała Jelonka o to, kto 
jest odpowiedzialny za mord w Jedwabnem, Nowak – wbrew temu, co rzeczywiście się wydarzyło 
– stwierdził: „Oczywiście, że są odpowiedzialne jednostki niemieckiego SS […]”. 
 
WARSZAWA. 10 lipca, w rocznicę pogromu w Jedwabnem, na youtube’owym kanale Media 
Narodowe ukazała się propagująca teorie spiskowe audycja zatytułowana „Dlaczego Rosja 
zaatakowała pod znakiem «Z»”? Gościem Jana Bodakowskiego był Radosław Patlewicz, autor 

książki „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne” (wydawnictwo 3dom tak oto 
zapowiadało jej treść: „Nie można odrzucać w tym przypadku możliwości popełnienia mordu 
rytualnego, tylko dlatego, że takie założenie nie współgra z szerzącymi się hasłami o poprawności 
politycznej”). Bodakowski rozpoczął rozmowę od dziwacznej konstatacji na temat symbolu 
rosyjskiej inwazji, litery Z, zauważając, że tej litery „nie ma w rosyjskim alfabecie […], za to jest 

ona bardzo podobna do litery, która jest w języku hebrajskim i w kabalistyce oznacza wojnę”. 
Spiskowe insynuacje o rzekomych związkach Żydów z agresją na Ukrainę, rozwinął następująco: 
„I to by też mi pasowało, że kabalistyczny symbol wojny na czołgach rosyjskich był widoczny, 
tym bardziej, że znając bardzo bliskie relacje Władimira Putina ze środowiskami żydowskimi czy 
jego związki z Chabad-Lubawicz [największa grupa chasydzka na świecie – dop. red.]”.  
W dalszej części audycji obaj rozmówcy wypowiadali się na temat przybywających do Polski 
uchodźców, odwołując się do ksenofobii i kryteriów rasistowskich. Patlewicz różnicował 

przedostających się z Białorusi „nachodźców, sprowadzanych samolotami z Iraku, państw 
afrykańskich i tak dalej i tak dalej” i uchodźców ukraińskich. Wtórował mu Bodakowski, 
podkreślając, że z Ukrainy napływają „młode kobiety”, które „[…] nie są nam tak obce kulturowo 
i nie są też nam obce rasowo”. Stwierdził ponadto: „To nie jest ta islamska imigracja, która 
dociera do Europy Zachodniej, która się składa z młodych mężczyzn w wieku poborowym, często 
z przeszłością kryminalną lub terrorystyczną, którzy nie chcą pracować, chcą pasożytować i 

przynoszą tu swoją kulturę”.  
 
WARSZAWA. 21 lipca na YouTube na kanale Media Narodowe pojawił się program 
zatytułowany „Co tak naprawdę ukrywają ŻYDZI?”, w którym wystąpił Przemysław Holocher, 
były lider Obozu Narodowo-Radykalnego i szef skrajnie prawicowej fundacji Magna Polonia. 
Podczas audycji prowadzonej przez Michała Murgrabię promowano antysemicką książkę 

Mateusza Jeża „Tajemnice żydowskie” wznowioną przez wydawnictwo Magna Polonia. W 
publikacji tej autor wywodził między innymi, że Żydzi rzekomo dokonywali mordów rytualnych 
od średniowiecza do współczesności.  
W trakcie rozmowy Holocher powielał twierdzenia zawarte w książce Jeża: „Chcemy budować 
pewną spójną wizję świata i przede wszystkim piętnować, piętnować, piętnować tą [sic!] 
nienawiść płynącą z niektórych, zwłaszcza talmudycznych, środowisk żydowskich, bo jeżeli ktoś 
opiera się na książce pełnej nienawiści, to należy coś takiego jak najbardziej piętnować”. Określił 
też Talmud jako „nauki pełne nienawiści do innych narodów”. 
Ponadto na okładce wznowionej książki Jeża widniały postaci tzw. szczęśliwego kupca, czyli 
stereotypowe rysunki Żydów, który z zadowoleniem zacierają ręce. Ta antysemicka grafika, 



20 

 

rozpowszechniana w postaci memów, została uznana przez Ligę Przeciw Zniesławieniom (ADL, 

od ang. Anti-Defamation League), czyli amerykańską organizację żydowską, za symbol 
nienawiści. Podczas rozmowy Holocher szyderczo nawiązał do motywu wykorzystanego na 
okładce: „To jest wzorowane na takim memie, chyba najbardziej znanym, jak to pisze ADL, czyli 
ta organizacja walcząca rzekomo z antysemityzmem, na tym memie «happy merchant». […] To 
jest, jak mówię, jak pisze ADL, najbardziej rozpowszechniony antysemicki rzekomo mem. Ksiądz 
Jeż pisał, że Żydzi bardzo nie lubią żartów na swój temat, [a] przecież śmiech to zdrowie”. 
 
WARSZAWA. 6 sierpnia na youtube’owym kanale Media Narodowe, prowadzonym przez 
Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, ukazała się rozmowa z szefem tej organizacji, 
Robertem Bąkiewiczem. Sugerował w niej, że Żydzi manipulują pamięcią o Zagładzie dla 
własnych celów politycznych i finansowych. Stwierdził: „Przykładem są Żydzi, którzy 

wykorzystują to [politykę historyczną – dop. red.] do granic możliwości, naginając historię, 
zmieniając czasem historię, budując wokół tego pewien kult, pewną, wręcz można powiedzieć, 
religię, jak sami Żydzi to często nazywają, nieprzychylni do tego typu postępowań. Wyłudzając 
często pieniądze od państw poprzez ten system prowadzonej propagandy historycznej”. 
 

WARSZAWA. 18 sierpnia na YouTube na kanale Media Narodowe pojawił się wywiad z 
Wojciechem Sumlińskim, współautorem książki i filmu „Powrót do Jedwabnego”, w których 
negowana jest prawda historyczna o pogromie z 1941 roku. W rozmowie prowadzonej przez 
Michała Jelonka Sumliński powielił teorie spiskowe o rzekomym dążeniu Żydów do 
zawładnięcia Polską. Perorował: „Żydzi grają w swoją grę. Zainwestowali w kłamstwo o polskim 
nazizmie miliardy dolarów po to, by wyciągnąć setki miliardów dolarów i zbudować tu Polin [po 
hebrajsku słowo to oznacza Polskę – dop. red.]. […] Gdy nasza sytuacja zewnętrzna będzie tak 

trudna, że będziemy musieli uznać, że te roszczenia żydowskie, wzięte z kapelusza, to jest 
mniejsze zło, to będzie ten moment, kiedy nastąpi decydujący atak. […] mamy na wschodzie 
niepewność jutra, na zachodzie mamy niemiecką czwartą rzeszę i na to mamy budowę Polin w 
Polsce przez Żydów. I to jest bardzo poważne zagrożenie, bym powiedział takie śmiertelne 
zagrożenie, bo ono idzie z zewnątrz i idzie z wewnątrz”. W dalszej części audycji Sumliński 
przekonywał: „Takich Żydów mamy pełno, którzy występują pod plakietką «polscy patrioci», a 

naprawdę są Żydami, którzy, gdy tylko uznają, że jest dobry moment, to uderzą w Polskę w 
obronie żydowskich interesów”. Materiał ten był zatytułowany „PILNE! Sumliński GRZMI: 
Wydali MILIARDY dolarów, aby zbudować tu POLIN” i w ciągu dwóch dni miał ponad 56 tysięcy 
wyświetleń. 
 
WARSZAWA. 1 września na kanale Media Narodowe na YouTube została wyemitowana 

rozmowa z Robertem Bąkiewiczem, szefem Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”, która 
dotyczyła kwestii niemieckich reparacji za II wojnę światową. W trakcie wywiadu Bąkiewicz 
zarzucił Żydom finansowe wykorzystywanie pamięci o Holokauście: „Jak skuteczną politykę w 
tym zakresie prowadzi Izrael i organizacje żydowskie na świecie: one zupełnie bez podstaw 
prawnych […], dokonując takiej systematycznej, trwałej propagandy historycznej, wydębiły już 
od różnych państw ogromne odszkodowania, chociaż do tego żadnych praw i podstaw nie miały”. 
W tym kontekście Bąkiewicz powielił teorię spiskową o rzekomym wspólnym wymazywaniu 
przez Żydów i Niemców – w celach politycznych – prawdy o Holokauście: „Dlaczego Żydom tak 
dobrze te kwestie wychodzą? […] Również dogadały się w tej kwestii z Niemcami o tym, że tą 
[sic!] odpowiedzialność za Niemcy będą przerzucały na inne państwa, na inne narody”.  
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WARSZAWA. 2 września na kanale Media Narodowe na YouTube Tomasz Stala, właściciel 

wydawnictwa 3dom z Częstochowy, znanego z publikowania książek o treści antysemickiej, 
wystąpił w koszulce z napisem: „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, Unii 
Europejskiej”. Eksponował też przed kamerą kubek z takim hasłem. (Był to cytat ze słów 
Sławomira Mentzena, które jako kandydat Konfederacji Korwin Liroy Braun Narodowcy w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego wygłosił 25 marca 2019 w Krakowie. Nazwał je wówczas 
„piątką Konfederacji”). Pod koniec czerwca 2022 Komenda Miejska Policji w Częstochowie 
wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych poprzez oferowanie do sprzedaży koszulek i kubków z taką treścią. 30 
sierpnia funkcjonariusze zabezpieczyli te przedmioty w siedzibie wydawnictwa 3dom. W 
rozmowie z Janem Bodakowskim Stala następująco odniósł się do oferowanych gadżetów: „Jest 
to świetny chwyt marketingowy i w jakiś sposób wpisuje się w humorystyczny sposób w narrację, 

którą przedstawia wydawnictwo 3dom”. W tym kontekście obraźliwie wypowiadał się również 
na temat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Oświadczył: „My jesteśmy z tym diabelnym 
pomiotem w fazie wojny totalnej” (w 2021 wydawnictwo 3dom podało do sądu „NIGDY WIĘCEJ” 
w związku z tym, że w 2020 platforma Allegro, po zgłoszeniu przez stowarzyszenie 
nienawistnych treści, usunęła kilkanaście pozycji sprzedawanych przez 3dom). Pod koniec 

rozmowy Stala ponownie propagował fałszywe oskarżenia pod adresem stowarzyszenia: 
„Diabelski pomiot z «NIGDY WIĘCEJ» czy jakiejś innej przestępczej organizacji, ponieważ za 
takie je uważam, ponieważ działają na szkodę państwa polskiego i narodu polskiego”.  
 
WARSZAWA. 14 września w programie emitowanym na YouTube na kanale Media Narodowe 
Stanisław Michalkiewicz, publicysta tygodnika „Najwyższy Czas!”, rozpowszechniał 
antysemickie teorie spiskowe i podważył prawdę historyczną o pogromie w Jedwabnem w 1941 

roku. Stwierdził: „Strona żydowska […] ciągnie z Holokaustu grubą rentę i cała polityka 
historyczna żydowska jest podporządkowana temu celowi. I mało tego, skoordynowana z 
polityką historyczną niemiecką. Efektem tej koordynacji jest między innymi zatwierdzenie do 
wierzenia tego, że w Jedwabnem to nawet Niemców nie było, nie mówiąc o nazistach, tylko to 
polscy sąsiedzi i tak dalej. Jest to absolutnie nieprawda”. W dalszej części programu 
Michalkiewicz przypomniał stały wątek swoich wystąpień dotyczący rzekomego wszechmocnego 

wpływu Żydów na władze światowych mocarstw: „[…] administracja bez względu na to, kto 
rządzi Stanami Zjednoczonymi, skacze, tańcuje tak jak jej zagra tamtejsze lobby żydowskie”. 
 
WARSZAWA. 18 września na kanale Media Narodowe na YouTube ukazała się audycja 
zatytułowana „Ks. Jean Michel Gleize UJAWNIA czym jest JUDAIZM! «To jedna wielka iluzja»” 
(pisownia oryginalna). Zapowiedziany w ten sposób gość audycji to francuski duchowny, 

profesor Międzynarodowego Seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii. (Członkowie 
Bractwa Piusa X, zwani lefebrystami od nazwiska założyciela arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, 
odrzucają postanowienia Soboru Watykańskiego II, sprzeciwiają się ekumenizmowi i dialogowi 
międzyreligijnemu). Na antenie Mediów Narodowych Gleize promował swoją książkę pt. 
„Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm” (wydana w Polsce we wrześniu 2022 roku). W 
rozmowie Gleize stwierdził, że „w oczach Kościoła ich [Żydów] istnienie, ich uporczywe istnienie 
jako instytucji, która rości sobie prawo, że jest figurą czegoś, co już nastąpiło, a oni twierdzą, że 
ma nastąpić, dlatego jest to problematyczne. […] trwanie takiej instytucji jako takiej, która wciąż 
chce być figurą, stanowi obrazę bożą. Obrazę natury teologicznej, czyli bluźnierstwo”. Według 
duchownego „judaizm jest tajemnicą zasadniczego fundamentalnego antychrześcijaństwa” i 
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powinien „zniknąć, wlewając się w Kościół”. Słowa te mają jednoznaczny wydźwięk antysemicki, 

zwłaszcza że Gleize wymiennie używał pojęć: „judaizm”, „naród wybrany” i „naród” (w domyśle 
żydowski), stwierdzając na przykład, że „naród ten reprezentuje […] niewierność w stosunku do 
Boga, która […] ma aspekt bluźnierstwa”. 
 
WARSZAWA. 21 września w programie emitowanym na YouTube na kanale Media Narodowe 
gościem prowadzącego Michała Jelonka był Dominik Ćwikła z portalu Kontrrewolucja.net. W 
rozmowie dotyczącej „grożenia sankcjami” przez Unię Europejską Węgrom i Polsce (z powodu 
łamania zasad praworządności) Ćwikła wygłosił komentarz o charakterze islamofobicznym. 
Stwierdził: „Tylko w przypadku Węgrów to się zaczęło tak naprawdę od momentu tej sprzed… 
no przed laty, to była ta… nazywaliśmy to przecież inwazją islamską na Europę, to od tego 
momentu Węgry są na celowniku”. Prawdopodobnie Ćwikła odniósł się do kryzysu 

humanitarnego, który nasilił się w połowie 2015 roku, gdy do Europy próbowali przedostać się 
uchodźcy z ogarniętych wojną krajów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki (zwłaszcza Syrii i 
Erytrei). 
 
WARSZAWA. 6 października na kanale Media Narodowe na YouTube Jan Bodakowski powielał 

fałszywe treści na temat uchodźców znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawił 
tych ludzi jako zagrożenie, określając ich mianem „islamskich imigrantów, którzy chcą u nas 
wprowadzić szariat i zdestabilizować sytuację w naszym kraju”. Powtórzył te słowa w dalszej 
części audycji, mówiąc o tym, „jak szkodliwa jest islamska emigracja, jak nie możemy dopuścić 
do tego, żeby do Polski przyjeżdżali islamscy imigranci, […] oni chcą nam tutaj przywieźć ten 
islam, ten szariat i tak jak u siebie w kraju odebrali kobietom prawa i nadali im status zwierząt 
hodowlanych, tak samo chcą u nas w kraju zrobić”. Także następnego dnia Jan Bodakowski 

wygłosił komentarze o wydźwięku islamofobicznym. Między innymi wywodził, że „gangi 
imigranckie […] mordują ludzi i sieją terror w spokojnej Szwecji”. 
 
WARSZAWA. 10 października na kanale Media Narodowe na YouTube gościł Wojciech 
Sumliński, reżyser filmu „Powrót do Jedwabnego” (na materiałach promocyjnych tego „dzieła” 
widniało hasło: „Żydowski rozbiór Polski”). W trakcie audycji Sumliński odwoływał się do mitu 

„żydokomuny”. Tym określeniem wielokrotnie posługiwał się w kontekście głównego tematu 
audycji – śmierci Jerzego Urbana: „[Był] najgorszym wyrazem żydokomuny. […] Był Żydem, 
który nienawidził Polski” oraz „Najbardziej zakłamana, najbardziej podła, zła twarz żydokomuny 
to jest Jerzy Urban”. Miotając te same wyzwiska, dalej wypowiadał się o prof. Janie Hartmanie, a 
także Adamie Michniku, redaktorze „Gazety Wyborczej”: „Dla mnie ten Żyd Hartman, podły 
zakłamany Żyd […], te Michniki, to całe towarzystwo z żydokomuny, to jest właśnie to 

towarzystwo, które broni swojego pobratymca”. W swoim wywodzie wspomniał też o „Żydach z 
«Wyborczej»” (skrajna prawica od wielu lat używa antysemickiej mowy nienawiści w 
odniesieniu do redakcji „Gazety Wyborczej”). 
 
WARSZAWA. 13 października Jan Bodakowski w programie kanału Media Narodowe na 
YouTube propagował teorię spiskową przedstawiającą uchodźców na granicy z Białorusią jako 
terrorystów, mówiąc o „akcji przerzucania przez granicę polsko-białoruską islamskich 
imigrantów, często terrorystów i kryminalistów”. Następnie skomentował w antysemicki sposób 
rzekome ataki na Jana Pawła II: „Dzisiaj ta nienawiść do Jana Pawła II, plugawienie go, to jest 
tylko element. […] Mamy do czynienia z nieustanną kampanią szkalowania Kościoła katolickiego. 
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Ta kampania jest realizowana przez ośrodki antyklerykalne, masońskie, lewicowe, 

pseudoliberalne, postkomunistyczne, wspierana przez środowiska żydowskie – międzynarodową 
finansjerę, która ładuje w to dużo pieniędzy”. 
 
WARSZAWA. 13 października na kanale Media Narodowe na YouTube Tadeusz Matuszyk (w 
latach osiemdziesiątych działacz frakcji tzw. „prawdziwych Polaków” w Solidarności) 
wielokrotnie przywoływał mit „żydokomuny”, wedle którego Żydzi są nosicielami wrogiej, 
wywrotowej ideologii i dążą do panowania nad światem. Komentując pogrzeb Jerzego Urbana, 
Matuszyk stwierdził: „Tam została pokazana cała ta żydokomuna. Żydokomuna wiecznie żywa i 
oni szkodzą Polsce i Polakom”. Kontynuował: „Od ponad tysiąca lat Żydzi w większości byli, są i 
będą śmiertelnymi wrogami narodu i państwa polskiego. […] Oni wszędzie się wciskają. Ta piąta 
kolumna żydowska wszędzie jest. Rozbijali Solidarność, co byśmy nie tworzyli polskiego, zawsze 

tam będzie agent, będzie ta piąta kolumna żydokomuny i będzie ona nam szkodziła”. Miotając 
kolejne oskarżenia, oświadczył wreszcie, że „żydokomuna” jako „najgorsze zło” – „niszczyła i 
niszczy Polskę”. Swoją spiskową wizję Matuszyk rozwinął w dalszej części audycji, rozwodząc się 
o rzekomym wpływie Żydów na sytuację polityczną w wymiarze globalnym: „Oni [Żydzi – dop. 
red.] wszędzie są. […] Oni mają struktury na całym świecie. […] W Brazylii, w Nowym Jorku, w 

Australii. Oni są bardzo dobrze zorganizowani. To zło jest bardzo dobrze zorganizowane”. 
 
WARSZAWA. 26 października na kanale Media Narodowe na YouTube Jan Bodakowski polecał 
przepełniony transfobią artykuł pt. „Narzucona deprawacja” zamieszczony w „Naszym 
Dzienniku” (nr 249), w którym w absurdalny sposób skomentowano wsparcie Departamentu 
Stanu USA dla społeczności LGBTQI+ w Ekwadorze. Bodakowski z aprobatą przytoczył 
fragmenty tego tekstu: „Reżim Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych marnuje pieniądze 

amerykańskich podatników na deprawację Ekwadorczyków. […] Mężczyźni udający kobiety, 
przebrani w wyuzdane stroje, będą promować wśród Ekwadorczyków różnorodność płciową. 
[…] Robi się tą patologiczną narrację genderową, by oswoić najmłodszych z wynaturzeniami albo 
dewiacjami, by te dewiacje były postrzegane jako normalność”. Prowadzący dodał również od 
siebie: „To, co się nazywa zmianą płci, to jest po prostu tylko ordynarne okaleczanie ludzi, 
obcinanie im siusiaków, wycinanie macic, podawanie dzieciom hormonów, by nie mogły się 

rozwijać, by były po prostu przez całe życie kalekami”.  
 
WARSZAWA. 28 października w audycji kanału Media Narodowe zatytułowanej „[…] Piątek 
tęczowej patologii” prowadzący Jan Bodakowski wygłosił szereg pełnych pogardy twierdzeń 
homofobicznych i transfobicznych, między innymi: „Czy osoby, które mają urojenia, że są 
kobietami, a posiadaczami siusiaków, będą osobami uznawanymi za kobiety?”. Wypowiadając 

się na temat inicjatywy Tęczowy Piątek (akcja poparcia dla społeczności LGBT organizowana w 
polskich szkołach), Bodakowski skomentował: „Dzieci będą demoralizowane i ogłupiane przez 
tak zwanych seks-edukatorów, którzy im wmawiają, że relacje homoseksualne są czymś 
bezpiecznym dla zdrowia, normalnym. Normalnym to są, natomiast normalnym w pojęciu takim 
jak grypa czy inne choroby”. 
 
WARSZAWA. 4 listopada na kanale Media Narodowe na YouTube stały prowadzący Jan 
Bodakowski potępił założenia ekumenizmu, które mają sprzyjać dialogowi i porozumieniu 
między przedstawicielami różnych wyznań (dekret o ekumenizmie został przyjęty na Soborze 
Watykańskim II, obradującym w latach 1962-1965. Sobór uznawany jest za najważniejsze 
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wydarzenie w dziejach katolicyzmu XX wieku. Przyniósł on dialog z innymi wyznaniami i 

religiami). Omawiając artykuł Franciszka Kucharczaka zamieszczony w tygodniku „Gość 
Niedzielny” (nr 44/2022), który dotyczył wspólnej modlitwy przedstawicieli różnych wyznań, 
Bodakowski ubolewał, że „niestety, autor jest człowiekiem bardzo posoborowym, wiec pewnie 
broni tej praktyki, która jest patologiczna. W żadnym wypadku z innowiercami nie powinniśmy 
się modlić, bo ich modlitwa jest bluźniercza”. Skrytykował ponadto opublikowanie w „Gościu 
Niedzielnym” wywiadu z dyrektorem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, stwierdzając, że to 
jest „kolejny przejaw filosemityzmu w gazetach katolickich, zupełnie inaczej niż to było przed 
wojną. Dlatego przedwojenne gazety katolickie, powiem szczerze, że ich przekaz bardziej mi 
odpowiada, bo nie dosyć, że nieposoborowe [Sobór Watykański II w deklaracji „Nostra aetate” 
uwolnił naród żydowski od odpowiedzialności zbiorowej za śmierć Chrystusa – dop. red.] i 
tradycyjnie katolickie, to jeszcze do tego z właściwym podejściem do relacji polsko-żydowskich 

[międzywojenna prasa katolicka uznawała Żydów za wrogów Polski i Kościoła – dop. red.]”. 
 
WARSZAWA. 10 listopada, w przededniu tzw. Marszu Niepodległości organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” Roberta Bąkiewicza, na należącym do niego kanale 
Media Narodowe na YouTube ukazała się rozmowa z Przemysławem Holocherem (byłym 

liderem Obozu Narodowo-Radykalnego) na temat wznowienia przez jego wydawnictwo 
Magna Polonia książki „Żydzi i kahały” Iakova Aleksandrovicha Brafmana (pierwsze 
wydanie ukazało się w II połowie XIX wieku). Autor ten uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
antysemityzmu w Rosji, który przejawiał się falą pogromów na Żydach. Wstęp do tej książki 
napisał inny ideolog antysemityzmu, Teodor Jeske-Choiński, w którym stwierdził: „Żyd był i 
jest dotąd nieprzejednanym wrogiem Krzyża, chrześcijaństwa i jego wyznawców. A znajomość 
wroga, jego siły i środków, równa się połowie wygranej”. 

W trakcie rozmowy Holocher wyraził poparcie dla treści książki Brafmana: „Wcześniej ludzie 
myśleli, że ta tendencja żydowska do takiej zawziętości, uznania wybrańczości jest związana tylko 
i wyłącznie z zabobonną religijnością, z fanatyzmem, z Talmudem, a co się okazało, że jest coś 
jeszcze, że jest kahał [gmina żydowska – dop. red.], który […] tworzy coś na kształt struktury 
mafijnej. I stąd też taka okładka nawiązująca do sławnego filmu i książki «Ojciec chrzestny», 
ponieważ bardzo mi się to skojarzyło ze strukturą mafijną” (na okładce książki wydrukowanej 

przez wydawnictwo Magna Polonia widnieje karykaturalny rysunek Żyda, który trzyma złotego 
cielca). W rozmowie prowadzonej przez Michała Murgrabię przewijały się antysemickie teorie 
spiskowe. Holocher między innymi sugerował, że to Żydzi planowali zamach na cara Mikołaja II 
Romanowa (zamordowanego wraz z całą rodziną przez bolszewików w 1918 roku). Po ogłoszeniu 
tych rewelacji następująco zachęcał do zapoznania się z książką: „Warto ją przeczytać i nie dać 
sobie wmówić, to że jeżeli my ujawniamy tego typu obrzydliwe praktyki, rasistowskie praktyki, 

to my jesteśmy antysemitami. To ci ludzie, którzy tak robili, ci Żydzi talmudyczni […], ci ludzie 
powinni się z tego tłumaczyć i wstydzić się tego”. 
 
WARSZAWA. 12 listopada na portalu Media Narodowe ukazał się artykuł Jana Bodakowskiego 
(redaktora kanału Media Narodowe na YouTube), w którym w szyderczy sposób skomentował 
on rasistowskie zajścia w trakcie meczu 1/8 Pucharu Polski Sandecja Nowy Sącz – Śląsk 
Wrocław. Bodakowski zanegował to, że w ogóle doszło do obraźliwego zachowania ze strony 
kiboli Śląska wobec piłkarza Sandecji, pochodzącego z Senegalu Maissy El Hadji Falla. W tekście 
zatytułowanym „Przegrałeś. Zrób z siebie ofiarę rasizmu, by zmieniono werdykt. Patent z 
polskich stadionów” publicysta Mediów Narodowych napisał: „Można w wypadku przegranej 
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zrobić z siebie ofiarę rasizmu, by zmieniono werdykt. […] A jak jesteśmy biali? To trzeba pewnie 

twierdzić, że jest się transafropolakiem, który wygląda jak biały, ale czuje się imigrantem z 
Senegalu” (pisownia oryginalna).  
9 listopada podczas meczu Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław doszło do zajść rasistowskich z 
udziałem pseudokibiców drużyny gości. Mecz zakończył się remisem i o wyniku miały 
rozstrzygnąć rzuty karne. Gdy jedenastkę miał wykonać piłkarz Sandecji, Maissa El Hadji Fall, 
siedzący za bramką kibole Śląska naśladowali odgłosy małp. Zawodnik jeszcze przed 
wykonaniem rzutu karnego sygnalizował arbitrowi Sebastianowi Jarzębakowi ich obraźliwe 
zachowanie, co pozostało jednak bez reakcji sędziego. W proteście Fall zszedł z boiska, a wraz z 
nim w geście solidarności z dalszej gry zrezygnowali jego koledzy z drużyny i również opuścili 
murawę.  
10 listopada zarząd Sandecji wydał oświadczenie: „Wobec braku reakcji ze strony sędziego nasi 

zawodnicy podjęli jedyną słuszną decyzję [o zejściu z boiska – dop. red.]. Zarząd klubu, bez 
względu na konsekwencje, solidaryzuje się z tą postawą! Sport to uczciwa rywalizacja, 
współzawodnictwo, zasady moralne. Nie zgadzamy się na swego rodzaju terroryzm wobec 
zawodnika biorącego udział w zawodach. Jest on częścią drużyny i obrażanie jego jest obrażaniem 
klubu oraz jego kibiców. Sport ma łączyć, a nie dzielić! Rasizm i korupcja to zjawiska, które 

niszczą piłkę nożną. […] Apelujemy do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej o 
zdecydowaną reakcję!”.  
17 listopada Komisja Dyscyplinarna PZPN ukarała… Sandecję za zejście piłkarzy z boiska i 
rozstrzygnęła mecz jako walkower na korzyść Śląska. Ponadto w związku z rasistowskim 
zachowaniem pseudokibiców Komisja nałożyła na klub z Wrocławia zakaz wyjazdów 
zorganizowanych grup w wymiarze 6 miesięcy w rozgrywkach Pucharu Polski, a także grzywnę 
w wysokości 190 tys. złotych. 

 
WARSZAWA. 13 listopada gościem audycji transmitowanej na kanale Media Narodowe na 
YouTube był Wojciech Sumliński, skrajnie prawicowy propagandysta znany z głoszenia haseł 
antysemickich. W trakcie rozmowy na temat Święta Niepodległości w odpowiedzi na pytanie 
prowadzącego Michała Jelonka: „Czy my faktycznie jesteśmy suwerenni?”, Sumliński snuł teorie 
spiskowe na temat rzekomych wpływów żydowskich: „Idziemy od opcji niemiecko-rosyjskiej do 

amerykańsko-żydowskiej” oraz: „Rządzą nami ludzie tchórzliwi, [którzy] są oddani opcji 
amerykańsko-żydowskiej”. W dalszej części programu propagował kolejne teorie spiskowe – o 
tzw. żydowskich roszczeniach wobec Polski: „Nasza sytuacja międzynarodowa musi być tak 
trudna, żebyśmy to, czego oczekuje od nas państwo Izrael i Żydzi, organizacje żydowskie, czyli 
ten wielomiliardowy haracz, a jeśli nie będziemy w stanie go zapłacić, to będziemy płacić ziemią, 
przekształceniami własnościowymi – więc nasza sytuacja międzynarodowa musi być tak trudna, 

byśmy uznali to za mniejsze zło”.  
 
WARSZAWA. 15 listopada w programie emitowanym na YouTube na kanale Media Narodowe 
prowadzący Michał Jelonek rozmawiał z Robertem Bąkiewiczem, szefem Stowarzyszenia 
„Marsz Niepodległości” i głównym organizatorem tzw. Marszu Niepodległości, który odbył się 
11 listopada w Warszawie. W odpowiedzi na pytanie o „wydźwięk marszu” w izraelskich mediach, 
a zwłaszcza krytyczny komentarz zamieszczony na twitterowym profilu jednego z kanałów 
telewizyjnych, Bąkiewicz zaprezentował spiskową wizję, wedle której Żydzi mieliby działać na 
szkodę Polski. Stwierdził mianowicie: „Taka jest polityka również organizacji żydowskich czy w 
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ogóle szerzej Żydów, tych którzy – czy państwa nawet Izrael – którzy zabiegają o to, żeby Polska 

na arenie międzynarodowej była słaba”. 
 
WARSZAWA. 15 listopada w audycji transmitowanej na YouTube na kanale Media Narodowe 
prowadzący Jan Bodakowski rozpowszechniał stereotypy i teorie spiskowe na temat 
muzułmanów. Komentując artykuł na temat represji stosowanych przez władze Iranu względem 
osób protestujących po śmierci Mashy Amini (Iranki kurdyjskiego pochodzenia, która została 
zatrzymana przez policję religijną i zmarła wskutek pobicia), Bodakowski oświadczył: „Proszę 
pamiętać, że tak według takich metod islamistycznych, islamiści chcą urządzić nam Europę, chcą 
wprowadzić tutaj szariat i dlatego ze wszystkich sił musimy nie dopuścić do islamskiej migracji 
do naszego kraju”. 
 

WARSZAWA. 1 grudnia na kanale Media Narodowe na YouTube prowadzący Jan Bodakowski, 
omawiając artykuł z „Gościa Niedzielnego”, porównał przyjeżdżających do Polski migrantów do 
zwierząt: „Taka imigracja jest bardzo szkodliwa, tak jak szkodliwa jest imigracja islamskich 
imigrantów, to takie zwierzęta, które do nas się pojawiają [sic!], bardzo często nasze rodzime 
zwierzęta niszczą”. 

Obraźliwe i fałszywe stwierdzenia na temat przyjeżdżających do Polski migrantów Bodakowski 
wygłaszał także na antenie Mediów Narodowych 2 grudnia. Oświadczył: „A jak chce «Gazeta 
Wyborcza» walczyć z kryzysem migracyjnym w Polsce? Chce sprowadzać imigrantów, 
islamistów pewnie, Murzynów i Azjatów, którzy będą nam tutaj budować szariat w Polsce”. 
Podobnie wypowiedział się Bodakowski 12 grudnia na temat uchodźców znajdujących na granicy 
polsko-białoruskiej: „[…] dziwnym trafem, nie przeszkadza tym środowiskom «Gazety 
Wyborczej» wpuszczanie, popieranie wpuszczania do Polski islamskich imigrantów i bredzenie 

o tym, że islam to jest religia pokoju. Nie jest. […] my tu w Europie, w Polsce, chcemy żyć 
normalnie, bez islamskich imigrantów, którzy będą nam tu szariat instalować”. 
 
WARSZAWA. 2 grudnia publicysta dr Stanisław Krajski w rozmowie z Janem Bodakowskim 
w Mediach Narodowych rozpowszechniał jedną z najbardziej kuriozalnych antysemickich teorii 
spiskowych, wedle której Żydzi z Izraela planują zasiedlić tereny południowo-wschodniej 

Ukrainy (propagatorzy tej wizji często używają pojęcia „Niebiańskiej Jerozolimy”). W takim 
ujęciu winę za wybuch wojny rzekomo ponoszą właśnie Żydzi. Krajski wywodził: „Oczywiście 
ona [wojna w Ukrainie – przyp. red.] im [Żydom] sprzyja, bo można zauważyć, że do Polski 
trafiają olbrzymie ilości Ukraińców ze wschodniej Ukrainy, nasze władze się dziwnie zachowują, 
bo zachowują się tak, jakby chciały, żeby ci Ukraińcy tutaj zostali na zawsze. I teraz widać 
możliwość realizacji takiej myśli, że z tych terenów, które chcą zająć Żydzi, przerzuci się 

Ukraińców po wojnie do odbudowywanej wschodniej Ukrainy, bo tam będzie brakować ludzi 
[…], natomiast środek Ukrainy się lekko wyludni i tam będą mogli się Żydzi osiedlić”. Krajski to 
między innymi autor książki pt. „Masoneria polska 2020” (Wydawnictwo św. Tomasza z 
Akwinu), w której przedstawił spiskową wizję dziejów podszytą antysemityzmem i ksenofobią.  
 
WARSZAWA. 2 grudnia w audycji na kanale Media Narodowe prowadzący Oliver Pochwat 
oraz jego rozmówca dr Wojciech Golonka (publicysta tygodnika „Do Rzeczy” i prezes Instytutu 
Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum) wygłaszali komentarze wyrażające niechęć wobec 
muzułmanów. Punktem wyjścia do rozmowy był artykuł Golonki pt. „Kronika zdziczenia Francji” 
(„Do Rzeczy”, nr 48/2022), w którym w dość histeryczny sposób opisywał przestępczość w tym 



27 

 

kraju, łącząc ją przede wszystkim z imigracją: „Zdziczenie staje się stałym zjawiskiem, masowa 

imigracja dolewa oliwy do ognia, reformy zdają się bardziej kosmetyczne niż instytucjonalne, 
zbyt głośni krytycy są «faszystami», «rasistami» i «…fobami», i jeszcze «…ami», policja walczy 
o przywrócenie państwa prawa i błaga wojsko o ochronę”. W tym samym duchu pytał na 
zakończenie tekstu: „Do jakiego poziomu dojdą przestępczość i zdziczenie, zanim jakiś silny 
czynnik przywróci porządek? Czy docelowo utrzyma się francuska państwowość taka, jaką 
znamy (państwa atomowego!), czy nastąpi «libanizacja» kraju?”. 
Golonka powtórzył treści ze swojego artykułu na antenie Mediów Narodowych. Wygłosił też 
fałszywe i obraźliwe wobec muzułmanów stwierdzenie: „Trzeba pamiętać, że dla islamu jest 
naturalne dzielić świat na świat islamu i świat do podbicia przez islam”. Wtórował mu 
prowadzący Oliver Pochwat, który stwierdził, że Francja „jawi się jako kraj kultury, sztuki, 
perfum, literatury, muzyki, ale pod tym płaszczykiem kryje się przemoc, gwałty, rabunki, 

imigranci, poprawność polityczna, ale również degeneracja całego narodu i zniszczenie 
chrześcijaństwa”. Fałszywie oświadczył również: „Jeżeli spojrzymy na statystyki, na to, co się 
dzieje we Francji, to wszystko robią ludzie, którzy właśnie pochodzą z krajów Maghrebu 
[muzułmańskie kraje północno-zachodniej Afryki – dop. red.]”. 
 

WARSZAWA. 15 grudnia Jan Bodakowski, redaktor kanału Media Narodowe, zamieścił na 
swoim profilu na YouTube nagranie, w którym oddał cześć Eligiuszowi Niewiadomskiemu – 
mordercy pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza. Swoją wypowiedź zarejestrował 
na miejscu zbrodni, w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie Niewiadomski zastrzelił 
prezydenta Narutowicza 16 grudnia 1922 roku. Nagranie zostało opublikowane przez 
Bodakowskiego w przeddzień setnej rocznicy zabójstwa. Tak oto pochwalał postać zamachowca: 
„Gorący polski patriota […], Eligiusz Niewiadomski, autor wspaniałej pracy o historii sztuki, 

dokonał niezwykłego wprost happeningu artystycznego [sic!], zabijając prezydenta Gabriela 
Narutowicza, wybranego głosami socjalistów i mniejszości narodowych”. W dalszej części 
nagrania Bodakowski rozpowszechniał teorie spiskowe na temat tego morderstwa, obarczając za 
nie odpowiedzialnością… marszałka Józefa Piłsudskiego: „Nie wiemy, nie dowiemy się, czy był to 
jego [Niewiadomskiego] akt świadomy, czy była może to prowokacja ze strony sanacyjnej, bo 
Józefowi Piłsudskiemu bardzo zależało na tym, żeby skompromitować środowiska narodowe i 

przypisać im to zabójstwo polityczne”. Na koniec swojego wywodu Bodakowski raz jeszcze 
zapewnił: „Zabójca prezydenta Narutowicza, Eligiusz Niewiadomski, był gorącym polskim 
patriotą, człowiekiem wielkiej kultury”. Opublikowane przez niego video miało tytuł (pisownia 
oryginalna): „setna rocznica zamachu na Narutowicza dokonanego przez wybitnego artystę 
eligiusza Niewiadomskiego”. Materiał ten Bodakowski udostępnił również na Twitterze.  
 

Bodakowski pochwalał Niewiadomskiego także na łamach artykułu pt. „Nowe fakty o zamach 
[sic!] na Narutowicza. Niewiadomski ofiarą prowokacji?”, który ukazał się 21 grudnia 2021 roku 
na portalu Media Narodowe. Tak oto opisywał postać zamachowca: „Wybitny polski malarz i 
historyk sztuki, wielki polski patriota, wykładowca akademicki, Eligiusz Niewiadomski, złożył na 
ołtarzu ojczyzny swe życie, zabijając masona Gabriela Narutowicza, wybranego na prezydenta 
głosami Żydów i socjalistów”. I dalej: „Niewiadomski zagrożenie dostrzegał w działaniach: 
socjalistów, Żydów (którzy zdegenerowali socjalizm), masonów, zdemoralizowanego motłochu 
(narzucającego dzięki patologiom demokracji swoją wolę Polakom i Polsce). Niewiadomskiego 
cechował gorący patriotyzm”. Bodakowski dostrzegł również następującą korzyść z morderstwa 
na Narutowiczu: „Pośmiertny masowy kult osoby Eligiusza Niewiadomskiego jako męczennika 
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sprawy narodowej zniechęcił po raz kolejny Józefa Piłsudskiego do Polaków. Wstrząśnięty 

postawą Polaków Piłsudski wycofał się na trzy i pół roku z życia publicznego – co nie da się ukryć, 
było pośmiertnym sukcesem Niewiadomskiego”. 
 
WARSZAWA. 19 grudnia na kanale Media Narodowe na YouTube Jan Bodakowski, poruszając 
temat pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej, używał 
antysemickich uogólnień, obraźliwych dla ofiar Zagłady. Zafałszowując prawdę historyczną, 
oświadczył: „Część Żydów, którzy uciekali z getta, była prowokatorami, agentami Gestapo, którzy 
uciekali tylko po to, żeby odkryć szlaki przerzutowe i wydać Polaków. A poza tym, niestety, 
żydowscy uciekinierzy złapani przez Niemców mieli ten zwyczaj, że bardzo chętnie zdradzali, kto 
im pomagał, uważali, że jak oni giną, to mają [sic!] zginąć także cały ten świat”. W trakcie audycji 
powtórzył ponadto swoje nacechowane ksenofobią przeświadczenia na temat migrantów 

przybywających do Polski: „Ja przypominam, że wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w tych 
krajach islamskich […]. I ci wszyscy imigranci to nie są uciekinierzy stamtąd, to są ludzie, którzy 
przyjeżdżają tutaj, żeby zniszczyć naszą zachodnią cywilizację i wprowadzić szariat”. 
 
WARSZAWA. 29 grudnia na kanale Media Narodowe Krzysztof Kasprzak, członek zarządu 

Fundacji Życie i Rodzina Kai Godek (kandydatki z listy Konfederacji w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2019 roku), wygłosił komentarze o charakterze homofobicznym i 
transfobicznym. Stwierdził: „Jeżeli ktoś nie wpadnie w łapy aborterów, to ma potem szanse 
wpaść w łapy pedofili z LGBT, o tym też się przecież nie mówi, że te środowiska na masową skalę 
gwałcą dzieci, że są roznośnikiem patologii pedofilii. Jeżeli ktoś uniknie pedofili z LGBT, to zawsze 
jeszcze go można potraktować tak zwaną tranzycją i okaleczyć”.  
 

 
ROK 2023 
 
WARSZAWA. 3 stycznia redaktor Jan Bodakowski na kanale Media Narodowe na YouTube 
wyszydził żydowskie święto Chanuka (upamiętniające zwycięskie powstanie Machabeuszy i 
ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e.). Przedstawił on kuriozalny 

wywód, utrzymany w tonie antysemickim, jednocześnie zaś pogardliwy wobec osób LGBT. 
Bodakowski mianowicie oświadczył: „Święto Chanuka, które ostatnio obchodzili judaiści, to jest 
święto homofobiczne, bo czci się tam Żydów, którzy obalili dyktaturę grecką, która narzucała 
między innymi tęczową rewolucję. […] I pamiętajmy o tym, krytykując wszystkich, którzy palą 
świeczki Chanuka, że to bardzo nacjonalistyczne i homofobiczne święto. Mojemu sercu bardzo 
bliskie z tego tytułu”.  

 
WARSZAWA. 4 stycznia na kanale Media Narodowe na YouTube stały prowadzący Jan 
Bodakowski wygłosił komentarz zabarwiony rasizmem. Dywagując na temat sytuacji 
uchodźców z Ukrainy na rynku pracy, oświadczył: „Nie będę ukrywał, że ja o wiele bardziej wolę 
białe, nam rasowo bliskie Ukrainki i kulturowo, dobrze wykształcone osoby, które przyjeżdżają 
z sąsiedniego kraju, niż żeby do Polski ściągać niewykwalifikowaną siłę roboczą z krajów 
azjatyckich, afrykańskich, która […] ma w ogóle wrogi stosunek do naszych wartości 
kulturowych”.  
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WARSZAWA. 10 stycznia w rozmowie wyemitowanej na kanale Media Narodowe na YouTube 

prowadzący Jan Bodakowski oraz zaproszony do studia Marek Skalski (skrajnie prawicowy 
publicysta i youtuber) powielali antysemickie treści zawarte w micie o żydokomunie. Bodakowski 
stwierdził, że w czasie drugiej wojny światowej na Kresach Wschodnich „[…] Żydzi to głównie 
zajmowali się współpracą z Sowietami, a nie obroną Polski”, zaś „po drugiej wojnie światowej 
Rosjanie zadecydowali, że taką klasą rządzącą będą osoby pochodzenia żydowskiego w PRL-u”. 
Odnosząc się do represji antysemickich z okresu Marca 1968 roku, Bodakowski oświadczył, że 
„przedstawiciele żydokomuny mogli wyjechać na Zachód i tam żyć w dobrobycie, kiedy Polacy 
musieli siedzieć w PRL-u i cierpieć biedę”, co podchwycił Skalski, mówiąc: „Oni nie do końca byli 
przymuszeni, bo większość z nich dobrowolnie wyjechała z Polski, skorzystała z okazji”. Na 
zakończenie tych pełnych fałszu dywagacji Bodakowski dodał: „Uprzywilejowanie społeczności 
żydowskiej przed Marcem ’68 było bardzo duże, ale nawet po tym ’68 to tak źle nie bywało”. 

 
WARSZAWA. 11 stycznia na kanale Media Narodowe na YouTube jako „ekspert” do spraw 
brytyjskiej rodziny królewskiej wystąpił Rafał Kulicki, szef marginalnego ugrupowania pn. Koło 
Monarchistyczne i kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku w okręgu 
lubelskim (uzyskał wówczas 537 głosów, tj. 0,09 procent poparcia). Rozmowa odbyła się w 

związku z publikacją autobiografii księcia Harry’ego i dotyczyła jego małżonki Meghan Markle. 
Kulicki wygłosił kuriozalny, zabarwiony rasistowskimi uprzedzeniami komentarz na temat 
pochodzenia księżnej Sussexu, podkreślając jej „nie-białe” korzenie. Oświadczył między innymi: 
„Po niej nie do końca to widać, ale ona jest w połowie, jakby to powiedzieć elegancko, Afrykanką. 
Tego nie do końca widać, bo ona ma bardziej europejskie rysy twarzy, ale ma to mieszane 
pochodzenie etniczne”.  
Pod wywiadem z Kulickim opublikowanym na stronie internetowej Mediów Narodowych znalazł 

się następujący komentarz innego „eksperta”: „matka księżnej Diany, Frances Shand Kydd, była 
żydówką – urodziła się jako Frances Ruth Burke Roche. Oficjalnie, Diana była córką Earla 
Spencera i Frances Shand Kydd, lecz źródła twierdzą, że to żyd James Goldsmith miał z Frances 
długotrwały romans w czasie, gdy Diana została poczęta. […] Jest uderzające podobieństwo 
między księżną Dianą i trójką dzieci Goldsmitha, Zakiem, Benem i Jemimą Goldsmith. Wniosek? 
Począwszy od Wiliama Angole będą mieć żydowskiego króla. Więc HOSANNA! To miłe, kiedy 

parchy żrą się miedzy sobą. […] TFUU!”.  
 
WARSZAWA. 12 stycznia na kanale Media Narodowe na YouTube prowadzący Jan Bodakowski 
oraz jego rozmówca Piotr Barełkowski (pracownik Mediów Narodowych odpowiedzialny za 
rozwój i dystrybucję tego kanału) w godzinnej audycji szkalowali Jerzego Owsiaka i działalność 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

W oskarżeniach i zniewagach miotanych pod adresem Owsiaka Barełkowski… odwołał się do 
okresu III Rzeszy: „Forma tego wydarzenia, którym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
wprost nawiązuje do nazistowskiego Winterhilfe. To była taka akcja w okolicach Bożego 
Narodzenia, która miała służyć pomocą żołnierzom na froncie, zbieraniu pieniędzy na pomoc 
medyczną, na jakieś ciepłe skarpety dla wojujących na froncie wschodnim hitlerowców. I tam w 
taki sam sposób zbierano pieniądze […]. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tej analogii, że samą 
formę wydarzenia ewidentnie pan Jerzy Owsiak wziął czy wzorował się na hitlerowskim 
Winterhilfe”. Na te słowa zareagował Bodakowski, ale w taki sposób, że jeszcze wzmocnił ich 
obraźliwą wymowę: „to, że [Owsiak] wziął [wzorce nazistowskie – dop. red.], to ja bym tak 
daleko już nie poszedł. Może nie wiedział, może mu tak wyszło, ale to też specyficzne, że mu tak 
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wyszło, tak jak wyszło tym niemieckim narodowym socjalistom”. W dalszej części audycji 

Barełkowski powtórzył swoje oszczerstwa pod adresem Owsiaka: „W Winterhilfe dzieci właśnie 
zbierały pieniądze na pomoc dla nazistowskiego wojska, zupełnie przypadkiem tak też się dzieje 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”.  
Ponadto na antenie Mediów Narodowych Barełkowski zanegował społeczną działalność Owsiaka 
z lat osiemdziesiątych, promującą wartości demokratyczne i kulturę alternatywną wśród 
młodzieży. Wygłosił na ten temat następującą teorię spiskową: „Kolaboracja z PRL-em, 
kolaboracja z ówczesnym establishmentem i działanie na jego rzecz, to są korzenie pana Jerzego 
Owsiaka. […] Służył władzy do tego, żeby tę młodzież jakoś zorganizować, jakoś upakować, żeby 
ona nie była tak niebezpieczna dla systemu. […] Mówmy to dużymi literami, że pan Jerzy Owsiak 
był elementem operacji służb specjalnych”.  
W toku rozmowy Bodakowski zaatakował Owsiaka również z powodu wywiadu, którego udzielił 

dla magazynu „NIGDY WIĘCEJ” w 2000 roku. Był on poświęcony między innymi kwestii 
szowinizmu narodowego i przemocy, zwłaszcza ze strony skinheadów, wobec mniejszości. 
Bodakowski obraźliwie określił wydawane przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” pismo – jako 
„pseudoantyfaszystowskie”.  
W czerwcu 2022 roku Barełkowski został zwolniony z Radia Poznań w związku z wywiadem, jaki 

przeprowadził z posłem Konfederacji Januszem Korwin-Mikkem – który na antenie zanegował 
rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie i pochwalał Putina. Barełkowski nie zareagował na te 
wypowiedzi. Radio poinformowało o jego zwolnieniu, ponieważ „nie dochował dziennikarskiego 
profesjonalizmu”.  
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Zestawienie publicznych dotacji dla organizacji Roberta Bąkiewicza 
 

Data Organizacja Suma Źródło Przeznaczenie Dokumentacja 

Kwiecień 
2021 

Stowarzyszenie  

Marsz Niepodległości 

198 172,30 Narodowy Instytut Wolności  

Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030, 
Priorytet 3 

Media Narodowe/ Warszawa - obywatelski portal lokalny PROO 2021.3 

Czerwiec 
2021 

Stowarzyszenie  

Roty Marszu Niepodległości 

299 100 Narodowy Instytut Wolności 

NOWEFIO, Edycja 2021 

Priorytet 2: Wsparcie aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich FIO 2021.2 

384 300 Priorytet 4: Budowa zaplecza fundraisingowego Rot Marszu Niepodległości FIO 2021.4 

Stowarzyszenie  

Marsz Niepodległości 

1 300 000 Instytut Dziedzictwa Myśli 
Narodowej, Fundusz Patriotyczny 

Wolność po polsku, priorytet 2. 

Marsz Niepodległości – nowoczesność i tradycja 

Zakupiono: Dwa Fiaty Ducato, Fiata Freemont, Peugeota, aparaturę 

nagłośnieniową, studio telewizyjne 

IDMN 2021 

Stowarszyszenie  

Straż Narodowa 

1 700 000 Bezpieczeństwo i profesjonalizm w trakcie organizacji i przebiegu wydarzeń 

patriotycznych i religijnych – warunkiem koniecznym w utrwalaniu tożsamości 

kulturowej 

Zakupiono: 

- 6 nieruchomości (1 500 000 PLN; (mieszkalna: 2 kondygnacje, pow. 253 m2; 

usługowa: 101 m2 i 4 niemieszalne: domki turystyczne: 39/33/32 m2) w 

mazowieckim parku krajobrazowym. Teren o powierzchni 9 tysięcy m2. Wcześniej 

kompleks służył działalności turystycznej. 

- terenowy Volkswagen Amarok, bus Citroen Jumper. 

Kwiecień 
2022 

Stowarzyszenie  

Straż Narodowa 

264 000 KPRM na podstawie art. 11b 

ustawy o działalności pożytku 
publicznego 

Pomoc humanitarna dla obywateli ukraińskich objętych konfliktem zbrojnym KPRM 2022 

Czerwiec 
2022 

Stowarzyszenie  

Marsz Niepodległości 

400 000 Instytut Dziedzictwa Myśli 
Narodowej, Fundusz Patriotyczny 

Wolność po polsku, priorytet 2. 

Rozwój bezpieczeństwa i możliwości organizacyjnych Stowarzyszenia Marsz 

Niepodległości« 
IDMN 2022 

Stowarzyszenie  

Straż Narodowa 

450 000 Modernizacja ośrodka i wsparcie dla uchodźców 

 4 995 572,30 
  

 

https://lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/art-11b/
https://lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/art-11b/

