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Rafał Pankowski jest naukowcem i pu-
 blicystą, współzałożycielem antyfaszy-

stowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘ-
CEJ”, zastępcą redaktora naczelnego pisma 
„NIGDY WIĘCEJ” oraz autorem książek opi-
sujących zjawisko rasizmu.

Urodzony w 1976 r. Pankowski jako 
pierwszy stypendysta-Polak ukończył Eton 
College w Wielkiej Brytanii, studiował poli-
tykę, filozofię i ekonomię na Uniwersytecie 
Oksfordzkim oraz nauki polityczne na Uni-
wersytecie Warszawskim, doktorat w dzie-
dzinie socjologii kultury uzyskał w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych UW. Autor 
książek „Neofaszyzm w Europie Zachodniej. 
Zarys ideologii” (Warszawa 1998) i „Rasizm 
a kultura popularna” (Warszawa 2006) oraz 
licznych artykułów na tematy ksenofobii i ra-
sizmu publikowanych w Polsce i za granicą. 
Jest członkiem zarządu UNITED for Intercul-
tural Action – europejskiej sieci antyrasistow-
skiej z siedzibą w Amsterdamie. Pracował 
m.in. jako ekspert-konsultant w Departamen-
cie Tolerancji i Niedyskryminacji Organiza-
cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie, obecnie zatrudniony w Collegium Civi-
tas jako koordynator projektu „Przeciwdzia-
łanie nietolerancji”.

Wraz z Rafałem Pankowskim medale 
otrzymali: Zofia Bartoszewska, Mirosław 
Chojecki, Jacek Jaworski, Katarzyna Ko-
szewska, Robert Kuwałek, Marek Paterka, 
ks. Henryk Romanik, Zbigniew Safjan, Nina 
Terentiew, Jerzy Tomczyk, Izabela Witczak, 
Magdalena Woltanowska, Jerzy Wróblewski 
oraz Jolanta Żyndul. Uroczystość wręczenia 
odbyła się 19 kwietnia 2007 r. w Teatrze 
Żydowskim przy pl. Grzybowskim w War-
szawie.

Wręczenie medali „Powstania w Getcie 
Warszawskim” było częścią obchodów 64. 
rocznicy wybuchu Powstania. W ramach 
uroczystości pod pomnikami Bohaterów 
Getta, Nieznanego Bojownika Żydowskie-
go i Oficerów Wojska Polskiego Pochodze-
nia Żydowskiego Zamordowanych przez 
NKWD w 1940 roku w Katyniu, Miedno-
je i Charkowie złożone zostały wieńce pa-
miątkowe, a w Synagodze Nożyków otwar-
to wystawę „Getto Warszawskie” (czynną 
do 31 maja 2007). Odbyła się także akcja 
„Płomień Pamięci” – zapalenie w dziewię-
ciu punktach Warszawy zniczy upamiętnia-
jących ofiary Zagłady.
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Medal dla Rafała Pankowskiego
Wystąpienie Rafała Pankowskiego

podczas uroczystości wręczenia medali

„Wzruszenie odbiera mi głos z powodu po-
dwójnego zaszczytu, jaki spotkał mnie dzisiaj. 
Po pierwsze, niezwykłe wyróżnienie przyzna-
nym medalem, po drugie – zaszczyt przemó-
wienia w imieniu tak znakomitego grona, jakim 
są moi szanowni współlaureaci. Myślę, że mogę 
powiedzieć w imieniu wszystkich dziś wyróż-
nionych, że czujemy się wyjątkowo uhonorowa-
ni medalem przyznanym przez Stowarzyszenie 
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II 
Wojnie Światowej, a więc stowarzyszenie tych, 
którzy własnym życiem bezpośrednio doświad-
czyli zła, jakim jest rasizm, antysemityzm i szo-
winizm. Swastyka, która pojawiła się na budynku 
tuż za rogiem, przy ulicy Twardej – widziałem ją
w drodze na dzisiejszą uroczystość – świadczy
o tym, że zło nazizmu, rasizmu, antysemityzmu
i nacjonalizmu nie należy wyłącznie do przeszło-
ści, ale niestety obecne jest również dzisiaj, tak-
że w naszym kraju, szczególnie doświadczonym 
pod tym względem przez historię. Przykładów 
tego jest niestety bardzo wiele. Zadaniem dla 
nas wszystkich jest znaleźć w sobie dość odwa-
gi cywilnej, aby to zło nazwać po imieniu. Cza-
sopismo, którego jestem współredaktorem, nosi 
tytuł „NIGDY WIĘCEJ”. Mam nadzieję, że zgo-
dzą się Państwo ze mną co do tego, że słowa te 
mają wielki, głęboki i aktualny sens. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję za przyznaną dziś nagrodę”. u

Dr Rafał Pankowski otrzymał Medal Honorowy „Powstania w Getcie 
Warszawskim” za walkę z ksenofobią i uprzedzeniami przyznany przez 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie 
Światowej.


